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Inhoud
Hartelijk dank voor het aanschaffen van de OMRON Gentle Temp 520 Digitale oorthermometer.

Beoogd gebruik: 
De OMRON Gentle Temp 520 biedt een comfortabele, veilige, nauwkeurige en snelle temperatuurmeting van 
het trommelvlies.

Dit apparaat is hoofdzakelijk bedoeld voor algemeen huishoudelijk gebruik.
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Belangrijke veiligheidsinformatie
Om er zeker van te zijn dat u dit apparaat op de juiste wijze gebruikt, moet u zich altijd houden aan 
veiligheidsmaatregelen, waaronder de volgende voorzorgsmaatregelen.

Waarschuwing: 
• Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, wanneer deze niet vermeden wordt, kan leiden tot de dood of tot ernstig letsel.
• Het kan gevaarlijk zijn om op basis van de gemeten waarden zelf een diagnose te stellen en/of een behandeling te 

starten. Volg de aanwijzingen van uw arts. Door zelfdiagnose kunnen de symptomen verergeren.
• Een hoge of langdurige koorts behoeft medische aandacht, met name bij kleine kinderen. Neem contact op met uw arts.
• Tijdens het meten mag u niet bewegen.
• Druk de sensor niet met kracht in het oor.
• Als u tijdens het meten pijn of ongemak ervaart, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de oorthermometer. 

Anders kan de uitwendige gehoorgang beschadigd raken.
• Gebruik de oorthermometer niet als u lijdt aan een oorziekte zoals otitis externa of otitis media (middenoorontsteking). 

Dit kan de situatie verergeren.
• Gebruik de oorthermometer niet wanneer de uitwendige gehoorgang nat is, bijvoorbeeld na het zwemmen of douchen. 

Anders kan de uitwendige gehoorgang beschadigd raken.
• Gebruik de oorthermometer niet zonder beschermhoesje.
• Zorg dat de gehoorgang schoon is en vrij van oorsmeer.
• Als het beschermhoesje is bevuild met oorsmeer of een andere substantie, moet u dit vervangen door een nieuw exemplaar.
• Gebruik nooit een beschermhoesje dat door iemand anders is gebruikt. Dit kan leiden tot kruisbesmetting zoals otitis externa.
• Bij gebruik van vuile beschermhoesjes worden mogelijk geen juiste meetresultaten verkregen.
• Als u het beschermhoesje juist aanbrengt, worden nauwkeurige metingen verkregen.
• Wanneer de infraroodsensor vuil is, veegt u deze voorzichtig schoon met een zachte, droge doek of een wattenstaafje. 

Veeg de infraroodsensor niet schoon met een tissue of papieren zakdoek.
• Gebruik niet meerdere beschermhoesjes tegelijk.
• Als er een temperatuurverschil is tussen de plaats waar u de thermometer bewaart en de plaats waar u de temperatuur gaat 

meten, moet u de thermometer voor de meting minimaal 30 minuten laten liggen in de kamer waar u de temperatuur meet.
• Als het oor koud is, moet u wachten totdat het oor warm is voordat u de temperatuur meet. Het meetresultaat kan laag zijn 

wanneer u een ijskompres of ijszak gebruikt of vlak nadat u buiten bent geweest in de kou.
• Raak de infraroodsensor niet met uw vingers aan en adem er niet op.
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Belangrijke veiligheidsinformatie

• Probeer geen metingen uit te voeren als de thermometer nat is. Dit kan leiden tot onnauwkeurige meetresultaten.
• Controleer voor en na de meting het symbool op het display zodat u de meting in de juiste modus uitvoert.
• Bewaar de thermometer buiten het bereik van kinderen.
• Laat nooit kinderen de temperatuur bij zichzelf of anderen meten, aangezien het oor hierdoor beschadigd kan raken.
• Raadpleeg onmiddellijk een arts bij noodgevallen, zoals wanneer een kind een batterij of beschermhoesje inslikt.
• Gooi batterijen nooit in het vuur. De batterij kan ontploffen.
• Verwijder de batterij als u de thermometer 3 maanden of langer niet zult gebruiken. Doet u dit niet, dan kan er 

vloeistoflekkage ontstaan, hitte worden gegenereerd of kan de batterij uit elkaar barsten, waardoor de unit wordt 
beschadigd.

