
 

Érintés nélküli infra hőmérő, 306-os 
modell 

 
 
 

 

306-os modell, használati útmutató 
 

A hőmérő első használata előtt olvassa el a használati útmutatót 
 

1. Bevezetés 
 

A 306-os típusszámú hőmérő infravörös sugaras technológiát használ és néhány másodperc alatt 
pontos eredményeket szolgáltat. A modellt az emberi homlokon 
 

történő hőmérséklet mérésére fejlesztették. A hőmérő két mérési módszerrel 
 

rendelkezik: Testhőmérséklet és felületi hőmérséklet mérése (a hőmérő a testhőmérséklet 
mellett a szobahőmérsékletet, ételek hőmérsékletét, 
 

fürdővíz, bébiétel stb. hőmérsékletét is képes mérni). 
 

A termék háztartási használatra alkalmas  
 
 
 

2. A készülék ismertetése 
 

1. Érzékelő (infra szonda) 
 

2.   START gomb 
3.   Be-/kikapcsoló gomb  

4.  Gomb 
 

5. Elembemenet 
 

 

 

 

 

3. Kijelző adatainak leírása 
 

  Mérési eredmény  
 

Mértékegységek - Celsius/Fahrenheit fok  
 

Óraidő és dátum  
 

Arcmérő üzemmód  
 

Tárgymérő üzemmód  
 

Elemmerülés jelző 
 

 Hőmérséklet kijelzés  
 

Érték a memóriából 



4. Alapfunkciók 
 

 

pontos idő 
Az idő érték a készülék memóriájába 

 

mentődik, így minden mérési eredményt   

  jobban felismerhetünk. 

  A hőmérőt a gyártó otthoni használatra 
Arcmérő üzemmód fejlesztette ki. Nem használható 

  orvoslátogatás helyett. Hasonlítsa össze 
  a mérési eredményt a normál 
  testhőmérséklettel. 

  A tárgymérő üzemmód a tényleges, nem 
  korrigált felületi hőmérsékletet méri, ami 

Tárgymérő üzemmód 
eltér a testhőmérséklettől. Ezen 

funkció segítségével ellenőrizheti, hogy   

  a tárgy hőmérsékete egy gyermek vagy 
  páciens számára megfelelő, pl. 
  a bébiétel hőmérséklete. 

  Ha a hőmérő arcmérő üzemmódba 
Riasztás (sípolások) ≥ 37,8 ° C (100 ° F) feletti testhőmérsékletet 

  

mér, egy hosszú sípoló hang hallható, amit 
három rövid sípoló 

  hang követ, hogy a felhasználót 
  figyelmeztesse. 

  Ezzel a készülékkel lehetséges 
Érték a memóriából a hőmérsékletmérések tárolása. Minden érték 

  a dátum/idő/ mérési mód adatokkal 
  együtt tárolódik. 

5. Óra beállítása  
   

 

 

 

Ha a hőmérőt először használja, állítsa be a hőmérő paramétereit. 
 

Ha a hőmérő ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a  gombot, 
hogy a beállítás üzemmódot 3 másodpercig előhívja. 

 
 

① Állítsa be az időformátumot 
 

 

 

A készülék az időt AM / PM (12 órás) vagy 24:00 (24 órás) kijelzéssel 
mutatja. Nyomja meg röviden a START gombot a formátum kiválasztásához. Nyomja meg a 
 

kívánt időformátummal a kijelzőn a  gombot, az órák száma automatikusan villog. 



 

 

 

 

② Állítsa be az órát 
 

Nyomja meg röviden a START gombot, hogy egy-egy órával állítsa, amíg a 
megfelelő óra látható. Az óra beállítása után nyomja meg 

 

a  gombot, ekkor a perc érték automatikusan villog. 
 

③Állítsa be a percet 
 

Nyomja meg röviden a START gombot, hogy egy-egy perccel állítsa, amíg a 
megfelelő perc látható. A perc beállítása után nyomja meg 

 

a  gombot, ekkor az év villog automatikusan. 
 

④Állítsa be az évet 
 

Nyomja meg röviden a START gombot, hogy egy-egy évvel állítsa, amíg a 
megfelelő 

 

év látható. Az év beállítása után nyomja meg a  gombot, ekkor a hónap 
száma látható. 

 

⑤Állítsa be a hónapot 
 

Nyomja meg röviden a START gombot, hogy egy-egy hónappal állítsa, amíg a 
megfelelő  

hónap látható. A hónap beállítása után nyomja meg a  gombot, ekkor a 
dátum villog automatikusan. 

 

⑥Állítsa be a dátumot 
 

Nyomja meg röviden a START gombot, hogy egy-egy nappal állítsa, amíg a 
helyes dátum látható. 

 

A nap beállítása után, a beállítás befejezéséhez nyomja meg a  gombot és 
elhagyja a beállítás üzemmódot. 
 

