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1. Wprowadzenie

Produkt jest profesjonalnym termometrem do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. 
Wynik testu może być różny w zależności od stanu skóry.

2. Uwagi

• Przeczytaj uważnie instrukcje obsługi przed pierwszym użyciem.
• Przed pomiarem należy upewnić się, że usunięto wszystkie włosy z miejsca 

dokonywania pomiaru.
• Należy upewnić się, czy jest ustawiony prawidłowy tryb pomiaru - body-pomiar 

temperatury ciała, surface- pomiar temperatury otoczenia.
• Nie zanurzać urządzenia w cieczach oraz nie narażać na działanie wysokiej 

temperatury i wysoką wilgotność.
• Nie należy dotykać sensora (czujnika) palcami, może to spowodować 

uszkodzenie.
• Jeżeli urządzenie nie będzie użytkowane przez dłuższy czas należy wyjąć z niego 

baterie
• Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła: np. kaloryferów, kratek 

cieplnych, piecyków itp.
• Wszystkie akcesoria przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
• Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach zapylonych, zabrudzonych.
•  Do czyszczenia używaj płatków bawełnianych nasączonych w 70% alkoholu.
• Sensor (czujnik) jest najważniejszą częścią urządzenia, należy zwracać 

szczególną uwagę, aby nie został uszkodzony podczas użytkowania, 
przechowywania i transportu.

• Urządzenia nie należy samodzielnie naprawiać. W przypadku problemów z 
urządzeniem, usterkę proszę zgłosić w serwisie.

3. Funkcje 
• Precyzyjny, bezdotykowy pomiar
• Możliwość pomiaru temperatury ciała i otoczenia
• Pomiar w skali : °C i °F
• Ostrzeżenie o wysokiej temperaturze
• Pamięć 32 najnowyszych pomiarów
• Podtrzymanie pamięci -nie są tracone wyniki pomiaru nawet po usunięciu z 

urządzenia baterii
• Podświetlany wyświetlacz cyfrowy LCD



4. Zakres temperatury
Produkt jest profesjonalnym termometrem do pomiaru temperatury ludzkiego ciała. 

Zakres normalnej temperatury w różnych pozycjach pomiarowych:

Pozycja pomiarowa Normalna temperatura °C Normalna temperatura °F

Czoło 35,5 - 37,6°C 95,9 – 99,7°F

Usta 35,5 – 37,5°C 95,9 – 99,5°F

Pod pachą 34,7 – 37,3°C 94,4 – 99,1 °F

Ucho 35,8 – 38°C 96,4 – 100,4 °F

Temperatura ciała zmienia się w różnym czasie w ciągu dnia. Na jej wpływ mogą mieć 
również inne warunki zewnętrzne, na przykład wiek, płeć i kolory skóry.

5. Zakres temperatury ze względu na wiek
Wiek Normalna temperatura °C Normalna temperatura °F

0-2 36,4 – 38,0 °C 97,5 – 100,4°F

3-10 36,1 – 37,8°C 97,0 – 100,0°F

11-65 35,9 – 37,6°C 96,6 – 99,7°F

>65 35,8 -37,5°C 96,4 – 99,5°F

6. Opis urządzenia
1 Sensor (czujnik)
2 Wyświetlacz
3 Wybór rodzaju pomiaru
4 Przycisk dół
5 Przycisk góra
6 Przycisk podświetlenia
7 Przycisk rozpoczynający pomiar
8 Schowek na baterie

7. Opis wyświetlacza 
1 Symbol oznacza pomiar otoczenia
2 Symbol oznacza pomiar temperatury ciała
3 Wynik pomiaru
4 Symbol zużycia baterii
5 Numer pomiaru
6 Zapisany wynik pomiaru
7 Oznaczenie skali pomiaru °C lub °F
8 Symbol alarmu



8. Definicja symboli 

Urządzenie jest zgodne z FCC part 15 subpart B:2007/ Urządzenia
częstotliwości radiowej

Zasilanie 9V DC

Sprzęt typu BF

Przedstawiony symbol wskazuje na zalecenia obowiązujące w Unii
Europejskiej dotyczące oddzielnego zbierania odpadów elektrycznych i
sprzętu elektronicznego. Prosimy nie wrzucać niniejszego sprzętu do

kosza razem z odpadami domowymi.

Urządzenie jest zgodne z RoHS 2011/65 / EU

Materiał PVC

CHN Green Point Mark

Przechowywać w suchym miejscu i chronić przed wilgocią

Obowiązkowa instrukcja obsługi

9. Specyfikacja
Format danych 0.1°C (0.1°F)

Temperatura robocza 10-40°C (50-104°F)

Temperatura przechowywania 0-50°C ( 32-122°F)

Wilgotność robocza ≤85%

Wilgotność przechowywania ≤90%

Zasilanie DC9V ( bateria 6F22)

Wymiary 150x75x40mm

Waga Brutto: 400g / Netto: 172g 

Zakres pomiaru Temperatura ciała: 32.0-42.5°C



Temperatura otoczenia: 0-100°C

Dokładność pomiaru Temperatura ciała: ±0.3°C

Temperatura otoczenia: ±1.0°C

Dystans pomiaru 5-8cm

Automatyczne wyłączanie Po 7 sekundach

Ciśnienie robocze 700-1060hpa

Wodoodporność IPXO

Wersja oprogramowania CLB20130516TC

Dokładność termometru na podczerwień bez kontaktu z czołem. 