• Gebruik de thermometer niet op plaatsen met sterke statische elektriciteit of elektromagnetische velden. Dit kan namelijk 
leiden tot onnauwkeurige meetresultaten en ertoe bijdragen dat het instrument niet goed functioneert.

Algemene voorzorgsmaatregelen
• Gebruik deze thermometer uitsluitend voor het meten van de temperatuur in het menselijk oor.
• Stel de thermometer niet bloot aan schokken of trillingen, laat de thermometer niet vallen en ga er niet op staan.
• Gebruik geen mobiele telefoon in de buurt van de meter.
• De thermometer is niet waterbestendig. Zorg dat er bij het gebruik geen vloeistof (alcohol, water of heet water) in de 

thermometer kan komen. Wanneer de thermometer vochtig is door damp, moet u wachten totdat deze opdroogt of veegt u 
deze voorzichtig schoon met een zachte, droge doek.

• Demonteer, repareer of wijzig de thermometer niet.
• Wanneer u uw arts informeert over uw temperatuur, moet u altijd vermelden dat u deze in het oor hebt gemeten.
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1. Overzicht

Sensordop
Detector 
beschermhoesje

Display

Knop ON/MEM
Gaatje voor openen 
batterijvak
Batterijvak

Aansluitring

Infraroodsensor
Hoofdeenheid:

Sensor

Beschermhoesje

Knop START

Zoemer
Batterijsymbool

Geheugensymbool

Display:

Symbool 
beschermhoesje
Oortemperatuur
Temperatuurmodus
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2. Voorbereiding
2.1 De isolatietape verwijderen

Trek voor het eerste gebruik de isolatietape uit het batterijvak door dit bij 
het uitstekende gedeelte vast te pakken.

2.2 Schakelen tussen °C en °F
Deze thermometer is standaard ingesteld op °C.

1. Zorg dat de thermometer is uitgeschakeld en houd de knop START ingedrukt.

2. Houd tegelijkertijd de knop ON/MEM 
ingedrukt totdat °F wordt weergegeven op 
het display met 2 pieptonen.

Opmerkingen:
• Als u de modus °C weer wilt selecteren, begint u vanaf stap 1.
• Bij het schakelen tussen °C en °F worden alle meetwaarden uit het geheugen 

verwijderd.
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2.3 Alarm instellen
Het alarm is standaard ingeschakeld.

1. Druk op de knop ON/MEM om de thermometer in te schakelen.

2. Houd de knop ON/MEM gedurende 3 seconden ingedrukt. 
Op het display knippert het symbool “ ”.

3. Laat de knop ON/MEM los. 
Het symbool “ ” blijft branden en het alarm is uitgeschakeld.

Opmerkingen:
• Als u de knop ON/MEM langer dan 5 seconden ingedrukt houdt nadat “ ” knippert, wordt de thermometer 

uitgeschakeld zonder dat het alarm wordt ingesteld.
• Als u het alarm weer wilt inschakelen, begint u vanaf stap 1.
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2.4 Een beschermhoesje bevestigen
Gebruik altijd een nieuw en onbeschadigd beschermhoesje van het type OMRON MC-EP2.

1. Draai voorzichtig de sensordop los.
Opmerking: verwijder de sensordop niet met kracht.

2. Plaats een nieuw beschermhoesje op de 
aansluitring.
Opmerking: de kleefzijde van het beschermhoesje moet naar boven zijn 

gericht.

3. Steek de sensor in het beschermhoesje op de 
aansluitring totdat deze vastklikt.

Opmerking: wanneer het beschermhoesje niet juist is aangebracht, 
knippert het symbool “ ” op het display en kunnen geen 
metingen worden uitgevoerd.

Aansluitring

Beschermhoesje

Kleefzijde naar boven gericht
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3. De thermometer gebruiken
3.1 Een meting verrichten

Opmerkingen:
• Controleer of het beschermhoesje juist is aangebracht.
• U wordt aanbevolen 3 maal te meten in hetzelfde oor. Als de 3 metingen verschillen, selecteert u de hoogste 

temperatuur.