6. Használat 

Kezdés előtt 

 

Az első mérés előtt először be kell helyezni az elemeket. Az elemtartó kinyitásához tolja el a borítást 
a nyíl irányába. Helyezze be a mikroelemeket (AAA) a megjelölt polaritással a hőmérőbe. Ezután 
zárja vissza az elemtartót. Ha egy kattanó hangot hall, akkor a borítás helyesen bezáródott. 
 

Az első mérés előtt várjon 10 percet, amíg a készülék eléri a üzemi hőmérsékletét. 
 

Ha a készüléket hosszabb ideig nem használta, a bekapcsolás után 1 másodpercig 
 

a szobahőmérséklet mérését végzi. 
 

Hőmérsékletmérés: 
 

Nyomja meg a "Be/mérés" gombot a hőmérő bekapcsolásához. Irányítsa a hőmérőt 2-3 cm 
távolságban a homlok felé, nyomja meg a mérés gombot, ami után 



 

a kijelzőn megjelenik a hőmérséklet. Győződjön meg arról, hogy a mérés irányában nincs semmilyen 
akadály, mint pl. haj, smink, izzadtság vagy fejfedő. Ha a mérés a homlokon lévő izzadtság miatt nem 
lehetséges, mérje meg a hőmérséklet a fül mögött. Ismét győződjön meg arról, hogy nincs akadály. A 
pontos mérési érték eléréséhez meg kell győződnie arról, hogy a szobahőmérséklet stabil. A mérési 
értékeket egy ventilátor, klímaberendezés vagy olyan terület is befolyásolhatja, ahol különböző 
hőmérsékletek áramlanak. A mérési értékek akkor is pontatlanak lehetnek, ha a páciens homlokán 
egy hideg kendő van. Javasolt a hőmérsékletet egymás után 2-3-szor megmérni, hogy biztos 
lehessen benne, hogy az eredményt nem befolyásolták külső hatások. 
 

7. Egy hőmérő alkalmazásának ábrázolása 
 

Hőmérséklet mérés a homlokon 
 

Nyomja meg a  gombot, a kijelzőn az összes paraméter aktiválódik. A hőmérő elindítása 
után az 1. ábrán látható jelek jelennek meg a kijelzőn és a készülék sípol. Ekkor a készülék 
mérésre kész. Irányítsa a 

 

hőmérőt 2-3 cm távolságban a homlok közepére (ld. 2. ábra) és nyomja meg ezután a START 
gombot. 

 

Megjegyzés: Ne távolítsa el a homloktól a hőmérőt, mielőtt az utolsó sípoló hangot meg 
nem hallja. Javasoljuk, hogy a mérések között tartson 3 mp szünetet, hogy a teljes  

pontosságot garantálhassa. Olvassa le a hőmérséklet értékét a kijelzőről.  Nyomja meg a 
 

   gombot a hőmérő kikapcsolásához. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra  2. ábra 
 
 

 

 

Az üzemmódot a gomb megnyomásával válthatja át 
 

A tárgyak hőmérsékletének mérése: 
 

1. Nyomja meg a  gombot. Ha bekapcsolja a hőmérőt, a tárgy hőmérsékletét két hangjelzés után 
mérheti (ld. 3. ábra). 
 

2. Irányítsa a hőmérőt 1-2 cm távolságban azon tárgy közepére, amit mérni szeretne. 
 

3. Nyomja meg a START gombot és olvassa le a hőmérsékletet a kijelzőről. 
 

4. Nyomja meg a   gombot a készülék kikapcsolásához 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ábra 
 

Hőmérséklet kijelzés: V režimu měření na čele: 

1. Ha a hőmérséklet 100,0 ° C alatt van, az eredmény mellett egy smiley látható  
 

2. Ha a hőmérséklet 37,8 ° C (100,0 ° C) vagy efölött van, az eredmény mellett egy szomorú 

arc látható.  

 

8. Tárolás mód 
 

1. A tárolás módban arc mérés üzemmódban vagy tárgy mérés üzemmódban is elérhető: 
 

Tartsa lenyomva a gombot, miután a hőmérőt bekapcsolta és 1/3 ábrát követte 
 

vagy a mérést befejezte  három másodpercig. Az M betű megjelenik a kijlező jobb felső sarkában 
(ld. 4. ábra) 
 

 

 

2. A hőmérő automatikusan elmenti az utolsó 10 mért értéket. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra 5. ábra 
 

 

 

 

 

9. Specifikációs tábláza 
 

Modell: Model 306 
Mérési tartomány: testhőmérséklet (34°C – 43.0°C), környezeti hőmérséklet (0°C – 100°C) 
Mérési eltérés: +/- 0.2°C 
Mérési távolság: 2-–3 cm 
Mérési időtartam: ≤2 s 
Elemek: 2 db mikroelem (AAA) 



10. Hibaelhárítás 
 

 probléma 
Megoldás 

 

   

  Indítsa először el a mérést , ha a vagy 
 Végezze el a mérést . megjelenik a kijelzőn.  

