Model:MSLEWC27
Period of Use:2 years
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Snelstartgids
(1) Installeer de batterij;
(2) Plaats de nieuwe batterij correct voor het eerste gebruik, en start dan de
lichaamstemperatuurcontrole;
(3) Bij gebruik is de voorkant van de thermometer uitgelijnd met de
voorhoofd, met een afstand van 5-10 cm. Zorg ervoor dat er geen haar is,
zweet, cosmetica of hoed gedragen. En druk dan op de meetschakelaar
om de lichaamstemperatuurcontrole te starten;
(4) Wanneer de verandering van de omgevingstemperatuur het voorhoofd beïnvloedt
temperatuur of wanneer het voorhoofd transpireert, richt dan op de
oorlel voor meting. En zorg ervoor dat er geen haar, zweet,
cosmetica of hoed gedragen.
Opmerking: het is normaal dat de gemeten temperatuurwaarde kan verschillen,
variërend van huidskleur, dikte tot verschillende delen van het menselijk
lichaam,
evenals grote veranderingen in omgevingstemperatuur. Meer
blootgesteld het menselijk lichaam is, hoe gemakkelijker en grotendeels de
temperatuur wordt beïnvloed door omgevingstemperatuur.

Toepassingsgebied
De temperatuur van het gemeten object wordt weergegeven door te meten
de thermische straling van het voorhoofd.
Samenstelling
Het is samengesteld uit schaal, infrarood temperatuursensor, signaalontvangst
processor, sleutel, Cob-bord, zoemer en LCD.

Namen van onderdelen
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Verklaring van vervangbare onderdelen1.
Gebruik nr. 7 droge mangaan- of alkalinebatterijen (2 batterijen).
Gebruik geen andere soorten batterijen, anders kunnen er machines ontstaan
afbreken.
2. zorg ervoor dat de positieve en negatieve polen van de batterij op de juiste plaats zitten;
verwijder de batterij onmiddellijk nadat de batterij leeg is
vervallen en vervang deze door een nieuwe. Anders veroorzaakt het warmte,
vloeistoflekkage en breuk, waardoor de machine beschadigd raakt.
3. onderhoud of repareer de infraroodthermometer niet zelf.
Als er een kwaliteitsprobleem is met het product of als u er een heeft
vragen over de juistheid van de meetthermometer
neem contact op met uw dealer of fabrikant.
4.Na het vervangen van componenten (zoals batterijen) en de
thermometer het einde van zijn levensduur bereikt, neem deze alstublieft vast
volgens de lokale wet- en regelgeving.

Technical Parameters
productnaam
Meetbereik
Maximaal toegestane fout
Schermresolutie
Afstand meten
Bedrijfsomgeving
Transport- en
opslagvoorwaarden
Klinische herhaalbaarheid
Accu
Meting (MM)
Prompt-functie

