
Bekontaktis termometras kūno temperatūrai matuoti DeltaTrak DT-
8806H 

Naudojimo instrukcija 

 

1. Bendras aprašymas 

Šis bekontaktis infraraudonųjų spindulių kaktos 

termometras yra specialiai sukurtas tiksliai 

pamatuoti žmogaus temperatūra, 

nepriklausomai nuo kambario temperatūros. 

 

2. Saugumo informacija 

• Šis aparatas skirtas naudoti tik tikslais, 

aprašytais šioje instrukcijoje.  

• Šis aparatas turi būti naudojamas tik 

aplinkoje, kurios temperatūra svyruoja 

nuo 10 ᵒC iki 40ᵒC 

• Neleiskite šiam termometrui būti 

paveiktam elektros iškrova ir ribinės 

temperatūros >50ᵒC ar <0ᵒC 

• Nenaudokite šio termometro aplinkoje, 

kurios drėgme aukštesnė nei 85% 

• Nenaudokite šio termometro šalia dideliu elektromagnetiniu lauku, pavyzdžiui mobiliųjų telefonų. 

• Laikykite šį termometrą atokiai nuo vandens ir karščio, įskaitant tiesioginius saulės spindulius. 

• Nedaužykite ir nekratykite šio termometro ir nenaudokite jo, jei pažeistas. 

• Matavimo tikslumas gali būti paveiktas jei kakta yra uždengta plaukais, rūbais ar padengta prakaitu. 

• Matavimo atstumas turėtų būti tarp 5 ir 15 cm. 

• Leiskite aparatui priprasti prie aplinkos temperatūros 10min. prieš naudojimą. 

• Su šiuo aparatu temperatūrą taip pat galima pamatuoti taikant už ausies. 

• Šio termometro pavirsiu švelniai valykite su vatos padeliu sumirkytu 70% izopropilo alkoholiu. 

Svarbi informacija: 

• Prieš matuojant temperatūrą nuo kaktos nubraukite plaukus ir nuvalykite prakaitą. 

• Pasirinkite “Body” režimą, matuoti kūno temperatūrai. 

• Pasirinkite “Surface” režimą matuoti paviršiaus temperatūrai.  

• Šio termometro naudojimas nėra alternatyva gydytojo konsultacijai. 

• Nebandykite patys taisyti šio aparato. 

• Sekite EMC gaires medicininiu elektroniniu aparatu išlaikymui. 

 

3. Produkto ypatumai 

 

• Tikslus bekontakčiai matavimai 

• Matavimai ᵒC arba ᵒF 

• Režimai matuoti kūno ir paviršiaus temperatūroms  

• Aliarmo reikšmės nustatymas 



• Atmintis išlaikanti 32 temperatūros matavimus 

• Automatinis duomenų išsaugojimas 

• Automatinis išsijungimas 

• Ekrano rezoliucija 0.1ᵒC  

• Apsviestas LCD ekranas. 

 

4. Produkto paskirtis 

Bekontaktis infraraudonųjų spinduliu kaktos termometras yra skirtas vaiku ir suaugusiųjų kūno paviršiaus ir 

kaktos temperatūros matavimui. 

Bekontaktis infraraudonųjų spinduliu kaktos termometras taip pat gali būti naudojamas matuoti kūdikio 

buteliuko, vonios vandens ar kambario temperatūrai matuoti (pasirinkus “Surface” režimą). 

 

Normali temperatūra, priklausomai nuo matavimo metodo: 

 

Matavimo metodas Normali temperatūra ᵒC 

Tiesiojoje žarnoje (Rektalinis) 36.6-38.0 

Burnoje (Oralinis) 35.5-37.5 

Pažastyje (Aksilarinis) 34.7-37.3 

Ausyje 35.8 -38.0 

 

Žmogaus kūno temperatūra keičiasi dienos bėgyje. Ji taip pat gali priklausyti nuo šių faktorių: amžiaus, lyties, 

odos tipo ir storio. 

