
PR-960 

Bezkontaktní teploměr 

Infračervený 

 

Před použitím si pozorně přečtěte pokyny a uschovejte je na bezpečném místě v pořádku budoucí 

použití. 

 

Bezpečnostní instrukce. 

1. Nepoužívejte zařízení k jiným činnostem, než které jsou uvedeny v tomto návodu. Výrobek lze 

použít jak pro profesionální, tak pro domácí použití. 

2. Teploměr není vodotěsný, neponořujte jej do vody nebo jiných kapalin. Pokyny k čištění a 

dezinfekci jsou k dispozici v části 

Údržba a skladování. 

3. Zařízení by mělo být skladováno na čistém a suchém místě, mimo dosah přímého slunečního 

záření, s teplotou mezi 5 °C / 40 °C a vlhkostí nižší než 85 %. 

4. Nedotýkejte se přední čočky. 

5. Nemiřte laserovými paprsky do očí. To může způsobit nepohodlí a dokonce problémy se zrakem. 

6. Překážky jako skvrny od potu, vlasy, čepice nebo šátek mohou způsobit snížení naměřené teploty. 

Ujistěte se prosím, že měření probíhá v souladu s návodem k použití. 

7. Zařízení neupusťte, nerozebírejte, neopravujte ani neupravujte. 

8. Nepoužívejte výrobek v blízkosti silného elektromagnetického pole, abyste předešli problémům s 

přesností měření. 

9. Pokud se vyskytnou problémy s používáním teploměru, kontaktujte prosím prodejce a teploměr 

nepoužívejte. 

10. Pokud výrobek a baterie nefungují, zlikvidujte tento odpad v souladu s místní politikou recyklace 

nebezpečného odpadu. 

11. Pokud nebylo zařízení delší dobu používáno, vyjměte baterii, aby nedošlo k vytečení baterie. 

12. Nekombinujte použité baterie s napůl vybitými bateriemi, abyste předešli nebezpečí a nebezpečí 

způsobenému proměnlivými vlastnostmi vybíjení různých baterií. 

! VAROVÁNÍ ! 

A. Udržujte zařízení mimo dosah dětí. 

B. Nevhazujte baterii do ohně ani ji nezapalujte. 

C. Měření teploměrem nenahrazují odbornou lékařskou pomoc. 

 



1. Představení produktu: 

Jedná se o bezkontaktní ruční zařízení na měření teploty. Měření probíhá ve dvou režimech: tělesná 

teplota a povrchová teplota. 

Uloží 34 měření. Indikuje nízké a vysoké tělesné teploty a má funkci automatického vypnutí. 

1.1 Účel: 

Účelem tohoto zařízení je měřit teplotu těla, předmětů (např. teplota jídla) nebo kapalin (např. 

teplota vody ve vaně). Produkt mohou používat jak lékaři, tak i doma. 

1.2 Kontraindikace: Žádné 

1.3 Vlastnosti produktu: 

1. Přesné a rychlé: chyba měření na úrovni +/- 0,2 °C a rychlost měření cca 1 sekunda. 

2. Široký rozsah měření teploty: 0-100 °C. 

3. Více aplikací: Měření teploty těles, předmětů a kapalin. 

4. Bezpečné použití: Bezkontaktní měření ve vzdálenosti 5 - 15 cm, abyste se vyhnuli křížové 

kontaminaci. 

5. Snadné použití: jedno tlačítko pro měření a přepínání mezi režimy. 

6. Audiovizuální varování: Zelené, žluté a červené osvětlení se zvukem indikuje normální, mírně 

zvýšenou a vysokou horečku. 

7. Historie měření: přístroj ukládá posledních 34 měření teploty. 

8. Laserové ukazovátko: Usnadňuje správné vyrovnání zařízení pro přesné měření. 

9. Nastavení korekce: Parametry nastavení lze změnit tak, aby vyhovovaly různým etnickým rozdílům 

 

Konstrukce zařízení 

 

1. Laser: ukazovátko 

2. Senzor: měření 

3. Spoušť: slouží k provedení měření a zapnutí zařízení 

4. Tlačítko Nahoru: Používá se k zobrazení historie měření 

5. SET: krátký stisk se používá k zapnutí / vypnutí ukazovacího laseru; dlouhé stisknutí se používá k 

zapnutí / vypnutí akustického signálu. 