Veiligheidsvereisten

Medische infraroodthermometer
32,0 ℃ ～ 42,9 ℃
De maximaal toegestane fout van de thermometer is ± 0,2 ℃
binnen 35,0 ℃ ~ 42,0 ℃; de maximaal toegestane fout is ± 0,3 ℃
voorbij 35,0 ℃ ~ 42,0 ℃
0,1 ℃ / ℉
5 cm ～ 10 cm
Temperatuur: 16 ℃ ~ 35 ℃ Relatieve vochtigheid: ≤ 80%
Atmosferische druk: 86kpa ~ 106kpa
Temperatuur: - 20 ℃ ~ + 55 ℃ Relatieve vochtigheid: ≤ 93%
Atmosferische druk: 50 kPa ~ 106 kpa
± 0,3 ℃
d.c.3V (twee AAA-batterijen)
155 mm × 40 mm × 40 mm (lxbxh)
Wanneer het werkbereik van de omgevingstemperatuur 16 ℃ ~
35 ℃ overschrijdt, zal de thermometer "Err" aangeven of de
temperatuurwaarde niet meer geven.
Als het in de lichaamstemperatuurmodus is en de gemeten temperatuur lager is dan
32,0 ℃, wordt "Lo ℃" weergegeven; als het hoger is dan 42,9 ℃, wordt het
promptsignaal "Hi ℃" weergegeven
1.1 Geclassificeerd naar type anti-shock: apparatuur aangedreven door interne
voeding.
1.2 Geclassificeerd door de mate van anti-elektrische schok: B toepassingsdeel.
1.3 Geclassificeerd door de beschermingsgraad van schadelijke vloeistofinlaat:
algemene uitrusting.
1.4 Ingedeeld naar veiligheidsgraad bij gebruik van brandbaar anesthesiegas
gemengd met lucht of met zuurstof of lachgas: apparatuur die niet kan worden
gebruikt bij gebruik van brandbaar anesthesiegas gemengd met lucht of met zuurstof
of lachgas.
1.5 Geclassificeerd naar werkingsmodus: apparatuur voor continu gebruik.
1.6 Voeding: d.c.3v (twee AAA-batterijen).
1.7 Of de apparatuur de beschermende toepassing heeft tegen
defibrillatie-ontladingseffect: Nee.
1.8 Signaalingang en signaaluitgang: Nee.
1.9 Permanent geïnstalleerde apparatuur of niet-permanent
geïnstalleerde apparatuur: niet-permanent geïnstalleerde apparatuur.
1.10 Ingangsvermogen: nvt.1.11 Classified by GB 4824, Electromagnetic
Compatibility (EMC): group 1, class B.
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Goed gebruik
1. Preventieve inspectie:
2.1) Kalibreer vóór de meting de thermometer, controleer de functie van elk onderdeel en
zorg ervoor dat de thermometer goed blijft presteren.
2) Zorg voor voldoende stroomvoorziening.
3) Nadat het product is verpakt, is het toegestaan om de gebruikelijke transportmiddelen
te gebruiken, maar het moet regen, vocht en mechanische botsing van de extrusiebox vermijden.
2. Uitpakken:
Open de verfdoos die bij de enkele verpakking zit, haal de plastic doos met de thermometer
eruit en open vervolgens de plastic doos om de thermometer eruit te halen.
3. Batterij plaatsen of vervangen
(1) Open het batterijklepje om de batterij te vervangen en let op de juiste positie van
de positieve en negatieve polen.
(2) Gebruik alstublieft geen oplaadbare batterijen, maar de wegwerpbatterijen en de
alkalinebatterijen voor zover mogelijk.
(3) Als het instrument niet wordt gebruikt, is de statische stroom erg klein, maar als het
gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen om de batterij te verwijderen
om te voorkomen dat de batterij gaat lekken waardoor het product beschadigd raakt.

Als het instrument 3V mangaan- of alkalinebatterijen gebruikt (2 AAA-batterijen), wanneer
het LCD-scherm wordt weergegeven“
”,het geeft aan dat de batterij bijna leeg
is. De batterij moet zo snel mogelijk worden vervangen om de nauwkeurigheid van de meting
te garanderen. Ondertussen, na het vervangen van componenten (zoals batterijen) en de
thermometer het einde van zijn levensduur bereikt, hanteer deze dan volgens de plaatselijke
wet- en regelgeving.
Voorzorgsmaatregelen voor het plaatsen of vervangen van de batterij

△
!

Attenties

1. Let bij het openen van het batterijdeksel om de batterij te vervangen op de juiste positie
van de plus- en minpolen. Verwijder de batterij onmiddellijk na gebruik. Verkeerde plaatsing
kan productschade veroorzaken.
2. Als u de thermometer langere tijd niet gebruikt, dient u de batterij te verwijderen om
te voorkomen dat de thermometer beschadigd raakt door lekkende batterijen.
3. Gebruik de infraroodthermometer niet als de batterij lekt of beschimmelt.
4. Plaats de batterij niet dicht bij de vuurbron of in het vuur in geval van een
batterij-explosie.
5. Bewaar de batterij niet bij hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid.
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6. Om kortsluiting te voorkomen, mag u de batterij niet in dezelfde zak of andere containers
doen met metalen voorwerpen zoals munten of sleutels, of in de containers die kortsluiting
kunnen veroorzaken.
7. Mocht de elektrolyt in de batterij per ongeluk in de ogen komen, spoel de ogen dan
onmiddellijk met veel water. Als er kans is op blindheid en ander letsel, ga dan onmiddellijk
voor behandeling naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis.
8. Als de elektrolyt in de batterij per ongeluk op de huid of kleding terechtkomt, was deze
dan onmiddellijk met veel water, anders kan de huid beschadigd raken.
Opmerkingen 1. De emissiviteit van verschillende materialen kan verschillen, raadpleeg
daarom de emissiviteit van materialen. De standaard emissiviteit van dit product is 1,0.
Bij verschillende emissiegraden zal de gemeten temperatuur verschillen van de werkelijke
temperatuur.

