
Bediening van uw Professionele Infrarood Thermometer 

lichaamstemperatuur:  

Infrarood thermometers zijn gevoelig voor plotselinge veranderingen in omgevingstemperatuur. 

Klopt de temperatuurmeting duidelijk niet? Wacht dan 15 minuten in de ruimte waar u uw 

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

omgevingstemperatuur.  

Thermometer functie instellen, voorhoofd of omgevingstemperatuur: met de plus knop ([+]) kiest u 

welke functie u wilt gebruiken, het smiley icoontje geeft aan dat u de lichaamstemperatuur meet en 

het huis icoontje geeft aan dat u de omgevingstemperatuur (of objecten) meet. 

Voor het meten van uw lichaamstemperatuur drukt u op “SCAN”. Hou de thermometer 2-10 cm van 

uw voorhoofd af en druk op SCAN; na 1 seconde geeft de thermometer uw lichaamstemperatuur 

weer. Is de lichaamstemperatuur normaal? Dan blijft het scherm groen, bij verhoging wordt het 

scherm oranje en bij rood heeft u koorts. De pieptoon klinkt 1 keer bij een juiste temperatuur en 2 

keer bij een afwijkende temperatuur (te hoog of te laag). Schakel indien nodig een arts in. 

Hou de [+] knop een aantal seconden ingedrukt om het koortsalarm aan of uit te zetten.  

Hou in standby modus het [-] knopje 2 seconden ingedrukt om het geheugen van de laatste 32 

metingen te bekijken. 

Klik kort op het [-] knopje om te wisselen tussen Celsius en Fahrenheit. 

Voor een meting van objecttemperatuur drukt u op “SCAN” op een afstand van 2-10 cm van het 

object.  

Gebruiksvoorschriften:  

-Hou de thermometer uit de buurt van mobiele telefoons, consoles en uw televisie.  

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

-Drink geen alcohol voordat u uw lichaamstemperatuur gaat meten.  

-Doe geen lichamelijke oefeningen voor uw meting.  

-Hou de thermometer zo veel mogelijk weg van mobiele telefoons en andere elektromagnetische 

velden.  

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

-Hou de thermometer zoveel mogelijk uit direct zonlicht en uit de buurt van water.  

-Laat de thermometer niet vallen. -Gebruik de thermometer niet als de sensor beschadigd is.  

-Speel niet met de knoppen op de thermometer; hou niet meerdere knoppen tegelijk ingedrukt.  

-Gebruik de thermometer niet in hete, of vochtige ruimtes.  

-Meet uw temperatuur niet als u net gegeten hebt.  

-Raadpleeg bij twijfel over uw gezondheid altijd een arts. 