6. Tlačítko Dolů: Používá se k zobrazení historie měření 

7. MODE: toto tlačítko se používá ke změně režimu měření 

8. Displej: zobrazuje naměřenou teplotu 

9. Kryt baterie: lze otevřít pro výměnu baterie 



10. Reproduktor 

 

Displej 

 

1. Tělesná teplota 

2. Povrchová teplota 

3. Hodnota měření 

4. Zapnutí / vypnutí zvukového signálu 

5. Zapnutí / vypnutí laserového ukazovátka 

6. Indikátor slabé baterie 

7. Ukazatel naměřené hodnoty 

8. Jednotka měření: Celsius 

9. Měrná jednotka: Fahrenheit 

10. Číslo uloženého měření 

11. Symbol paměti 

 

2. Specifikace 

- Pracovní prostředí: okolní teplota 16 °C ~ 35 °C, 

  relativní vlhkost: ≤ 85 % 

- Napětí baterie: DC3V (2xAAA baterie) 

- Rozměr: 150x75x50mm 

- Hmotnost produktu: 120 g (bez baterií) 

- Rozsahy měření: Režim tělesné teploty: 34 ~ 42,9 °C 

Režim povrchové teploty: 0 ~ 100 ° C 

- Přesnost měření: 0,0 ~ 33,9 ° C ± 2 ° C 

34,0 ~ 34,9 °C ± 0,3 °C 

35,0 ~ 42,0 °C ± 0,2 °C 

42,1 ~ 42,9 °C ± 0,3 °C 

43,0 ~ 100 °C ± 2 °C 

- Vzdálenost měření: 5-15 cm 

- Doba měření: <2 sekundy 



- Tříbarevné podsvícení: 

Režim povrchové teploty: zelená 

- Režim tělesné teploty: 34,0 ~ 37,3 ° C: zelená 

  37,4 ~ 38,0 ° C (nastavená hodnota -0,1 ° C): Žlutá 

  38,1 °C (nastavená hodnota) ~ 42,9 °C: červená 

- Automatické vypnutí: ≤10 sekund 

- Skladování a přeprava: -20 45 ~ 45 °C, relativní vlhkost: <85% 

 

3. Použití zařízení 

3.1 Instalace baterií 

1) Chcete-li otevřít kryt baterie, zatlačte na kryt baterie ve směru šipky. 

2) Vložte 2 baterie AAA; věnujte pozornost kladným a záporným elektrodám; 

3) Chcete-li zavřít kryt baterie, stiskněte kryt baterie a zatlačte jej směrem 

naproti šipce. 

 

 

 

3.2 Příprava na měření 

Správný způsob použití je klíčem k přesnosti měření. Vyhnout se 

nesprávně naměřeno, postupujte podle níže uvedených kroků. 

1) Při měření tělesné teploty by měl být teploměr nasměrován na střed čela (nad střed obočí) a 

držen svisle ve vzdálenosti 5 až 15 cm. 

 

 



Teplota se zobrazí okamžitě po stisknutí spouště. 

 

2) Odstraňte vlasy z čela, klobouk atd. z čela. 

3) Před měřením byste se měli uklidnit a zůstat na místě 5 minut. 

4) Neměřte ihned po sejmutí chladicího obkladu, pokud má pacient vysokou teplotu. 

5) Okolní teplota kolem měřené osoby musí být stabilní. Testování nelze provádět v místech se 

zvýšeným prouděním vzduchu, včetně blízkosti ventilátorů a výstupů vzduchu z klimatizace. 

6) Před měřením by měl přístroj dosáhnout pokojové teploty. 

7) Zařízení se nesmí používat při silném slunečním záření. 

8) Doporučuje se měřit asi třikrát. 

9) Při měření tělesné teploty zvolte režim "tělesná teplota"; při měření teploty jiného předmětu, 

kapaliny nebo potraviny zvolte režim "povrchová teplota". 

10) V případě nízké tělesné teploty jej můžete zkusit namířit k uchu. 

 

Pozornost! 

Pro zajištění přesnosti měření počkejte alespoň 30 sekund 

po 5x nepřetržitém měření. 

3.4 Přepínání mezi režimy 

Po zapnutí teploměru pro správu režimů měření použijte tlačítko 

MODE. Teploměr je z výroby nastaven na režim měření teploty 

objektů. 

 

3.5 Historie uložených hodnot 

Pro vstup do historie uložených měření stiskněte krátce šipku dolů nebo nahoru. Výsledky se ukládají 

chronologicky od čísla 1 do 34. Čím starší měření, tím vyšší číslo v historii. 

 

3.6 Vymazání uložené paměti výsledků. 

Chcete-li odstranit historii uložených výsledků, musíte současně 



stiskněte tlačítko MODE a spoušť. Přibližně po 2 sekundách se na obrazovce zobrazí „Clr“. To bude 

znamenat, že vaše historie výkonu byla smazána. 

 

3.7 Nastavení jednotky a změna továrního nastavení: 

Tovární nastavení lze změnit tak, aby vyhovovalo etnické rozmanitosti nebo osobním potřebám. 

Nedoporučuje se měnit tovární nastavení, ale v případě potřeby změňte nastavení následovně: 

1. Změna měrné jednotky F1 

Pro změnu jednotky stiskněte a podržte tlačítko MODE, dokud se nezobrazí znak F1. Jednotku lze 

změnit pomocí tlačítka se šipkou dolů. 

2) Oprava továrního nastavení. 

Pro změnu nastavení měření teploty podržte déle tlačítko MODE, objeví se znak F1, opět podržte 

tlačítko MODE, dokud se neobjeví tlačítko F2. Chcete-li změnit teplotu o 0,1 °C, použijte šipky nahoru 

nebo dolů 