 , mielőtt a   

 hőmérő beáll   

 .   

 A környezeti hőmérséklet Hagyja a hőmérőt legalább 30  

 nem 10 ... percig szobahőmérsékleten,  10 

 

.. 40 ° C (50 ° F ... 104 ° F) 
között 

 40 ° C között van a szobában (50 ° F ... 104 ° 
F).  

 A hőmérő nem Kövesse az utasításokat  

 látható vagy instabil. a hőmérséklet méréshez és ismételje 
  a mérést.  

 A hőmérő gyors   

 környezeti hőmérséklet Hagyja a hőmérőt legalább 30  

 változást mutat. percig szobahőmérsékleten,  
  10 ... 40 ℃ (50 ℉ ~ 104 ℉)  között.  

 A hőmérő Távolítsa el az elemet, várjon 1 percig és 
 nem működik helyesen. helyezze ismét vissza az útmutatónak megfelelően 
  . Kapcsolja be a készüléket. Ha a jelzés 
  ismét megjelenik, forduljon  

  a kereskedőhöz javítás céljából.  

 Előmérés: A   

 hőmérséklet magasabb mint Kövesse az utasításokat  

 109,0 ° C. a hőmérséklet méréshez gondosan és végezze 
 Tárgymérő üzemmódban: A el ismét a hőmérséklet mérést. 
 hőmérséklet magasabb mint   

 100 ° C.   

 (212 °F).   

 Előmérés: A Kövesse az utasításokat  

 a mért hőmérséklet a hőmérséklet méréshez gondosan és győződjön 
 alacsonyabb mint 93,0 °C. meg, hogy az érzékelő tiszta és végezze el 
 Tárgymérő üzemmódban: A ismét a hőmérséklet mérést.  

 

hőmérséklet alacsonyabb 
mint 0°C.   

 (32 ℉).   

 A hőmérő Cserélje ki az elemeket megfelelően.  

 nem működik a   

 lemerült elemek miatt.   
 



11. Elemcsere 
 

A kis elemteljesítményt a hőmérő a "gyenge elem"  világító szimbólummal jelzi. Távolítsa el a 
lemerült elemeket a hőmérőből. Ezeket ne hagyja a készülékben, különben a hőmérő tönkremehet. 
Helyezze be az úúj mikroelemeket (AAA) a megjelölt polaritással a hőmérőbe. Zárja le ezután a 
fedelet.  Egy kattanás jelzi, hogy az elemtartó megfelelően lezárult. Távolítsa el a régi elemeket a 
biztonsági előírások szerint, vagy adja le egy elhasznált elem gyűjtőállomáson. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. A csomag tartalma 
 

1 db MODEL 306 hőmérő 
 

Használati útmutató 
 

 

 

13. Megjegyzés 
 

a. A hőmérő első használata előtt olvassa el a használati útmutatót 
 

b. A hőmérő 10–40 °C-os környezeti hőmérsékleti tartományban 
 

használható. 
 

c. Soha ne tegye erős mágneses mezejű tárgyak közelébe vagy olyanokhoz, 
 

amik statikus energiával rendelkeznek. 
 

d. Ne tegye a hőmérőt közvetlenül napsütésre és soha ne tegye 
 

tűz közelébe és soha ne merítse vízbe. 
 

e. Óvja a hőmérőt a leeséstől és a mechanikus sérülésektől. 
 

f. A hőmérőt 0–50 °C hőmérsékleten tárolja. 
 

g. Ne végezzen mérést olyan környezetben, ahol a légnedvesség 85%-nál magasabb. 
 

h. A testhőmérséklet mérését az izzadtság, kozmetikumok, haj vagy a mérés vonalában lévő más 
akadály befolyásolhatja. Ha a mérésben szokatlan mérési eltérések mutatkoznak, törölje le az 
izzadtságot és távolítsa el az esetleges akadályokat 
 

vagy mérje meg a hőmérsékletet a fül mögött. 



 

i. Ha hirtelen megváltozik a környezeti hőmérséklet vagy ha a hőmérőt más környezeti körülmények 
közé vissz, az első mérést csak kb. 15-20 perc után végezze el. 
 

j. Az infra szondát tartsa tisztán és ne hagyja megsérülni. 
 

k. A hőmérőt vattával vagy alkohollal átitatott kendővel tisztíthatja. 
 

Figyelem: Ez a készülék háztartásokban vagy hasonló környezetben használható. 

 

 

Bevezető: 
 

elem6, s.r.o.Braškovská 308/15, 16100 Praha 6 
 

Kivitelező: 
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Európa), Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg 
 

A nyomdahibák és a használati útmutató változtatásainak joga fenntartva. 
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