32-35.9°C/ 89.6-96.6°F ±0.3°C (0.5°F)
Standard ASTM E1965-1998

(2003)36-39°C/ 96.8-102.2°F ±0.2°C (0.4°F)

39.1-42.5°C/ 102.4-108.5°F ±0.3°C (0.5°F)

10. Uwagi dotyczące pomiarów:  
• Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru temperatury między 0 do 60 °C (32-140

°F) przy pomiarze temperatury otoczenia oraz od 32,0 do 42,5°C (32-108°F) przy 
pomiarze temperatury ciała

• Nie narażać urządzenia na działanie wysokich (powyżej 60ºC) ani niskich 
temperatur poniżej 0ºC.

• Nie dokonywać pomiarów przy wilgotności przekraczającej 85 %.
• Nie należy korzystać z urządzenia w pobliżu pól elektromagnetycznych (tj. w 

pobliżu telefonów komórkowych, DECT-ów).
• Na błędność wyniku pomiaru mogą wpłynąć włosy zasłaniające ciało.
• Urządzenie podczas pomiaru powinno znajdować się od 5 do 15 cm od badanego 

obiektu lub pacjenta.
• Przed pomiarem powinno się odczekać 20 minut tak, aby temperatura urządzenia 

była zbliżona do temperatury otoczenia.

11. Uwagi dotyczące baterii:
• Przed pierwszym użyciem lub zainstalowaniem nowych baterii należy odczekać 

około 10 minut, aby temperatura urządzenia była zbliżone do temperatury pracy.
• Kiedy baterie będą bliskie wyczerpania, na wyświetlaczu pojawi się ikona , 

która oznacza, że należy wymienić baterie na nowe, wyłącznie alkaliczne.

• Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąc z niego 
baterie.

• Po ponownym włączeniu urządzenie automatycznie wykona test pomiaru co 
może powodować opóźnienie 1-2 sekundy w rozpoczęciu pomiaru temperatury.

• Zużytych baterii nie należy wrzucać do ognia.



12. Pomiar temperatury:
Istnieje możliwość pomiaru temperatury ciała (pomiar na czole lub za uchem) lub
temperatury otoczenia.
UWAGA: Nie należy dotykać sensora palcami, może to spowodować uszkodzenie 
urządzenia.

Pomiar temperatury na czole:

Aby zmierzyć temperaturę ciała:

1. Upewnij się, czy urządzenie jest
ustawione w odpowiedniej funkcji,
tzn. jest ustawione w funkcji BODY
(pomiar temperatury ciała).
2. Zbliż urządzenie w odległości od
5do 8 cm, następnie naciśnij przycisk
rozpoczynający pomiar.
3. Następnie po 1 sekundzie na
wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru.

Pomiar temperatury za uchem:

Jeżeli występuje duża różnica miedzy
temperaturą otoczenia a temperaturą ciała lub
występuje pot na czole, istnieje możliwość
dokonaniu pomiaru temperatury za uchem.
Przed rozpoczęciem pomiaru należy się upewnić,
czy nic nie zakrywa ucha np. włosy, nakrycia
głowy.

Aby zmierzyć temperaturę ciała:

1.Zbliż urządzenie w odległości od 5 do 15 cm
(2-5.9in), następnie naciśnij przycisk rozpoczynający pomiar.

2.Następnie po 1 sekundzie na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru.

13. Ustawienia
a) Ustawianie formatu temperatury

• Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk Blacklight znajdujący się na
urządzeniu.

• Na wyświetlaczu pojawi się napis F1.

• Aby wybrać wyświetlanie wyników w º C  naciśnij przycisk DÓŁ

• Aby wybrać wyświetlanie wyników w º F  naciśnij przycisk GÓRA.

b) Ustawienie alarmu o wysokiej temperaturze
• Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk BLACKLIGHT.
• Na wyświetlaczu pojawi się napis:F1



• Naciśnij przycisk BLACKLIGHT, na wyświetlaczu pojawi się napis F2, następnie 
naciśnij przycisk GÓRA, aby zwiększyć wartość o 0,1ºC (0,1ºF) lub przycisk DÓŁ, 
aby zmniejszyć wartość od jakiej temperatury będzie słyszalny dźwięk 
ostrzegawczy wysoką temperaturę.

UWAGA: Ustawienie fabryczne to 38ºC (100,4ºF) powyżej tej 
temperatury będzie słyszalny dźwięk ostrzegawczy.

c) Ustawienie skali wyświetlacza
• Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk BLACKLIGHT.
• Na wyświetlaczu pojawi się napis: F1
• Naciśnij 2 razy przycisk MODE, na wyświetlaczu pojawi się F3. Przyciskami
• GÓRA lub DÓŁ, aby zwiększyć wartość o 0,1ºC(0,1ºF) lub przycisk DÓŁ, aby 

zmniejszyć wartość
d) Ustawienie sygnału 

• Naciśnij i przytrzymaj przez około 2 sekundy przycisk BLACKLIGHT.

