
BEZKONTAKTNÍ INFRAČERVENÝ TEPLOMĚR 

UŽIVATELSKÝ NÁVOD 

PŘED ZAPNUTÍM TOHOTO PŘÍSTROJE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TENTO NÁVOD A ZVLÁŠTĚ ODDÍL TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTNÍCH POKYNŮ. 

Úvod 

Tento produkt měří povrchovou teplotu na principu velikosti a vlnové délky energie infračerveného záření vyzařovaným objektem. Při procesu 

měření je naměřená hodnota teploty uvedena na LCD displeji. Přístroj nenahrazuje lékařskou diagnózu.  

   Bezpečnostní pokyny 

Tento přístroj se smí použít pouze na účely popsané v tomto uživatelském návodu. 

Tento přístroj se smí používat pouze na místech s okolní teplotou v rozmezí 0°C až 40°C. 

Nevystavujte tento teploměr elektrickým rázům. 

Nevystavujte teploměr slunečnímu záření ani vodě. 

Nevystavujte tento teploměr nadměrným teplotám nad 50C a pod 0C a před přímým slunečním zářením. 

Nepoužívejte teploměr v prostředích s vyšší relativní vlhkostí než 85%. 

Nepoužívejte přístroj v blízkosti silných magnetických polí jako jsou bezdrátové nebo mobilní telefony. 

Nenabíjejte baterie, které jsou určeny pro jednorázové použití. Nevhazujte tyto baterie do ohně.  

Pokud přístroj nepoužíváte, vyndejte baterie, aby nedošlo k jejich vytečení do přístroje 

Ochranné sklo na sensoru IR je velmi křehké, buďte velmi opatrní, aby nedošlo k jeho poškození. 

V žádném případě nemiřte IR senzorem při měření na oči. 

Přesnost měření může ovlivnit, pokud je čelo měřené osoby pokryto vlasy, potem, pokrývkou apod.  

Dodržujte měřící vzdálenost asi 1 - 10cm 

Před použitím by měl IR teploměr a měřená osoba být v měřící místnosti alespoň 20 až 30 minut. Při měření teploty je zapotřebí, aby měření 

proběhlo po tepelné stabilizace (15-20min. po změně prostředí). V případě zvýšené teploty opakujte měření, aby byla vyloučena chybovost. 

Naměření zvýšené teploty je orientační údaj. V případě zvýšené teploty vyhledejte lékaře a nechte se odborně ošetřit a stanovit diagnózu a 

příčinu. 

Používáním tohoto výrobku souhlasíte s tím, že měření teploty je orientační, nelze je brát v úvahu a nenahrazují v žádném případě terapii!  

Nehodnoťte proto naměřené hodnoty sami a neurčujte si podle nich sami terapii. Řiďte se podle pokynů vašeho lékaře a důvěřujte jeho 

diagnóze. Léky užívejte podle pokynů vašeho lékaře a neměňte nikdy jejich dávky. Vámi zjištěné naměřené hodnoty mohou sloužit jen k vaší 

informaci – nenahrazují lékařské vyšetření! Své naměřené hodnoty proberte se svým lékařem, rozhodně na jejich základě nepřijímejte žádná 

lékařská rozhodnutí (například užívání léků a jejich dávkování)! Dovozce neručí za naměřené hodnoty uživatelem. 

Důležité 
Udržujte mimo dosah dětí, měření provádí jen dospělá způsobilá osoba. 
Použití tohoto teploměru není možno brát jako náhradu za návštěvu vašeho praktického lékaře. 
Pokud by se objevily nějaké potíže s funkcí přístroje, obraťte se prosím na vašeho prodejce. V žádném případě se nepokoušejte přístroj sami opravovat. 
Používejte výrobek pouze v souladu s návodem k použití. V případě nesprávného použití, použití v nadměrných teplotách  nebo nedodržení 
Bezpečnostních pokynů nebo Údržby a čištění se na výrobek nevztahují záruční podmínky. 

 

Význam symbolů na displeji 
Body temperature – mód měření tělesné teploty 
Surface temperature – mód měření objektů/okolí/povrchů 
Trubka – zvuk zapnutý 
LO – naměřená hodnota je pod limitem rozsahu měření teploměru 
HI – naměřená hodnota je nad limitem rozsahu měření teploměru 

ERR – chybné měření z důvodu nízké okolní teploty (alespoň 0°C) 

Číslo 1- 32 – pozice uložené hodnoty v paměti 

 

Údržba a Čištění 
IR sensor je velmi citlivá část a musí být chráněna. 
Čistěte přístroj smotkem vaty, který slabě navlhčíte v 70% alkoholu. 
Nečistěte Teploměr pomocí korozivních rozpouštědel. 
Udržujte Teploměr v suchu, aby nepřišel do kontaktu s tekutinami. 
Teploměr není vodě odolný a nesmí být ponořen do vody či jiné tekutiny. 
Skladujte přístroj na suchém místě bez prachu a přímého slunečního 
záření. 
Pokud je za potřebí vyčistit displej, použijte suchý a hebký hadřík. 

 
Výměna baterií 
Pokud obrazovka má nízký jas, je třeba vyměnit baterii. Při instalaci baterie nejprve otevřete kryt baterie, vložte baterii podle kladných a 

záporných pólů a poté kryt baterií zakryjte. 