1. Druk op de knop ON/MEM.
Alle symbolen worden weergegeven op het display.

Vervolgens wordt het rechts getoonde display weergegeven 
met 2 pieptonen.

2. Steek de sensor zo ver in het oor dat dit comfortabel blijft, 
in de richting van het trommelvlies.
Opmerkingen:
• Voor een nauwkeurige meting trekt u het oor voorzichtig naar achteren om de 

gehoorgang recht te maken en plaatst u de sensor nauwsluitend in het oor in de richting 
van het trommelvlies.

• Wanneer u de thermometer te lang vasthoudt, kan dit leiden tot een hogere gemeten 
omgevingstemperatuur van de sensor. Hierdoor kan de meting van de 
lichaamstemperatuur lager zijn dan gebruikelijk.
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Temperatuur meten bij een kind
Meten bij een 
liggende baby.

Meten bij een 
zittende baby.

Ondersteun het 
lichaam van het 
kind.

Ondersteun het 
lichaam van het kind 
en trek het oor iets 
naar achteren.

Trek het oor iets naar 
achteren en sluit de 
uitwendige gehoorgang af 
met de sensor zonder dat 
u de sensor met kracht naar 
binnen probeert te steken.

Wanneer het oor te 
klein is voor de sensor.
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3. Druk op de knop START.

De meting wordt in 1 seconde voltooid met een lange pieptoon. 
Het symbool “ ” knippert gedurende 5 seconden.

Opmerking: na 2 pieptonen kunt u nog een meting uitvoeren. Controleer of het symbool “ ” 
nog brandt.

4. Verwijder de thermometer uit het oor en controleer 
het meetresultaat.

Opmerking: als het meetresultaat hoger is dan 37,5 °C (99,5 °F), piept de zoemer driemaal 
na een lange pieptoon.
Na elke oormeting heeft het instrument 5 seconden nodig voordat het gereed is voor de volgende 
meting. Tijdens deze wachttijd van 5 seconden knippert het oorpictogram.

5. Houd de knop ON/MEM ingedrukt totdat “OFF” op het display wordt 
weergegeven om de thermometer uit te schakelen.
Het meetresultaat wordt automatisch in het geheugen van de thermometer opgeslagen.
Na 1 minuut wordt de thermometer automatisch uitgeschakeld.
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3.2 Gebruik van de geheugenfunctie
Na elke meting worden de resultaten tot maximaal 9 sets automatisch opgeslagen in de thermometer.
Opmerking: als het geheugen van de thermometer vol is, wordt de oudste meetwaarde gewist.

1. Druk op de knop ON/MEM om de thermometer in te schakelen.

2. Druk nogmaals op de knop ON/MEM. 
Het geheugennummer wordt weergegeven op het display.

3. Laat de knop ON/MEM los.
Het meest recente resultaat wordt weergegeven op het display. 
Druk herhaaldelijk op de knop ON/MEM om de oudere resultaten te bekijken.

4. Houd de knop ON/MEM ingedrukt totdat “OFF” op het display wordt 
weergegeven om de thermometer uit te schakelen.
Na 1 minuut wordt de thermometer automatisch uitgeschakeld.



121

NL

4. Onderhoud en problemen oplossen
4.1 Symbolen en foutmeldingen
Foutweergave Oorzaak Oplossing

Thermometer wordt 
gestabiliseerd. Wacht totdat  niet meer knippert.

Batterij is bijna op. Vervang de batterij.
(Zie paragraaf 4.3)

Beschermhoesje is niet juist 
aangebracht.

Breng het beschermhoesje opnieuw aan totdat  niet meer 
knippert.

Meting voordat thermometer is 
gestabiliseerd. Wacht totdat  niet meer knippert.

De thermometer laat een snelle 
verandering van de
omgevingstemperatuur zien.

Laat de thermometer ten minste 30 minuten rusten op 
kamertemperatuur: tussen 10 °C en 40 °C (50 °F–104 °F).

De omgevingstemperatuur ligt 
niet binnen het bereik van 
10 °C tot 40 °C (50 °F–104 °F).

Laat de thermometer ten minste 30 minuten rusten op 
kamertemperatuur: tussen 10 °C en 40 °C (50 °F–104 °F).

Fout 5-9: het systeem werkt niet 
goed.