4. Operation steps
4.1 measurement operation
(1) Wanneer de thermometer zich in de temperatuurmeetmodus bevindt, houdt u de meetknop
ingedrukt en drukt u op de meetknop om op te starten, het instrument zal zichzelf controleren.
Na een seconde zendt de zoemer het bijbehorende promptgeluid uit, en de meetresultaten zijn
weergegeven op het weergavescherm. Wanneer de bijbehorende achtergrondverlichting is
ingeschakeld, kan de temperatuur opnieuw worden gemeten door op de meetknop te drukken.
(2) Zorg ervoor dat de thermometer 5 cm ~ 10 cm verticaal op het voorhoofd staat (Figuur
1). Druk vervolgens met de vinger op de meetknop. Als de meting is voltooid, wordt het
temperatuurresultaat weergegeven (Figuur 2).

(3) Als er na de test geen beoogde werking is, de thermometer
automatisch uitgeschakeld binnen 20 seconden.
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△
!

Attentions

1. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u de thermometer gebruikt.
2. De omgevingstemperatuur van het productgebruik is van 16 ℃ tot 35 ℃, en de beste
temperatuur is 25 ℃.
3. Plaats het product niet te dicht bij elektrische voorwerpen in geval van elektrische
schokken.
4. Gebruik dit product niet in een omgeving waar de relatieve vochtigheid hoger is dan 80%.
5. Plaats het product niet te dicht bij elektromagnetische zones (zoals radio, mobiele
telefoon, enz.)
6. Stel het product alstublieft niet bloot aan de zon, plaats het niet in de buurt van de
kachel en laat het niet in contact komen met water.
7. Stoot het product niet en laat het niet vallen, en gebruik het niet als het beschadigd
is.
8. Haar, zweet, hoed of sjaal op het voorhoofd hebben invloed op de nauwkeurigheid van de
meetwaarde.
9. Zorg ervoor dat de meetafstand niet verder is dan 5 cm ~ 10 cm.
10. Om een nauwkeurig, stabiel en betrouwbaar meetgetal te verkrijgen, moet het product
vóór gebruik 15-20 minuten binnen worden geplaatst als de kamertemperatuur sterk verandert.
11. Als de temperatuur van het voorhoofd de lichaamstemperatuur niet kan weerspiegelen door
zweten of andere redenen, meet dan de lichaamstemperatuur van achter de oorlel.
12. Gebruik alcohol om het oppervlak van het instrument voorzichtig af te vegen als reiniging
nodig is.
13. Als er een probleem is met het product, neem dan contact op met ons bedrijf en probeer
het niet zelf te repareren.
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4.2. Geheugenleesfunctie

1: Deze machine heeft 32 sets geheugen.
2: Druk in de standby-modus gedurende 2 seconden op de toets "-" om
controleer het geheugen van de gemeten temperatuur.
3: Klik op "-" om tussen graden Celsius en Fahrenheit te wisselen
4.3 Mode selectie weergave
1: Druk in de testmodus op "+" om de modusselectie te openen:【

】Ga naar objectmeetmodus;

☺

Display【 】 is het testen van het menselijk lichaam.
2: druk lang op de "+" knop om het alarmgeluid AAN of UIT te zetten. ON staat voor geluid
en OFF staat voor geen geluid.
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Pictogramdefinitie weergeven
Pictogramdefinitie
weergeven
Elektriciteit
Indicatie

Icoon

Meetmodus

Lichaam /
object
temperatuur℃
℉

Temperatuur
Eenheid

Staat Beschrijving

Scherm

Waarde weergeven

Laag vermogen en slechts voor een
korte periode
tijd werk
Scherm
Extreem laag vermogen en
en flits
onmogelijk voor normaal werk;
Onmiddellijke vervanging van het
batterij wordt aanbevolen.
Geen scherm
Voldoende vermogen
Meting van de menselijke lichaamstemperatuur
modus / kalibratiemeetmodus
Celsius
Fahrenheit-graad
Gemeten temperatuurwaarde