Postup měření 
Zmačkněte spínač měření, ozve se 3x pípnutí, zmačknutím „Set“ můžete přejít z měření Body (tělo) nebo Surface (povrchy). Přepněte pro 

měření tělesné teploty na Body a ujistěte se, že čelo nepokrývají vlasy, pot, make up, pokrývka hlavy apod. Stiskněte jednou krátce spínač 

měření teploty, abyste se ujistili, že je obrazovka displeje zapnutá, zarovnejte se optimálně cca 5cm od měřeného místa, stiskněte krátce a 

hned uvolněte tlačítko měření teploty a poté uslyšíte „signál“ a na displeji se zobrazí naměřená hodnota teploty. 

Zaznamenané hodnoty 
Stisknutím tlačítka „+“ nebo „-“ zobrazíte zaznamenané naměřené teploty. 



Technické údaje a nastavení  

Nastavení teplotních jednotek  
Zmáčkněte a podržte „set“ po dobu zhruba dvou vteřin, na obrazovce se zobrazí „F1“, zvolte „-“ Pro stupně celsia a „+“ pro stupně Fahrenheit. 
Nastavení hraniční teploty 
Zmáčkněte a podržte „set“ po dobu zhruba dvou vteřin, na obrazovce se zobrazí „F1“, opakovaným zmáčknutím „set“ přejdete do „F2“. 
Zmáčknutím „+“ přidáváte sledovanou hraniční teplotu a zmáčknutím „-“ ji snižujete.  
Nastavení korekce teploty  
Zmáčkněte a podržte „set“ po dobu zhruba dvou vteřin, na obrazovce se zobrazí „F1“, dvakrát zmáčkněte „set“ přejdete do „F3“. Zmáčknutím 
„+“a zmáčknutím „-“ můžete přičítat a odečítat teplotní hodnoty, nastavení korekce. V základu ponechte nastaveno na 0. 
Nastavení zvukového signálu 
Zmáčkněte a podržte „set“ po dobu zhruba dvou vteřin, na obrazovce se zobrazí „F1“, třikrát zmáčkněte „set“ a přejdete do „F4“. Zmáčknutím 
„+“ zvukový signál zapnete a zmáčknutím „-“ ho vypnete.  
Vystoupení z nastavení 
Zmáčkněte a podržte „set“ po dobu zhruba dvou vteřin pro opuštění módu nastavení.  
Ukládání dat 
Po každém změření, přístroj automaticky ukládá výsledky. Po zapnutí teploměru zmáčkněte krátce „+“ a nebo„-“ pro procházení uložených 
hodnot. Celkem může být uloženo vždy jen 32 výsledků. Výsledky se automaticky přepisují.  
 
Možné závady a jejich řešení 

Zpráva závady  Popis závady Možná situace Řešení 

 Změřená teplota 
je příliš nízká. 

1. V nastavení „tělesná teplota “: Pod 
32 ℃; V nastavení „povrchová 
teplota “: pod 0 ℃; 
2. Jste  daleko od měřeného subjektu 
3. Měřené místo je zakryto vlasy, 
potem apod.  
4. V prostředí ve kterém se měření 
odehrává, fouká studený vítr 
5. Čelo bylo nedávno schlazeno 
6. Příliš nízká okolní teplota 

1. Ujistěte se, že jste v nastavení „Tělesná 
teplota“ 
2. Vzdálenost měření je 1-10cm 
3. Ujistěte se, že čelo nepokrývají vlasy, pot, 
make up, pokrývka hlavy apod.) 
4. Ujistěte se, že nefouká studený vítr 
5. Počkejte 10-15 minut 
6. Překontrolujte, že okolní teplota je 16-35 ℃ 

 Změřená teplota 
je příliš vysoká. 

1. Nastavení „Tělesná teplota“: 
>42.5℃ 
2. Nastavení „Teplota produktu“: 
>60℃ 

1. Ujistěte se, že jste v nastavení „Tělesná 
teplota“ 
2. Ujistěte se, že měřená část těla nebyla 
vystavena externímu zdroji tepla 

 

Výrobek nepatří do komunálního odpadu! Po skončení životnosti jej recyklujte v souladu se zásadami ochrany životního prostředí a dle zákona č. 
185/2001Sb.o odpadech. 

 

                                            
 

Specifikace typu: ZK-018, obchodní model 09-1203 

Dovozce: U.S. Rest and Shop LLC, Veselská 699, Praha 9 

Způsob měření Bezkontaktní 

Vzdálenost měření 1-10 cm 

Rychlost reakce Méně než 2 vteřiny 

Rozsah teplot při měření objektů 0-100°C 

Rozsah měření tělesné teploty Režim tělesného teploty 32℃-42.5℃ 
Režim teploty předmětů 0℃-60℃ 

Odchylka měření 
Tělesná teplota 

32-35°C max.± 0,3°C 

35,1-39°C max.± 0,2°C 

39,1-42,9°C max.± 0,3°C 

Odchylka měření povrchy max.± 0,2°C 

Přesnost displeje 0,1°C 

Pracovní prostředí 0-40℃ vlhkost ≤85% 

Napájení DC 3V (2ks AAA batterie) 

Podsvícení ano 

Jednotky ℃ nebo ℉ 

Normální podmínky pro 
funkčnost 
 

1. okolní teplota 16℃-35℃； 

2. relativní vlhkost ≤80%； 

3. tlak 70kPa-106kPa； 


