
WUEPS INFRAROOD THERMOMETER 
(2x AAA batterijen niet inbegrepen) 

 
Starten 

1. Dit product meet de lichaamstemperatuur door de meeting uit te voeren op 
het voorhoofd van het menselijk lichaam. 

2. Gebruik altijd een katoenen doek met een klein beetje medische alcohol om de 
infrarood meter schoon te maken en stof vorming te voorkomen om een foute 
meting te voorkomen. 

 

Stappenplan 

1. Aan- en uitschakelen 
- Druk op de “M KNOP” om de thermometer aan te zetten. 
- Druk opnieuw op de “M KNOP” om de thermometer uit te zetten. De 

thermometer schakelt ook automatisch uit wanneer het langer dan 60 
seconden niet gebruikt wordt. 

 

2. Temperatuur meten 
- Zet de thermometer AAN. 
- Richt op het voorhoofd, hou hierbij afstand tussen 1.5 en 5 cm. 
- Druk op de “MEET KNOP” om de temperatuurmeting te starten 

 

 

3. De meet methode wijzigen 
- Zet de thermometer AAN. 
- Druk op de “-- KNOP” om te veranderen van meet methode 

 Body = lichaam (voorhoofd of achter het oor) 
 Surface = oppervlakte anders dan menselijk lichaam 

 

4. Temperatuur aanduiding wijzigen 
- Zet de thermometer AAN. 
- Druk en houdt de “—KNOP” 5 seconden vast totdat “F1” verschijnt in de 

linker hoek. 
- Druk 3 keer op de “—KNOP” totdat F1 veranderd in “F4” en de 

temperatuuraanduiding verschijnt in de rechtse hoek 
- Wijzig van “°C (GRADEN CELSIUS)  naar “°F (FAHRENHEIT)” door op de “+ 

KNOP” te drukken. 
- Zet de thermometer UIT om de wijzigingen op te slaan. 
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5. Geschiedenis functie inzien 
- Zet de thermometer AAN. 
- Druk op de “+ KNOP” om eerdere metingen in te zien. 
- Druk opnieuw op de “+ KNOP” om andere gegevens in te zien. 
- Zet de thermometer uit om deze modus te verlaten 
- De thermometer kan 40 metingen opslaan in het geheugen. 

 

 
6. Het piepgeluid uitschakelen 

- Zet de thermometer UIT 
- Druk en houdt de “- KNOP” 5 seconden vast tot “F1” zichtbaar is. 
- Druk op de “+ KNOP” om het piepgeluid AAN of UIT te zetten. 

Wanneer de luidspreker zichtbaar is, is het piepgeluid ingeschakeld. 
- Zet de thermometer UIT om de wijzigingen op te slaan. 

 

 

OPMERKING: wanneer de temperatuur meting niet hetzelfde lijkt als de 
lichaamstemperatuur is het aanbevolen een nieuwe meting te doen onder het oor. 

OPMERKINGEN 

 De temperatuur range is tussen 10 °C en 40°C 
 Bewaar het apparaat niet in ruimtes tussen -20°C en 55°C of extreem 

vochtige ruimtes 
 Beschadig de infrarood lens niet om verkeerde metingen te 

voorkomen. 
 Dit product is geschikt voor thuis gebruik 

 

BATTERIJEN VERVANGEN 

- Houdt de thermometer in één hand en schuif de batterij deksel naar 
beneden met de andere hand om de batterij deksel te verwijderen 

- Haal de oude batterijen eruit, en druk de + pool in om de nieuwe 
batterijen erin te duwen en schuif het deksel weer dicht. 

 

Groen scherm = Normale lichaamstemperatuur 
Blauw scherm = Lichte verhoging / koorts 
Rood scherm = Hoge temperatuur 

 

 