 

 

Normali temperatūra, priklausomai nuo amžiaus: 

 

Amžius (metais) Normali temperatūra ᵒC 

0-2  36.4-38.0 

3-10 36.1-37.8 

11-65 35.9-37.6 

>65 35.8 -37.5 

 

 

5. Prietaiso aprašas 

 

1. Infraraudonųjų spindulių sensorius 

2. LCD ekranėlis 

3. Matavimo funkcijos parinktis (kūnui ar paviršiui) 

4. Mygtukas DOWN (Žemyn) 

5. Mygtukas UP (Aukštyn) 

6. Mygtukas MODE 

7. Matavimo mygtukas 

8. Baterijos dangtelis 

 

 

 



 

6. Indikacija 

 

1. Pasirinkta paviršiaus matavimo funkcija  

2. Pasirinkta kūno matavimo funkcija 

3. Matavimo rodmenys 

4. Baterijos likutis 

5. Įrašo numeris 

6. Išsaugota temperatūra 

7. Temperatūros matavimas laipsniais Celsijaus arba Farenheitais 

8. Garso simbolis 

 

 

7. Techninė specifikacija 

Techniniai parametrai  

Rezoliucija 0,1 ᵒC 

Darbinė aplinkos temperatūra Nuo +10 iki   +40 ᵒC 

Saugojimo temperatūra 0°C to 50°C 

Drėgmė ≤ 85% 

Maitinimas DC 3V (2x 1.5v AA tipo baterijos) 

Išmatavimai 149 x 77x 43 mm  

Svoris 172 g. 

 

8. Matavimo parametrai 

Matavimo diapazonas  

Kai pasirinkta kūno matavimo funkcija 32.0° to 42 .5°C 

Kai pasirinkta paviršiaus matavimo funkcija 0° to 60°C 

Tikslumas ± 0.3°C 

Matavimo atstumas 5 cm - 15 cm 

Automatinis išsijungimas 7 s. 

Matavimo greitis 0,5 s. 

 

Tikslumas   

32° - 35.9°C ± 0.3°C Pagal ASTM 
Standard E1965-1998 

(2003) 
36° - 39°C ± 0.2°C 

39° - 42.5°C ± 0.3°C 

 

9. Patarimai pirmajam naudojimui 

Norint užtikrinti tikslius matavimus, rekomenduojama patikrinti jūsų bekontakti infraraudonųjų spinduliu  termometrą, 

atliekant šiuos žingsnius: 

1. Pamatuokite žmogaus temperatūra, naudojant paprasta termometrą – tarkim temperatūra yra 37.5 °C. 

2. Pamatuokite to paties žmogaus temperatūra naudojant bekontakti infraraudonųjų spinduliu kūno termometrą 

laikydami jį 5-15 cm atstumu nuo kaktos. Kakta turėtų būti neuždengta plaukais, nepadengta prakaitu ir t.t., nes 



tai gali paveikti termometro matavimus.  Jei termometras parodys tokia pat temperatūrą (tarim 37.5 °C), jūsų 

bekontaktis infraraudonųjų spinduliu kaktos termometras yra paruostas naudojimui. 

Jeigu gaunate žemesnę temperatūrą, tarkime 36.4 °C, jūsų skirtumas yra 1.1°C. Tokiu atveju, jums reikia patikslinti jūsų 

bekontakčio infraraudonųjų spinduliu kaktos termometro temperatūrą, pridedant skirtumą, šiuo atveju 1.1 °C. 

Paspauskite ir palaikykite “MODE” mygtuką 2 sekundes, ekranas rodys F1. Paspauskite  “MODE” mygtuką vėl, kol 

ekranas rodys F3. Paspauskite “UP” mygtuką ir pridekite reikiama skirtumą, pavyzdžiui 1.1°C. 

3. Patikrinkite bekontakti termometrą pamatuodami žmogaus temperatūrą dar karta.  

 

10. Naudojimas 

10-1 Įdekite baterija. 

10-2 Prieš pirma naudojimą, arba pakeitus naujas baterijas, plaukite bent 10 minučių, kad aparatas sušiltu.  

10-3 Jei termometro nenaudojote kuri laika, kai jis įsijungs, aparatas pirma pamatuos kambario temperatūrą, plaukite 1-

2 sekundes prieš naudojant. 

10-4 Taikykite termometrą į kaktą 5 cm atstumu, paspauskite matavimo mygtuką, temperatūros matavimas pasirodys 

akimirksniu. Pasirūpinkite, kad kaktos nedengtu plaukai, prakaitas, rūbai ar kosmetika. 