Geheugen symbool

M

Laag

Lo℃

temperatuur-

Hi℃

Scherm

Err

De weergegeven waarde is de geregistreerde
(opgeslagen) waarde.
In de lichaamstemperatuurmodus is de gemeten
temperatuur lager dan 32,0 ℃.
In lichaamstemperatuurmodus, de gemeten
temperatuur is hoger dan 42,9 ℃.
In de lichaamstemperatuurmodus, wanneer de
bereik is groter dan 16 ℃ ~ 35 ℃, de
thermometer zal "Err" weergeven voor een fout
alarm zelfs als de temperatuurweergave is
tussen 32,0 ℃ ~ 42,9 ℃.
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Contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen, waarschuwingen en suggestieve instructies1.

contra-indicaties
(1) Er is geen standaardtemperatuur. Raadpleeg bij twijfel uw arts
koorts hebben.
(2) Patiënten in comateuze toestand of patiënten met eindstadiumziekten.
2. Voorzorgsmaatregelen
(1) Dit product is bedoeld voor een professionele medische
infraroodthermometer
voor meting van de lichaamstemperatuur. Gebaseerd op het verschil
van de menselijke huid, zal de gemeten temperatuur anders zijn.
(2) Wanneer de kamertemperatuur sterk verandert, wordt het medische infrarood
De thermometer moet vóór gebruik 15-20 minuten binnenshuis worden geplaatst.
(3) Wanneer de geteste persoon terugkeert van een plaats met een groot
temperatuurverschil met de omgevingstemperatuur van de plaats waar hij / zij
is, moet hij / zij ten minste 5 minuten in de testomgeving blijven en de
lichaamstemperatuur controleren wanneer de temperatuur is consistent met de
omgevingstemperatuur.
(4) De omgeving rond de geteste persoon moet stabiel zijn, en
hij / zij kan niet worden getest op plaatsen met een grote luchtstroom, zoals
ventilator, lucht
uitlaat voor conditioner, enz.
(5) Gebruik het instrument niet buitenshuis of op een zonnige plaats.
(6) Houd de voorkant van de thermometer niet met uw hand vast wanneer
meten.
(7) Het meetgebied kan niet worden bedekt met haar. Als er zweet is,
veeg het voor het meten af met een droge handdoek, anders de
meetresultaten worden beïnvloed.
(8) Koud kompres, zweten en andere verkoelende maatregelen op de
voorhoofd voor koortsige patiënten zal resulteren in de weergave van lage
temperatuur
waarde, dus vermijd het uitvoeren van een lichaamstemperatuurcontrole tijdens
een dergelijk incident.
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△
!

Waarschuwing

(1) Zorg ervoor dat u het haar en het zweet van uw voorhoofd verwijdert voordat u gaat meten.
(2) Het gebruik van dit product kan de diagnose van artsen niet vervangen.
(3) Het beschermende glas buiten het LCD-frame is erg belangrijk, en het is ook het kwetsbare
deel van het instrument. Gebruik het alstublieft zorgvuldig.
(4) Laad de niet-oplaadbare batterij niet op en gooi de batterij niet in het vuur.
(5) Stel het product niet bloot aan de zon en raak het water niet aan

