
Gebruiksaanwijzing 
Infrarood Thermometer

*De temperatuurwaarde gemeten door het 
voorhoofd kan verschillen van de waarde gemeten 
op het gehoor, dat is redelijk.
*Maak na het meten van de oortemperatuur de
sensor van de temperatuursonde op tijd schoon
en let op het gebruik van een magere
wattenstaafje om schoon te
maken, als het moeilijk schoon
te maken is, dop het in een
beetje alcohol om schoon te
maken. Na het  schoonmaken
meer dan 15 min laten staan
voor gebruik. De sonde is niet
waterdicht, laat de vloeistof
niet in de sonde doordringen.

*Als het wenkbrauwgebied bedekt is met haar,
zweet of vuil, maak het gebied dan vooraf schoon
en neem het in meting na 20 minuten.
*Zorg er altijd voor dat de gebruiker en de
thermometer voorafgaand aan de meting ten
minste 30 minuten in dezelfde ruimte zijn geweest.
*Reinig de gehoorgang voordat u de temperatuur
meet.
*Kinderen van 1 jaar tot volwassenen: trek het oor
naar achteren en omhoog om ervoor te zorgen dat
de gehoorgang recht is, richt op het trommelvlies.

Let op

2. Laat dan de knop los, 
de pieptoon is te horen, 
u kunt nu de waarde 
aflezen.
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Meet de temperatuur via het voorhoofd

Druk op de “       ”  knop
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Trek het oor naar 
achteren en 

omhoog, plaats de 
sonde goed in de 

gehoorgang.
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Verwijder het sondekapje
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Meet de temperatuur via het oor

1. Zorg ervoor dat de thermometer is uitgeschakeld.

2. Houd 3 seconden ingedrukt tot “      ” wordt 
weergegeven

3. Richt de thermometer op het object dat u wilt
meten of de lucht en hou een afstand van 0-3m
tussen de sonde en het te meten object.

4. Druk “    ” knop in en u krijgt de meting.

Meet object- / kamertemperatuur
1.  Laat de thermometer

aan
2. Hou de volumeknop  “     ”

3 seconden lang
ingedrukt om te
veranderen van modus.

2.Druk kort op  “ ”om naar de geheugenmodus te gaan.
3.Druk nogmaals op deze knop om de 35 geheugensets 
te controleren. Als er geen waarde is, dan wordt "M" 
weergegeven

2.Gebruik de schakelaar
om te veranderen van 
℃ naar ℉

Hoe mute ik de thermometer?

Hoe geheugen checken (35 metingen)?

1. Laat de thermometer aan

Hoe verander ik °C/°F ?
1.Open het batterijdeksel

1.Plaats de sonde van de 
thermometer in het 
midden van het 
voorhoofd, houd contact, 
houd de knop "AAN/UIT 
knop" ingedrukt en scan 
het voorhoofd.