10-5 Jei kambario temperatūra labai skiriasi ar kakta dengia prakaitas, temperatūra gali būti matuojama termometrą 

taikant už ausies. Pasirūpinkite, kad tos vietos nedengtu plaukai, prakaitas, rūbai ar kosmetika. 

 

11. Matavimas 

 

11.1 Matavimo vieneto pasirinkimas. Funkcija F1 

Paspauskite MODE mygtuką 2s., ekranas parodys F1. Paspauskite DOWN mygtuką laipsniams Celsijaus, UP mygtuką 

Farenheitams. 

11.2 Aliarmo įjungimas. Funkcija F2 

Paspauskite MODE mygtuką 2s., ekranas parodys F1. Paspauskite MODE mygtuką 2 kartus, kad jums parodytų F2. 

Spausdami mygtuką UP ribinę temperatūrą didinsite po 0,1°C, arba mažinsite spausdami mygtuką DOWN. Numatytoji 

aliarmo vertė yra 38°C. 

11.3 Garsinio signalo įjugimas/išjungimas Funkcija F4.  

Paspauskite MODE mygtuką 2s., ekranas parodys F1. Paspauskite MODE mygtuką 3 kartus, kad jums parodytų F4. 

Paspauskite UP kad įjungtumėte garsinį signalą, paspauskite DOWN, kad išjungtumėte. 

11.4 Išėjimas iš parametrų nustatymo 

Paspauskite MODE mygtuką, kol ekranas išsijungs. 

 

11.5 Bekontaktis infraraudonųjų spindulių termometras pritaikytas matuoti žmogaus kūno temperatūrą. Galima 

pasirinkti “Body” režimą, matuoti kūno temperatūrai arba “Surface” režimą matuoti paviršiaus temperatūrai. Svarbu 

žinoti, jei norite matuoti kūno vidinę temperatūrą, labai svarbu pasirinkti MODE režimą. 

 



11.6 Atmintis 

Prietaisas automatiškai saugos paskutinius 32 temperatūros matavimus, kurie bus pavaizduoti dešiniajame apatiniame 

ekranėlio kampe. Spausdami UP ir DOWN mygtukus matysite paskutinius matavimus.  

11.7 Baterijų keitimas 

Kai ekrane įsižiebs Baterijos simbolis – laikas ją keisti. Prietaisui nenaudot pakraunamų baterijų. Naudoti tik 

vienkartines baterijas. 

11.8 Garantija 

Šis termometras yra sukurtas profesionaliam naudojimui ir gamintojas garantuoja 40000 matavimų. 

 

12. Svarbi informacija 

• Saugoti lęšio apsauginį stikliuką, tai yra pati jautriausia prietaiso dalis 

• Nenaudokite pakraunamų baterijų 

• Nedėkite prietaiso šalia ugnies šaltinių 

• Nepalikite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose ar vandenyje 

• Išlaikykite matavimo atstumą tarp 5 ir 15 cm. 

 

13. Galimi sutrikimai 

Ekranas rodo HI  

Matuojamo paviršiaus temperatūra yra didesnė nei 42.5C pasirinkus BODY režimą, arba 

didesnė nei 60C pasirinkus SURFACE režimą. 

 

Ekranas rodo Lo 

Matuojamo paviršiaus temperatūra yra žemesnė nei 32C pasirinkus BODY režimą, arba 

žemesnė nei 0C pasirinkus SURFACE režimą.  

 

 

 

Kiti galimi sutrikimai 

 

Temperatūra rodoma neteisingai dėl plaukų, 

prakaito ar rūbų dengiančių matuojamą paviršių 

Pašalinkite visus pašalinius daiktus, nuvalykite 

prakaitą ir matuokit vėl. 

Matuojama vėjyje ar esant skersvėjui Raskite ramesnę vietą, nes vėjas gali įtakoti 

matavimo rezultatus 

Matuojama iš per toli Matavimo atstumas turi būti tarp 5 ir 15 cm 

Greitai pasikeitė aplinkos temperatūra Palaukite 10 minučių, kol termometras prisitaikys 

prie aplinkos temperatūros. 

 


