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Verkorte NL handleiding  iTemp:
Lees svp deze handleiding eerst volledig en aandachtig door.

BELANGRIJK:
Haal de iTemp uit de verpakking. De iTemp moet minstens 30 minuten voor gebruik uit de
verpakking gehaald worden en acclimatiseren in de ruimte waar deze gebruikt wordt door
hem te plaatsen in de meegeleverde witte tafelstandaard of op de vloerstandaard.
Gedurende deze tijd mag de iTemp nog niet worden aangesloten op een stroomvoorziening
(dus ook geen batterijen).
Indien hieraan niet wordt voldaan zal de iTemp zich niet goed kunnen kalibreren, mogelijk
van slag raken en niet optimaal functioneren.

Plaats het zwarte opvangbakje (dit taps toelopend bakje past slechts op één manier, met de
pijl naar achter gericht.)
LET OP: zonder dit opvangbakje functioneert de iTemp niet goed!
Vul de iTemp pas met desinfectie alcohol (bij voorkeur Desinfox80) nadat u het apparaat
heeft ingesteld. (zie verderop)

Aansluiten op netspanning:
Sluit de meegeleverde stroomkabel aan op een standaard USB voedingsadapter  (zie afb.1):

Afb. 1

Sluit de kleine stekker van de USB kabel aan op de USB-C aansluiting op de iTemp (zie afb.2):

Afb. 2
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Schakel de iTemp in door de bovenste knop gedurende 3 seconden in ingedrukt te houden
en daarna los te laten. (zie afb. 3):

Afb. 3

(Uitschakelen kan door de knop opnieuw 3 seconden ingedrukt te houden en los te laten)

De iTemp zal na het inschakelen kortstondig “0.00” op het display geven en zal enige
seconden in de standby-stand gaan, herkenbaar aan de afwisselend witte LED’s (zie afb.4) of
gaat zich eerst kalibreren (zie afb. 5):

Afb. 4
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Kalibratie:

Indien de iTemp een verandering heeft geconstateerd van de omgevingstemperatuur
(bijvoorbeeld direct na het uitpakken) dan zal de iTemp zich opnieuw moeten kalibreren.
Hierbij verschijnt “EUN” op het display (zie afb. 5).
Na deze kalibratie (die tot maximaal 30 minuten kan duren) zal de iTemp naar standby-stand
gaan (afb.4). Tijdens deze kalibratie zal de iTemp tijdelijk niet werken.

Afb. 5
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Instellingen:

De iTemp heeft een aantal instellingen die d.m.v. de twee knoppen aan de zijkant van het
apparaat kunnen worden ingesteld. (zie afb.6)

Afb. 6

De instellingen zijn:

- Temperatuur-eenheid (C/F)
- Werk-mode (BOD/COU/Sur)
- Alarmtemperatuur (graden)
- Volume (U0-U4)
- Taal (CH EN KO PT ES OFF)
- Spray tijd tbv toediening desinfectiemiddel (E0.1-E2.0 seconden)

Met de bovenste knop (dat is dus dezelfde knop als waarmee de iTemp kan worden in- en
uitgeschakeld door 3 seconden ingedrukt te houden) kiest u door daar kort op te drukken
steeds een andere instelling.
Met de onderste knop kiest u steeds een andere waarde voor de betreffende instelling.

Indien u klaar bent met het instellen of terug wilt naar standby-stand, dan drukt u steeds
achter elkaar kortstondig op de bovenste knop totdat het display “0.00”aangeeft of
“EUN”(de iTemp moet zich dan eerst kalibreren). Daarna keert de iTemp terug in de
standby-stand.
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Instellen Temperatuur:

Wanneer u éénmalig kortstondig (!) op de bovenste knop drukt zal het display de
temperatuureenheid laten zien. Hierbij kunt vervolgens kort op de onderste knop drukken
om de instelling te wijzigen tussen C (graden Celsius) of F (Fahrenheit).
In NL dient de temperatuur deze op C te staan (zie afb. 7).