Verwijder de batterij, wacht 1 minuut en schakel de thermometer weer 
in. Als de melding opnieuw wordt weergegeven, neemt u contact op 
met de OMRON-verkoper of -distributeur om het apparaat na te kijken. 
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4.2 Onderhoud
• Als de thermometer is gevallen, moet u controleren of deze beschadigd is. Als u twijfelt, neemt u contact op met 

de OMRON-verkoper of -distributeur om het apparaat na te kijken.
• De sensor is het gevoeligste onderdeel van de thermometer. Wees voorzichtig wanneer u de infraroodsensor 

reinigt om schade te voorkomen.

• Bewaar de thermometer niet op de volgende soorten plaatsen. Anders kan de thermometer beschadigd raken.
- Natte plaatsen.
- Plaatsen met hoge temperatuur en vochtigheid, en plaatsen die zijn blootgesteld aan direct zonlicht. Plaatsen 

dicht bij de verwarming, stoffige plaatsen en omgevingen met hoge zoutconcentraties in de lucht.
- Plaatsen waar de thermometer scheef staat of wordt blootgesteld aan schokken of trillingen.
- Plaatsen waar geneesmiddelen worden bewaard of waar corrosieve gassen aanwezig zijn.

Gemeten temperatuur is hoger 
dan 42,2 °C (108,0 °F).

Controleer of het beschermhoesje intact is en voer een nieuwe 
temperatuurmeting uit.

Gemeten temperatuur is lager dan 
34,0 °C (93,2 °F).

Controleer of het beschermhoesje schoon is en voer een nieuwe 
temperatuurmeting uit.

De thermometer heeft 
onvoldoende voeding.

Vervang de batterij door een nieuwe.
(Zie paragraaf 4.3)

Foutweergave Oorzaak Oplossing
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4.3 De batterij vervangen
Batterij: CR2032-lithiumknoopcelbatterij
Opmerking: ter bescherming van het milieu levert u gebruikte batterijen in volgens de plaatselijke regelgeving 

betreffende afvalverwerking. Inleveren kan bij winkels of specifieke inzamelpunten.

1. Steek een puntig voorwerp in het gaatje in het klepje van 
het batterijvak. Schuif het klepje met uw duim van het 
batterijvak.

2. Verwijder de batterij met een puntig voorwerp.
Opmerking: gebruik hiervoor nooit een metalen pincet of een schroevendraaier.

3. Plaats de nieuwe batterij onder het metalen haakje aan de linkerzijde en 
druk de rechterzijde van de batterij omlaag totdat deze vastklikt.
Opmerking: plaats de nieuwe batterij met de pluszijde (+) bovenaan.

4. Plaats het klepje van het batterijvak terug.
metalen haakje
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5. Technische gegevens
Productbeschrijving: Digitale oorthermometer
Model: Gentle Temp 520 (MC-520-E)
Temperatuurvoeler: Thermozuil
Temperatuurweergave: 4-cijferige °F-weergave in stappen van 0,1 graad

3-cijferige °C-weergave in stappen van 0,1 graad
Meetnauwkeurigheid: ± 0,2 °C (± 0,4 °F) binnen 35,5 tot 42,0 °C  (95,9 °F tot 107,6 °F), 

± 0,3 °C (± 0,5 °F) voor overige bereiken
Meetbereik: 34,0 °C (93,2 °F) tot 42,2 °C (108,0 °F)
Voeding: 3,0 V DC, 1 CR2032-lithiumknoopcelbatterij
Stroomverbruik: 0,015 W
Levensduur batterij: Met een nieuwe batterij circa 2500 metingen of meer (omgevingstemperatuur 

25 ±15 °C, 50 ± 40% RV)
Bedrijfstemperatuur/ 
-luchtvochtigheid:

10 °C (50 °F) tot 40 °C (104 °F), 0  RV  85%

Opslagtemperatuur/ 
-luchtvochtigheid:

-20 °C (-4 °F) tot 50 °C (122 °F), 0  RV  85%

Bescherming tegen 
elektrische schokken:

ME-apparaat met interne voeding

Toegepast onderdeel:

Gewicht: Ongeveer 85g (met geplaatste batterij)

< <

< <

          = type BF
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Opmerkingen:
• De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
• Dit OMRON-product is vervaardigd conform het strenge kwaliteitssysteem van OMRON Healthcare Co. Ltd., Japan.
• Dit apparaat voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijn 93/42/EEG (Richtlijn Medische Apparatuur) en de Europese 

Norm EN12470:2003, Klinische thermometers - Deel 5: Prestaties van infrarode oorthermometers (met een 
maximaalelement).

