
 

 

Professionele Contactloze Infrarood Thermometer: Medische Nauwkeurige 

Thermometer  
 

Beknopte handleiding:  

Infrarood thermometers zijn gevoelig voor plotselinge veranderingen in omgevingstemperatuur. Klopt 

de temperatuurmeting duidelijk niet? Wacht dan een paar minuten in de ruimte waar u uw temperatuur 

wilt gaan meten zodat de thermometer en uzelf zich kunnen aanpassen aan de omgevingstemperatuur.  

 

Meten van lichaamstemperatuur:  

 o Druk op de SCAN knop om de thermometer aan te zetten 

 o Zorg er wel voor dat de thermometer ongeveer 3-10cm afstand heeft tot het voorhoofd 

 o dan druk op SCAN knop om de temperatuur te meten:na1seconde wordt uw temperatuur  

       weergegeven op het scherm.  

• Groen: normaal temperatuur 	

• Oranje: verhoging	

• Rood: koorts 	
 

De pieptoon klinkt 1 keer bij een normale temperatuur en 2 keer bij een afwijkende temperatuur (te 

laag of te hoog). 	
Raadpleeg bij twijfel uw arts. 	

 

U kunt een selectie maken tussen het meten van de lichaamstemperatuur en de 

object/omgevingstemperatuur. Hiervoor drukt op de plusknop (+). 	

• Het icoon met de smiley ( ) op het scherm duidt op het meten van lichaamstemperatuur	

• Het icoon met de woning( ) op het scherm duidt op het meten van 	
      object/omgevingstemperatuur. 	

 

Voor een meting van object/omgevingstemperatuur drukt u op “SCAN” op een afstand van 3-10 cm 
van het object. 	

 

Hou de “plusknop (+)” een aantal seconden ingedrukt om het koortsalarm aan/uit te zetten.  

 
Klik kort op het “Minus knop (-)”om te wisselen tussen Celsius en Fahrenheit. 	

 

Wilt u de voorafgaande metingen bekijken, dit kunt u doen door de “minusknop (-)” twee seconden 
ingedrukt te houden. Deze toont de laatste 32 metingen. 	

 

Gebruiksvoorschriften: 	

- Gebruik geen chemische stoffen om de thermometer schoon te maken. 

- Meet uw temperatuur niet direct na het eten, consumptie van alcohol en lichamelijke  

                    inspanning. 

- Hou de thermometer uit de buurt van mobiele telefoon, televisie en andere 

elektromagnetische velden. 

- Sta stil tijdens het meten van uw temperatuur of ga even liggen.  

- Bewaar de thermometer op een koele ruimte, niet in direct zonlicht.  

- Druk niet op meerdere knopen tegelijk.  
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