Dagelijks onderhoud, reiniging, onderhoud en onderhoudsinterval
Reiniging en onderhoud
(1) Extern vuil: veeg het vuil af met een schone, zachte doek, of veeg het af met een
wattenstaafje bevlekt met medische alcohol, dat ook de functie van sterilisatie en
desinfectie kan uitoefenen. Let op water of alcohol, dit mag niet te veel zijn in het geval
dat water of alcohol in het product stroomt en schade veroorzaakt.
(2) Intern vuil: de lens van de interne sonde is een belangrijk apparaat. Raak of druk niet
met vingers of andere voorwerpen, anders wordt de nauwkeurigheid van de temperatuurmeting
beïnvloed.
Onderhouds- en onderhoudsinterval
(1) Als de thermometer gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterij
om te voorkomen dat deze beschadigd raakt door lekkende batterijen.
(2) Als reiniging nodig is na gebruik, gebruik dan alcohol om het oppervlak van het instrument
voorzichtig schoon te vegen en plaats de thermometer na het reinigen in de verpakking.
(3) Als het oppervlak van de lens vuil is, veeg het oppervlak van de lens dan af met een
wattenstaafje bevlekt met watervrije alcohol met een zuiverheid van meer dan 95%.
(4) Plaats de thermometer niet op een plaats met een te hoge of te lage temperatuur, vochtig
of direct zonlicht, stof of bijtend gas.
(5) Als de thermometer gedurende lange tijd niet wordt gebruikt (meer dan
3 maanden), verwijder dan de batterij om deze veilig te bewaren.
(6) Het wordt aanbevolen dat de gebruiker de thermometer elke 3 maanden onderhoudt.
Kalibratie en onderhoud
De nauwkeurigheid van deze thermometer is streng getest. Over het algemeen wordt aanbevolen
om de thermometer eenmaal per jaar te controleren en te kalibreren om zijn normale werking
en nauwkeurige meting te garanderen. Repareer de thermometer niet zelf. Als er een
kwaliteitsprobleem is met het product of als u vragen heeft over de juistheid van de
thermometermeting, neem dan contact op met uw dealer of fabrikant.
Aanbevolen reinigings- en sterilisatieprocedures
Veeg na elk gebruik van het product de vuile plaats af met een schone, zachte doek of een
zachte doek met 75% (volumeverhouding) ethanoloplossing om het productoppervlak te
steriliseren.
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Namen en inhoud van giftige en schadelijke stoffen of elementen in het product
Een deel
Namen van de giftige en schadelijke stoffen of elementen
Naam
Lood
Kwik
cadmium
zeswaardig polygebromeerd polygebromeerd
(b)
(Hg)
(Cd)
Chroom
Bifenylen
Difenylether
0.1%
0.1%
0.1%
(Cr*)0.1% (PBB)0.1%
(PBDED)0.1%
Gedrukt
Printplaat
bijeenkomst

X

○

○

○

○

○

Plastic
Metalen
behuizing

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

○
○

Notitie

Deze tabel is opgesteld conform SJ / T11364.
○: geeft het gehalte aan giftige en schadelijke stoffen aan in alle materialen
van de onderdelen. Ze zijn allemaal in het vereiste van GB / T 26572.
X: geeft aan dat het gehalte van de giftige en schadelijke stof in ten minste
één homogeen materiaal van de component de limietvereisten van BG / T26572
overschrijdt.

Onderdelen lijst
Als u vindt dat de volgende objecten niet overeenstemmen met de informatie in de onderstaande
tabel, neem dan contact op met de fabrikant.
No.
1
2

Een deel

Bedrag
1
1

Medische infraroodthermometer (hoofdmotor)
Instructiehandleiding, certificaat, garantiekaart

Notitie

Verklaring van tekens, conformiteit, afkortingen enz. Die worden gebruikt op labels voor
medische hulpmiddelen
Tekens
1. ondertekent op producten en pakketten
Referentie voor gebruik
Opgelet, raadpleeg
de bijgevoegde documenten
Type B-applicatie

Blijf droog

apparatuur

Vermijd blootstelling aan de zon

Lage spanning prompt

Breekbaar, behandel het alsjeblieft
met zorg
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Lijst met kritieke veiligheidsonderdelen
Lijst met belangrijkste onderdelen: MCU, sensor, weergavescherm, printplaat
Probleemoplossen
Redenen voor het weergeven van "LO"

Behandelingssuggesties

Haar of zweet aanwezig tijdens de meting

Zorg ervoor dat er geen obstakels of zweet op het
voorhoofd zijn

Tijdens de meting blaast koude lucht op het

Zorg voor stabiliteit van de lucht tijdens de
meettijd en in de ruimte
Wacht 10 minuten alvorens te meten of
koud kompres nemen
De optimale meetafstand is
tussen 5 cm tot 10 cm. Ondertussen niet
raak de huid aan met een thermometer.

voorhoofd
Een koud kompres op het voorhoofd hebben
genomen

Verre afstand voor meting

Klinische nauwkeurigheid
De normale waarde van de lichaamstemperatuur valt binnen een bereik en de
lichaamstemperatuur gemeten in verschillende delen zal anders zijn. Raadpleeg de volgende
tabel voor specifieke verschillen:
Lichaamsdeel meten
Voorhoofd temperatuur

