
Gebruiksaanwijzing Infraroodthermometer Model MD-3350  © Fc RoHs 

Thermometer om de lichaamstemperatuur contactloos te registreren door middel van 

infraroodmeting op het voorhoofd. 

Lees de gebruiksaanwijzing voor gebruik. 

• De thermometer werkt tussen 10°C en 40°C, de optimale temperatuur is 25°C. 
• Gebruik de thermometer niet wanneer de omgevingstemperatuur lager is dan 10°C 

of hoger is dan 40°C. 
• De thermometer kan niet gebruikt worden wanneer de luchtvochtigheid hoger is dan 

80% 
• Hou het toestel verwijderd van elektrische geladen voorwerpen om elektrische 

schokken te vermijden. 
• Vermijd langdurige blootstelling aan de zon of andere warmtebronnen.  Vermijd 

contact met water. 
• Bescherm het toestel tegen schade en vallen, het product niet gebruiken wanneer 

het beschadigd is. 
• De juistheid van de meting kan beïnvloed worden door zweet, make-up, haar of een 

hoofddeksel op het voorhoofd. 
• Zorg dat de meetafstand niet groter is dan 5 cm. 
• Als de binnentemperatuur plots veranderd, zorg er dan voor dat het apparaat 20 

minuten in de kamer bewaard wordt alvorens het te gebruiken. Vanaf dan geeft het 
apparaat opnieuw juiste en betrouwbare data. 

• Meten achter de oorlel kan toegepast worden wanneer de temperatuur niet kan 
gemeten worden op het voorhoofd door zweten of door een andere belemmering. 

• Laad de niet-oplaadbare batterij niet op.  
• Het toestel wordt geleverd met 9V batterij die gebruikt kan worden voor 4000 

metingen onder normale omstandigheden. Wanneer de batterij aan kracht verliest 
verschijnt LO op het scherm, het scherm sluit dan automatisch af na 3 seconden.  De 
batterij moet dan vervangen worden. 

• Om de batterij te vervangen open je de paarse klep in het handvat door het naar 
voor te trekken ter hoogte van de twee uitsparingen.  Zorg ervoor dat de batterij 
correct aangesloten wordt op de positieve en negatieve pool. 

• Wegwerpbatterijen worden aanbevolen boven herlaadbare af Alkalinebatterijen. 
• Wanneer het toestel langere tijd niet gebruikt wordt is het aan te raden de batterij te 

verwijderen.  
• Hou het toestel èn de batterij verwijderd van warmtebronnen en vocht. 

• Herstel het toestel nooit zelf maar contacteer de verdeler in geval van problemen. 

Gebruiksadvies: 

• Om een accurate meting te garanderen moet het toestel minstens 20 minuten in de 
kamer zijn waar de meting zal gebeuren. 

• Zorg dat de persoon wiens temperatuur gemeten wordt minstens vijf minuten in de 
kamer is waar de meting zal gebeuren. 



• De omgevingstemperatuur in de kamer waar de meting gebeurt moet stabiel zijn, dus 
meet niet in de buurt van een airco of ventilator. 

• Niet buiten gebruiken of op een plaats met veel zonlicht. 
• De thermometer niet aan de voorkant vasthouden tijdens de meting. 
• Verwijder zweet, make-up, haar of hoofddeksels voor een correcte meting. 
• Wanneer de patiënt koorts heeft, vermijd dan om te meten nadat het voorhoofd 

gekoeld werd met kompressen , het meetresultaat zal hierdoor immers lager zijn dan 
de werkelijke lichaamstemperatuur. 

• Hou er rekening mee dat de wijze waarop en de plaats waar de temperatuur 
gemeten wordt een verschillend resultaat geven: 

locatie van de meting                                                             normale temperatuur  

Anus       36.6°C-38°C 

Oraal       35.5°C-37.5°C 

Oksel       34.7°C-37.3°C 

Oor       35.8°C-38°C 

Voorhoofd      35.8°C-37.8°C 

Snel gebruik van het toestel: 

• Plaats het toestel op een afstand van 1 à 5 cm van het te meten oppervlak en zorg 
ervoor dat er zich zeker geen zweet, haar, make-up of hoofddeksel tussen het 
meettoestel en het te meten oppervlak bevindt. Duw dan op de meetknop. 

• Het toestel meet onmiddellijk de temperatuur die af te lezen is op het scherm. 
• Er kunnen meerder metingen na elkaar gebeuren. 
• De metingen worden genummerd van 1-20.  Na 20 metingen staat de teller terug op 

1.  
• Bij een ongeldige meting verschijnt LO of HI op het scherm. Ongeldige metingen 

worden niet genummerd. 
• Om de metingen te bekijken zet je het toestel aan door op de meetknop te duwen.  

Druk dan op “M” onder het scherm en druk vervolgens op “+” of  “–“ om de 
verschillende metingen opnieuw te bekijken. Eerst zie je het nummer van de meting, 
vervolgens het resultaat van de meting. 

• Om de temperatuurindicatie te wijzigen van Celsius naar Fahrenheit zet je het toestel 
aan en druk je 1 of 2 maal op de “M” toets tot de gewenst keuze is gemaakt.  

Toetsen: 

“M” toets 1 maal indrukken om de opgeslagen data te bekijken of om de temperatuurindicatie te 

wijzigen. 

“+” om de volgende meting te bekijken 

“-“om de vorige meting te bekijken 

Pictogram met “lampje” om het licht aan en uit te zetten 



Pictogram met “luidspreker” om het geluid aan en uit te zetten 

Onderhoud: 

• Maak het toestel schoon met medische alcohol om te desinfecteren. Gebruik enkel 
een vochtig doek, geen vloeistof op het toestel gieten of onder de kraan houden. 

• Het beschermende glas van het LCD scherm is fragiel, behandel met voorzichtigheid. 
• Raak de lens niet aan om een correcte werking van het toestel te garanderen.  In 

geval de lens toch vervuild is enkel reinigen met medische alcohol van 95% gebruiken 
anders kan er een waterresidu achterblijven op de lens. 

• Bewaar het toestel op een droge, donkere plaats en zeker niet in direct zonlicht. 
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