Buitenafmetingen: 36 mm (b) × 161 mm (h) × 56 mm (d)
Inhoud van de 
verpakking:

Testbatterij (CR2032-lithiumknoopcelbatterij), sensordop, 
21 beschermhoesjes, aansluitring, gebruiksaanwijzing.

Optionele accessoires: Beschermhoesje bestemd voor Gentle Temp 520, MC-EP2.
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OMRON Digitale oorthermometer 
Model: Gentle Temp 520 (MC-520-E) 

Informatie voor begeleidende documenten in het bereik van IEC60601-1-2:2007
Belangrijke informatie met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
Door het gestegen aantal elektronische apparaten, zoals pc’s en mobiele telefoons, kan bij het gebruik van medische apparatuur elektromagnetische interferentie van 
andere apparaten optreden. Elektromagnetische interferentie kan ertoe leiden dat het medische apparaat niet goed werkt, zodat een potentieel onveilige situatie ontstaat.
Medische instrumenten mogen zelf ook geen andere apparaten storen.
Teneinde de vereisten voor EMC (elektromagnetische compatibiliteit) zo te reguleren dat onveilige situaties met betrekking tot het product worden voorkomen, is de norm 
EN60601-1-2 geïmplementeerd. Deze norm definieert de mate van immuniteit voor elektromagnetische interferenties en de maximale elektromagnetische uitstralingen voor 
medische apparatuur.
Dit medische apparaat dat is gefabriceerd door OMRON Healthcare voldoet aan deze norm EN60601-1-2:2007, zowel voor immuniteit als voor uitstralingen.
Desalniettemin dienen speciale voorzorgsmaatregelen in acht te worden genomen:
• Gebruik geen mobiele telefoons en andere apparaten die een sterk elektrisch of elektromagnetisch veld genereren in de buurt van dit medische apparaat. Dit kan ertoe 

leiden dat het apparaat niet goed werkt, zodat een potentieel onveilige situatie ontstaat. Wij raden aan minimaal 7 meter afstand te houden. Controleer bij een kortere 
afstand of het apparaat goed werkt.

Meer documentatie met betrekking tot de overeenstemming met EN60601-1-2:2007 is verkrijgbaar bij OMRON HEALTHCARE EUROPE, op het adres dat in deze 
gebruiksaanwijzing staat vermeld.
Documentatie is ook beschikbaar op www.omron-healthcare.com.
Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het 
einde van de gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet 
u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt 
bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te 
vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product moet niet 
worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
Dit product bevat geen schadelijke stoffen. Afvoer en verwerking van gebruikte batterijen dient plaats te vinden overeenkomstig de nationale regelgeving hiervoor.
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6. Nuttige informatie
6.1 Temperatuurmetingen in het oor

De Gentle Temp 520 Digitale oorthermometer detecteert de infraroodwarmte die wordt afgegeven door het 
trommelvlies en de omringende weefsels, en zet deze warmte om in een equivalente oortemperatuur.

The Gentle Temp 520 is vriendelijker voor een kind dan een rectale thermometer. De thermometer is sneller, 
veiliger en gemakkelijker in gebruik dan een orale thermometer.
Met een digitale thermometer hoeft u zich geen zorgen te maken over gebroken glas of het risico op opname van 
kwik. Een meting kan zelfs worden uitgevoerd als het kind slaapt.
Voor volwassenen biedt de Gentle Temp 520 Digitale oorthermometer snelle, praktische en nauwkeurige 
metingen zonder de vertraging van een conventionele thermometer.

Uit klinisch onderzoek blijkt dat het oor een ideale plaats is voor het meten van de lichaamstemperatuur. Het 
trommelvlies deelt bloedvaten met de hypothalamus, het deel van de hersenen dat de lichaamstemperatuur 
regelt. Daarom is het oor een nauwkeurige indicatie van de inwendige lichaamstemperatuur. In tegenstelling tot 
de temperatuur in de mond wordt de temperatuur in het oor niet beïnvloed door factoren als praten, drinken en 
roken.