Normale temperatuur
36.0℃~37.3℃

Afwijking
0,3 ℃ ~ 0,5 ℃ lager dan de
orale temperatuur

Dit product is geschikt voor mensen van 0 tot 65 jaar. De lichaamstemperatuur gemeten door
verschillende mensen zal verschillend zijn. Raadpleeg de volgende tabel voor specifieke
verschillen:
Leeftijdsgroep
Van 0 tot 2 jaar
Van 3 tot 10 jaar
Van 11 tot 65 jaar
Ouder dan 65 jaar

Normale temperatuur
36.4℃~38.0℃
36.1℃~37.8℃
35.9℃~37.5℃
35.8℃~37.4℃

Klinische afwijking
≤±0.3℃
≤±0.2℃
≤±0.2℃
≤±0.3℃

Opmerking: afhankelijk van de huidskleur, dikte en verschillende delen van het menselijk
lichaam, evenals grote veranderingen in omgevingstemperatuur, is het normaal dat de gemeten
temperatuurwaarde zal verschillen. Hoe meer het menselijk lichaam wordt blootgesteld aan
de buitenomgeving, hoe gemakkelijker en sterker de temperatuur wordt beïnvloed.
Uitspraak
De temperatuur van de persoon wordt bereikt door de warmtestraling op het voorhoofd van
het menselijk lichaam te meten. De klinische nauwkeurigheid of klinische afwijking van de
thermometer is klinisch geverifieerd en de veiligheid en effectiviteit ervan voldoen aan
de vereisten van relevante nationale wet- en regelgeving. De prestatieverificatiemethode
die door het product wordt geclaimd, kan worden verkregen door contact op te nemen met de
klantenservice van het bedrijf.
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Beschrijving van de vervangingscyclus en methode van verbruiksbatterijen
De afneembare onderdelen van dit product bevatten voornamelijk
batterijen. Controleer voordat u de accessoires installeert of de
specificaties en modellen van de accessoires zijn in overeenstemming met de
voorschriften van de fabrikant. Zorg ervoor dat u de modelonderdelen gebruikt
gespecificeerd door het bedrijf. Neem indien nodig contact op met de dealer of
fabrikant.
Batterij plaatsen en vervangen:
Als het waarschuwingssignaal voor laagspanning op het scherm verschijnt,
vervang de gebruikte batterij door de specifieke. Voor installatie en
vervanging, raadpleeg hiervoor de “installatie en instructies”
handleiding.
Informatie over elektromagnetische compatibiliteit (EMC)

!
△

Attention

● Deze medische infraroodthermometer voldoet aan de elektromagnetische
compatibiliteitseisen van de YY0505-norm.
● De gebruiker moet deze medische infraroodthermometer installeren en gebruiken volgens
de EMC ni-formatie in de bijgevoegde documenten.
● Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan de prestaties van deze medische
infraroodthermometer beïnvloeden, dus vermijd sterke elektromagnetische interferentie,
zoals mobiele telefoons, magnetrons, enz. Wanneer u deze gebruikt.
● Raadpleeg de bijlage voor de gedetailleerde richtlijn en verklaring van de fabrikant.

△
!

Waarschuwing

● Deze medische infraroodthermometer mag niet dicht bij of gestapeld op andere apparatuur
worden geplaatst. Als het moet worden gestapeld, moet worden opgemerkt en geverifieerd dat
het dicht bij of normaal kan worden gebruikt in zijn configuratie.
● Als de fysiologische parameters die door de apparatuur worden gemeten, kleiner zijn dan
de gespecificeerde minimale amplitude, kan dit tot onnauwkeurige resultaten leiden.
● Naast de kabels die door de fabrikant van de machine worden verkocht als reserveonderdelen
voor interne componenten, kan het gebruik van andere accessoires en kabels dan de
gespecificeerde leiden tot een toename van de emissie of een afname van de anti-interferentie
van de medische infraroodthermometer.
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Richtlijn en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissie
medische infraroodthermometer zal naar verwachting worden gebruikt in de volgende
gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De koper of gebruiker van medische
infraroodthermometers garandeert dat deze wordt gebruikt in deze elektromagnetische omgeving:
Emissietest

Overeenste

Elektromagnetische omgeving - richtlijn

mming
RF-emissie GB 4824

Groep 1

Deze medische infraroodthermometer gebruikt alleen
RF-energie voor zijn interne functie. Daarom is de
RF-emissie zeer laag en is de kans op interferentie
met elektronische apparatuur in de buurt erg klein.