• Na wyświetlaczu pojawi się napis:F1.

• Naciskaj przycisk BLACKLIGHT, aby wybrać F4, następnie naciśnij przycisk GÓRA, 
aby włączyć sygnał alarmujący (na wyświetlaczu pojawi ikona ), jeśli chcesz 

wyłączyć sygnał zakończenia pomiaru, naciśnij przycisk DÓŁ. ( ikona  zniknie) 

e) Wyłączenie ustawień

• Naciśnij i przytrzymaj przycisk  BLACKLIGHT do momentu aż urządzenie się 
wyłączy. 

f) Zapisywanie wyników w pamięci urządzenia.

• Urządzenie po każdym prawidłowo zakończonym pomiarze zapisuje wynik 
automatycznie.

• Istnieje możliwość zapisania do 32 pomiarów.
• Aby przeglądać zapisane pomiary gdy urządzenie jest włączone: Przyciskaj 

przycisk GÓRA lub DÓŁ, aby przeglądać wyniki. 
UWAGA: Urządzenie jest w stanie zapisać do 32 pomiarów. W przypadku 
przekroczenia pamięci zostanie automatycznie usunięty najwcześniejszy pomiar.

g) Instalacja baterii.

• Otwórz komorę na baterie, odciągając pokrywę.
• Umieść baterię w przegrodzie zgodnie z biegunami.
• Następnie należy założyć osłonę na baterie.
• Po prawidłowym umieszczeniu baterii w przegrodzie, nastąpi włączenie 

wyświetlacza.
UWAGA: Do urządzenia należy włożyć wyłącznie nowe baterie alkaiczne, nie 
używać zużytych baterii lub akumulatorków, może spowodować to uszkodzenie 
urządzenia i utratę gwarancji.



UWAGA: Termometr posiada funkcję automatycznego wyłączania, wyłączy się 
automatycznie 7 sekund po ostatnim przyciśnięciu przycisku. Aby włączyć 
urządzenie naciśnij dowolny przycisk.

14. Ostrzeżenia
• Szkło na ekranie jest bardzo ważne i łatwo można je uszkodzić. Zachowaj 

ostrożność podczas użytkowania urządzenia.
• Nie ładuj baterii, ponieważ nie jest to akumulator.
• Nie trzymaj urządzenia na słońcu oraz trzymaj go z dala od wody.

15. Czyszczenie i konserwacja 

• Najważniejszą częścią jest sensor ( czujnik skanujący), zwróć szczególną uwagę 
na niego podczas użytkowania. 

• Czyszczenie: używając delikatnej tkaniny nawilżonej wodą lub roztworem 
alkoholu (70% alkoholu etylowego). Nie wolno sterylizować przez gotowanie. 

• Nie czyść uszkodzonego urządzenia.
• Trzymaj go z dala od wody i różnych substancji.
• Przechowuj urządzenie w suchym miejscu, unikaj kurzu, zanieczyszczeń oraz 

promieni słonecznych.

16.  Rozwiązywanie problemów
Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas używania, postępuj zgodnie z poniższymi
instrukcjami, jeśli problemy nie znikną skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta.
Jeżeli pomiar temperatury nie mieści się w granicy temperatury na wyświetlaczu 
pojawią się następujące ostrzeżenia:

HI- oznacza, że temperatura jest powyżej 42,5 º C ( 108ºF) dla pomiaru 
temperatury ciała i 60ºC(140ºF) dla pomiarów temperatury otoczenia.

LO- oznacza, że temperatura jest poniżej 32,0 º C(90ºF) dla pomiaru 
temperatury ciała i 0ºC (32ºF) w przypadku temperatury otoczenia.

Powód wyświetlania „LO” lub „HI” Sugestia

Wpływ włosów lub potu Upewnij się że nic nie przeszkadza
pomiarowi

Zły dystans pomiaru Zwróć uwagę na  odpowiedni dystans (5-
8cm) 

Zbyt duża różnica temperatury z zewnątrz
do wewnątrz

Zaczekaj 20 minut, aż temperatura ciała
człowieka przyzwyczai się do temperatury

pomieszczenia



17. Spełniane wymogi

Termometr elektroniczny DT-8836 spełnia wymogi przepisów europejskich zawartych 
min w:

Dyrektywie 93/42/EEC oraz spełnia wymogi zawarte w normach :

EU60601-1-2:2007
EN60601-1-2, IEC60601-1-2:2001
EN60601-1, IEC60601-1:1998
EN980
EN1041

Utylizacja odpadów elektrycznych i elektronicznych

Zgodnie z Dyrektywą Europejską  2012/19/UE w sprawie WEEE oraz Dyrektywa 

2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i ady z dnia 6 września  2006r. W sprawie 

baterii I akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów, sprzęt elektryczny i 

elektroniczny nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadam pochodzącymi z 

gospodarstwa  domowego. Uzytkownik jest zobowiązany do oddania go w punkcie 

odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
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