
Medische Infrarood Voorhoofdthermometer 

 

 

Multifunctionele infrarood-voorhoofdthermometer. Infrarood detectietechnologie, contactloos, veiliger 
en gezonder. 

• Automatische uitschakeling na 15 seconden inactiviteit, energiebesparing en milieubescherming 

• Conversiefunctie temperatuureenheid - Deg.C / Deg.F 

• 1 seconden snelle meting 

• Aangedreven door 2 x 1,5 AAA-batterij (niet inbegrepen) 

• Onthoud automatisch de laatste 32 groepen meetgegevens 
 

Specificaties: 

Meetmodus: lichaamstemperatuur en oppervlaktetemperatuur  

• Lichaamstemperatuurmodus: 32 - 42,9 Deg.C 

• Objecttemperatuurmodus: 0 - 100 Deg.C 

• Meetnauwkeurigheid (omgevingstemperatuur bij 25 ° C) 
0 - 31,9 Deg.C: ± 1° C 
32 - 42,9 ° C: ± 0,2 ° C 
43,0 - 100 graden Celsius: ± 1 ° C 

• Meettijd: 1 seconden 

• Detectieafstand: 5-15 cm 

• Weergavenauwkeurigheid: 0,1 graden ° C 

• Alarmgeluid wanneer lichaamstemperatuur meer als 37,5° C bedraagt. 
 
 
 
Veiligheidsinformatie: 
! Deze thermometer vervangt geen consult aan uw arts. Indien u zich ziek voelt dient u een arts te consulteren. 

! Basis veiligheidsprotocol dient u steeds zelf te overzien. 
! Buiten bereik van kinderen houden, dit is geen speelgoed.  
! Leg dit toestel niet in de zon. 

! Raak de lens niet aan. 
! Demonteer het toestel niet zelf 
! Het inslikken van onderdelen zoals verpakking, batterijen,…veroorzaken stikkingsgevaar 

! Gebruik geen alcohol of andere chemische producten op de lens.  
! Mix geen oude en nieuwe batterijen / verwijder de batterijen indien u het apparaat langer als 3 maanden niet gebruikt.  
! De gebruiker dient het apparaat zelf op veiligheid te testen voor gebruik 

! Leg niet in water of laat niet van een hoogte op de grond vallen 

! gooi het apparaat niet bij het vuilnis maar breng dit naar het recyclagepark en sorteer correct 

 



 
 
 

1. Scherm 
2. Modusschakelaar 
3. Sensor  
4. Naar beneden knopje (-) 
5. Naar boven knopje (+) 
6. Instellingen  
7. Start/Stop knop 
8. Batterij deksel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Object temperatuur indicatie 
2. Lichaamstemperatuur 

indicatie 
3. Temperatuureenheid 
4. Geheugen modus 
5. Lage batterij indicator 
6. Geluid indicator 
7. Gemeten temperatuur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Batterij installatie 
 

1. Verwijder de batterijdeksel zoals op de eerste afbeelding 
2. Plaats de twee 1.5V AA alkaline batterijen op de correcte manier 
3. Sluit de batterijdeksel 

 
Wanneer op het scherm aangeduid wordt dat de batterij leeg is, dien je 

de batterijen te vervangen.  
Gebruik geen batterijen die hun vervaldatum bereikt hebben.  
Indien je het apparaat voor een lange termijn niet gebruikt, kan 
je best de batterijen verwijderen.  
 
Batterijen weggooien op de juiste manier!  