6.2 Normale en verhoogde temperatuur
We raden u aan met de Gentle Temp 520 te oefenen bij uzelf en de leden van uw gezin.
Op die manier kunt u uw techniek verbeteren en voelt u zich zekerder wanneer u bij een ziek gezinslid de 
temperatuur gaat meten. Bovendien kunt u dan bepalen of een gemeten waarde hoger is dan normaal.
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Omdat omgevingstemperatuur, transpiratie of speeksel de gemeten lichaamstemperatuur onder de arm 
of tong gemakkelijk kunnen beïnvloeden, kan de gemeten waarde lager zijn dan de lichaamstemperatuur.
Het meten van de temperatuur van het trommelvlies biedt een nauwkeurige indicatie van de 
temperatuur van de hersenen waardoor koorts sneller kan worden vastgesteld.

Om de mogelijke aanwezigheid van koorts goed te kunnen vaststellen, is het van belang dat u de normale temperaturen 
van uw gezinsleden kent door hun temperatuur op te nemen wanneer zij in een goede lichamelijke conditie verkeren.

De temperatuur die in het oor wordt gemeten, verschilt van de temperatuur die rectaal wordt gemeten.
Gebruik de normale temperatuur als uitgangspunt voor een juist inzicht in het temperatuurverschil tijdens koorts.

We spreken van een normale lichaamstemperatuur als de gemeten waarde binnen een bepaald bereik valt. De 
lichaamstemperatuur varieert echter met de leeftijd.

Leeftijd Normale oortemperatuur in °C en °F
Baby’s 36,4–37,5 °C 97,5 °F–99,5 °F
Kinderen 36,1–37,5 °C 97 °F–99,5 °F
Tieners/volwassenen 35,9–37,5 °C 96,6 °F–99,5 °F
Ouderen 35,8–37,5 °C 96,4 °F–99,5 °F

Trommelvlies

Infraroodsensor

Trommelvlies/meetpunt

Uitwendige gehoorgang

Infraroodstralen
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6.3 Oortemperatuur ten opzichte van andere 
lichaamstemperaturen
De normale temperatuur varieert afhankelijk van de plaats op het lichaam.

6.4 Vragen en antwoorden
Hoeveel metingen kan ik achter elkaar uitvoeren?
U kunt drie metingen achter elkaar uitvoeren. Daarna is de thermometer warm geworden en worden mogelijk 
geen juiste meetwaarden verkregen. Als u meer dan drie metingen achter elkaar wilt uitvoeren, moet u 
10 minuten wachten voordat u nieuwe metingen uitvoert.

De weergegeven temperatuur is nogal hoog.
1 Mogelijk werkt het beschermhoesje niet goed.
2 U hebt de thermometer misschien uit een koele of koude plaats gehaald. Laat de thermometer minimaal 

30 minuten liggen in de kamer waar u de temperatuur gaat meten voordat u de meting uitvoert. Als u de 
thermometer bewaart in de kamer waar u de temperatuurmeting wilt uitvoeren, kunt u de thermometer direct 
gebruiken.
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Is er een verschil in de temperatuur in het rechteroor en die in het linkeroor?
Bij gezonde personen mag geen groot verschil in de gemeten resultaten worden verwacht. Verschillen kunnen de 
volgende oorzaken hebben:
1) De infraroodsensor wordt niet op dezelfde wijze in het oor geplaatst.
2) De meting wordt niet uitgevoerd door de thermometer op stabiele wijze en onder dezelfde hoek te plaatsen. 

Probeer de meting uit te voeren in het oor waarvoor u consequent een hogere waarde meet.

De weergegeven temperatuur is nogal laag.
1 Het beschermhoesje is vuil.
2 De infraroodsensor is vuil.
3 U hebt de thermometer uit het oor genomen voordat de meting was voltooid.
4 Het oor is koud. Het meetresultaat is doorgaans laag wanneer u een ijskompres of ijszak gebruikt of vlak 

nadat u buiten bent geweest in de kou.
5 De thermometer is niet voldoende diep in het oor gestoken.
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