RF-emissie

Type B

De medische infraroodthermometer is geschikt voor
gebruik in alle faciliteiten, inclusief
huishoudelijke voorzieningen en het openbare
laagspanningsnet dat rechtstreeks is aangesloten op
de woning van het huishouden.

Nvt
Harmonische emissie
GB 17625.1
Spanningsfluctuatie
Nvt
flikkeremissie GB 17625.2
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Richtlijn en verklaring van de fabrikant - Anti-elektromagnetische interferentie
medische infraroodthermometer zal naar verwachting worden gebruikt in de volgende
gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De koper of gebruiker van medische
infraroodthermometers garandeert dat deze wordt gebruikt in deze elektromagnetische omgeving:
Anti-interferenti IEC 60601 testniveau
Toeval
Richtlijnen voor
etest
niveau
elektromagnetische omgevingen
Elektrostatische
± 6 kV
± 6 kV
De vloer moet van hout, beton of
ontlading
Contactontlading
Contactontl tegels zijn. Als de vloer is bedekt
GB / T 17626.2
± 8 kV Luchtafvoer
ading
met synthetisch materiaal, moet de
± 8 kV
relatieve vochtigheid minimaal 30%
Luchtafvoer bedragen.
Elektrische snelle ± 2kV voedingskabel
N/A
N/A
transiënte burst
± 1kV voor invoer /
(EFT / B) GB / T
uitvoer
17626.4
lijnen
Elektrische
± 1 kV Differentiële N/A
N/A
overspanning
modus spanning ± 2 kV
GB / T 17626,5
Gemeenschappelijke
modus
Spanning
Spanning zakt aan] <5% UT, voor 0,5 cycli N/A
N/A
voedingslijn,
(op UT,> 95% sag) 40%
korte tijd
UT, gedurende 5 cycli
middellange tijd
(bij 60% sag op UT) 70%
Onderbreking en
UT, gedurende 25 cycli
spanningsverander (30%
ing
sag op UT) <5% UT, duurt
GB / T 17626.11
5S (op UT,
> 95% doorzakking)
PowerFrequency
3A/m
3A/m,50/60H Het magnetische veld van de
voedingsfrequentie moet de
Magnetisch veld
z
karakteristiek van het magnetische
（50 / 60Hz）
GB / T 17626,8
veld van de voedingsfrequentie
hebben die in de typische
commerciële of ziekenhuisomgeving
moet worden gebruikt

Opmerking: UT verwijst naar de AC-netwerkspanning voordat de spanning wordt getest.

Richtlijn en verklaring van de fabrikant - Anti-elektromagnetische interferentie
medische infraroodthermometer zal naar verwachting worden gebruikt in de volgende
gespecificeerde elektromagnetische omgeving. De koper of gebruiker van medische
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infraroodthermometers garandeert dat deze wordt gebruikt in deze elektromagnetische omgeving:
Anti-interfe IEC 60601
Toeval Richtlijnen voor elektromagnetische omgevingen
rentietest
testniveau niveau
Radiofrequen 3 V
N/A
Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur mag niet
tie
（Effectie
dichter bij enig onderdeel van deze medische
geleiding
f
infraroodthermometer worden gebruikt dan de aanbevolen
GB /
Waarde)
isolatieafstand, inclusief kabels. De afstand wordt
T 17626.6
150 kHz
berekend door a
～ 80 MHz
formule die overeenkomt met de frequentie van de zender.
Aanbevolen isolatieafstand:

Formule:
p - volgens het maximale nominale uitgangsvermogen van
de zender geleverd door de fabrikant van de zender, in
watt (W); d -Aanbevolen isolatieafstand, in meters (m),
Radiofrequen 3 V/m
3 V/m
b. de veldsterkte van de vaste RF
cy
80 MHz
zender wordt bepaald door het elektromagnetische veld C
Radiation
～2.5 GHz
in elke frequentie te onderzoeken
GB/
bereik, d moet lager zijn dan de
T 17626.3
nalevingsniveau. interferentie kan
optreden in de buurt van apparatuur gemarkeerd met
de volgende symbolen.
Opmerking 1: voor de frequentie 80 MHz en 800 MHz moet de formule van de hogere frequentieband
worden gebruikt.
Opmerking 2: deze richtlijnen zijn mogelijk niet van toepassing op alle situaties.
Elektromagnetische koppeling wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van
objecten, objecten en het menselijk lichaam.
a. Vaste zenders, zoals basisstations voor draadloze (mobiele / draadloze) telefoons en
mobiele grondradio's, amateurradio's, am- en FM-radio-uitzendingen en
televisie-uitzendingen, zijn theoretisch onvoorspelbaar in veldsterkte. Om de
elektromagnetische omgeving van een vaste RF-zender te evalueren, het onderzoek van
elektromagnetische velden
moet overwogen worden. Als de veldsterkte van de plaats waar de medische infraroodthermometer
zich bevindt hoger is dan het toepasselijke RF-conformiteitsniveau, moet de medische
infraroodthermometer worden geobserveerd om de normale werking ervan te verifiëren. Als er
abnormale prestaties worden vastgesteld, zijn mogelijk aanvullende maatregelen nodig, zoals
opnieuw afstellen
de richting of positie van deze medische infraroodthermometer.
b.In het hele frequentiebereik van 150khz-80mhz moet de veldsterkte lager zijn dan
3 V / m.
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Aanbevolen isolatieafstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en medische
infraroodthermometers
medische infraroodthermometer zal naar verwachting worden gebruikt in een elektromagnetische
omgeving met gecontroleerde RF-stralingsstoringen.Volgens het maximale nominale
uitgangsvermogen van communicatieapparatuur kan de koper of gebruiker elektromagnetische
interferentie voorkomen door de minimale afstand tussen draagbare en mobiele RF-communicatie
aan te houden
apparatuur (zender) en (apparatuur of systeem) zoals hieronder aanbevolen.
Maximaal
Isolatieafstand die overeenkomt met verschillende frequenties van zender
beoordeeld
/ M
Uitgangsvermoge 150kHz~80MHz
80MHz~800MHz
800MHz~2.5GHz
n van zender / W. d =1.2
d =1.2
d =2.3
0.01
0.1
1
10
100

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

0.12
0.38
1.2
3.8
12

0.23
0.73
2.3
7.3
23

Voor het nominale maximale uitgangsvermogen van de zender die niet in de bovenstaande tabel
wordt vermeld, kan de aanbevolen isolatieafstand D, in meter (m), worden bepaald met
de formule in de overeenkomstige kolom met zenderfrequentie, waarbij p wordt bepaald
door de maximale uitgangsvermogen van de zenderfabrikant in watt (W).
Opmerking 1: voor de frequentie 80 MHz en 800 MHz moet de formule van de hogere frequentieband
worden gebruikt.
Opmerking 2: deze richtlijnen zijn mogelijk niet van toepassing op alle situaties.
Elektromagnetische koppeling wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van
gebouwen, objecten en het menselijk lichaam.
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Warranty Card
Bedankt voor het bestellen van producten van ons bedrijf.Ons bedrijf hanteert strikte
kwaliteitscontroleprocedures voor alle producten. Bewaar deze handleiding en
garantiekaart op de juiste manier om uw rechten en belangen te waarborgen.
Dit product geniet van een jaar gratis garantieservice vanaf de datum van
bestelling (twee jaar voor betaald onderhoud, materiaal en arbeidsloon, indien
van toepassing).
Ons bedrijf biedt geen gratis garantieservice voor een van de volgende situaties:
1): Storing veroorzaakt door ongeautoriseerd vouwen en terugplaatsen van het
product;
2): Machinestoring veroorzaakt door onzorgvuldig vallen tijdens het nemen of
gebruiken;
3): storing veroorzaakt door onjuiste bediening zonder de bedieningsmethode in deze
handleiding te volgen;
4): Uitval veroorzaakt door natuurrampen, zoals aardbeving, brand, enz
5): Storing veroorzaakt door onjuist onderhoud van een onderhoudswerkplaats die niet
is geautoriseerd door het bedrijf
Naam

Contact

Aankoopdatum

Postcode

Product Model

Serienummer
van het
product
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Customer mailing

Adres
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