Afb. 7

Instellen werkmode:

Druk vanuit standby twee maal kortstondig op de bovenste knop], het display laat dat de
gekozen werkstand zien. Dit dient op BOD (van Body) te staan (zie afb. 8).

Afb. 8
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Alarmtemperatuur (Instelbaar tussen 36 en 39 graden):

Druk vanuit de standby stand driemaal kortstondig op de bovenste knop en de iTemp laat de
alarmtemperatuur zien. Door steeds kort op de onderste knop te drukken zal deze per
tiende graad worden verhoogd tot maximaal 39 graden Celsius. Daarna zal de temperatuur
weer op 36,0 graden verder gaan. (Zie afb. 9)

Afb. 9

Volume (instelbaar tussen U0 en U4):

Druk vanuit de standby stand viermaal kortstondig op de bovenste knop en de iTemp laat
het volume zien. Stel de gewenste volume in dmv kort drukken op de onderste knop, waarbij
U4 het meest luid is. (zie afb. 10)

Afb. 10
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Taal:

Druk vanuit de standby stand vijfmaal kortstondig op de bovenste knop en de iTemp laat de
ingestelde taal zien. Stel de gewenste taal in dmv kort drukken op de onderste knop.Zie afb.
11)

Keuzes:
Ch-Chinees
EN-Engels
KO-Koreaans
Pt-Portugees
ES-Spaan
Off-Uit

Afb. 11
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Spraytijd (instelbaar tussen 0,1-2,0 seconden)

Druk vanuit de standby stand zesmaal kortstondig op de bovenste knop en de iTemp laat het
de spraytijd zien. Stel de gewenste tijd in d.m.v. kort drukken op de onderste knop. Een
goede waarde is 0,3 seconden voor de Desinfox80 desinfecterende 80% Alcohol.
(Zie afb. 12)

Afb. 12
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Batterijplaatsing:

De iTemp kan als backup voorzien worden van 4 stuks (alkaline) batterijen. Gebruik
uitsluitend hoge kwaliteit batterijen voor een optimale werking.

Maak het klepje aan de achterzijde open om de batterijhouder uit te nemen en verwijder
met een kruiskop schroevendraaier het dekseltje. Plaats 4 verse alkalinebatterijen type AA.
Plaats het deksel terug waarbij gelet wordt op de uitlijning (afb 14) , schroef het deksel weer
dicht en plaats de batterijhouder terug. (Wees bedacht op een direct inschakelen van de
iTemp bij plaatsing van het deksel).

afb. 13 afb. 14

Storingen bij lagere batterijspanning:

Indien de iTemp op batterijen niet naar behoren functioneert, probeer het dan eerst met
een aangesloten USB stroomvoorziening. Als het apparaat dan weer goed functioneert is het
raadzaam een nieuwe set batterijen (bij voorkeur alkaline) te plaatsten en opnieuw te
proberen.
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Vullen:

De iTemp dient gevuld te worden met vloeibare desinfectant. Voor een goede werking
wordt desinfox80 aangeraden. Dit is een sprayvorm op basis van 80% alcohol.
Open het dekseltje aan de bovenkant van de iTemp om te vullen.

Gebruik hiervoor bij voorkeur een trechter om morsen te voorkomen. Gemorste
desinfectie-vloeistof kan het apparaat ernstig beschadigen.

Aan de zijkant is tijdens het vullen af te lezen wat het vloeistof-niveau is.

afb. 15

Waarschuwing:

Zorg bij werkzaamheden aan de iTemp dat er geen desinfectiemiddel meer in het apparaat
aanwezig is om morsen te voorkomen.
Indien er toch werkzaamheden aan de iTemp worden uitgevoerd waarbij er nog
desinfectiemiddel in het apparaat aanwezig is, dient het apparaat continue rechtop
gehouden te worden.

- Zet de iTemp op de gewenste plaats (zorg ervoor dat hier geen
temperatuurschommelingen zijn om veelvoudig kalibreren te voorkomen.

- Een Lo of Hi melding op het display geeft aan dat de gemeten temperatuur zich
buiten het normale meetbereik bevindt (hierbij zal geen spray volgen)
Dit kan zich voordoen bij extreme koude of warme handen.


