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Digital Thermometer

Parabéns pela sua compra deste multi-função de termômetro
digital, permitelhe medir a temperatura do corpo. Para o
uso adequado e segurança para o usuário aplicar respeitar
escrupulosamente as precauções e avisos listados neste
manual. Antes de usar o termômetro digital, leia atentamente e
cuidadosamente este manual e guarde-o para referência futura.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
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IMPORTANTE

1. Tampa do sensor
2. Tampa do Rosto
3. Sensor Orelha
4. Botão Orelha
5. Botão OK
6. Botão Rosto
7. Lanterna LED
8. Botão MEM/SET
9. Baterias
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Limpe a sonda com álcool após cada utilização para manter a
higiene e precisão.

LANTERNA LCD

	
  

1. PM
2. Agora a temperatura
3. Memória
4. “FE “ Alerta Febre
5. Medição com a orelha
6. Medição com o rosto
7. Medição com Leite / água
8. Temperatura do corpo
9. indicador de bateria
10. Sensor Limpeza Alerta

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

O capítulo seguinte descreve as principais características do
termômetro multi-função digital:
Temperatura ambiente: quando ele é usado para detectar a
temperatura do corpo, a função multi-termômetro digital exibe
a temperatura, a data ea hora do dia. O dispositivo tem um tipo

de calendário gregoriano entre 2001 eo ano de 2099 eo tempo é
exibido em 24 horas. Remover as pilhas ou depois substituí-los, a
data ea hora é de volta para redefinir as configurações de fábrica
(primeiro de janeiro de 2011). Tela LCD que mostra a data, hora
e temperatura. O tempo ea temperatura do suplente a cada 5
segundos. A faixa de medição da temperatura ambiente estiver
entre 5,0 ° C e 59,9 ° C (41,0 ° F - 139,8 ° F).
Faixa de medição: Um deles é o termômetro digital que pode
medir a temperatura corporal entre 32,0°C e 42,9°C (89,6°F 109,3°F).
Memória: o termômetro digital multifunções é capaz de
armazenar os últimos 30 medições de temperatura de gravação:
1. A temperatura do corpo
2. tempo
3. modo de medição (orelha ou na testa)
4. número de posição de memória.

SENSOR LIMPEZA ALERTA

Se o Símbolo [
] ]aparecer entre o uso da 4 e 7 vez , por favor,
limpe a sonda.
Pressione [MEM/SET] para fazer o reset.

PREPARAÇÃO

Verifique se as pilhas são novas. Se você trocar as pilhas com
duas pilhas AAA novas.
Para obter medições confiáveis que esperar 30 minutos para
ajustar o termômetro em temperatura ambiente.
As mudanças de temperatura podem causar medições não
confiáveis, por isso não coloque o termômetro na frente dos
radiadores, aparelhos de ar condicionado ou aquecimento antes
da medição, como você pode obter resultados inconsistentes.
Certifique-se que o ouvido está seco e limpo como a presença
de cera ou resíduo de epitélio podem causar resultados
inconsistentes.
Verifique se a pele da testa é seco e limpo como a presença
de suor, maquiagem ou outras substâncias podem alterar o
resultado.
Para garantir resultados precisos das medições são realizadas
em repouso a temperatura corporal pode aumentar após o
exercício ou após um banho.

COMO MEDIR

Para medir a temperatura através do ouvido:
1. Insira cuidadosamente o sensor na
orelha e pressione a tecla [Orelha]
para iniciar a medição
2. Aparecem na tela LCD a
temperature detectada
3. Durante a medição do termômetro
firmemente desafio e não toque em qualquer tecla.

Para medir a temperatura da testa:
Instale a tampa no sensor
Coloque o termômetro no centro da testa
Pressione a tecla [Rosto].
Depois de cerca de 1 segundo irá
retornar o termômetro para a leitura 	
  
da temperatura.
O resultado será automaticamente gravada na memória do
termômetro é concedido o maior número de memória. Se o
termômetro na memória já contém 30 valores medidos, o mais
antigo é excluído e todos os outros, será atribuído um número de
unidades menores da memória de medição como o mais recente
será atribuído o maior número de memória.
É recomendável não executar mais de três medidas
consecutivas. Antes de realizar qualquer medição 4 ° fazer uma
pausa de 10 minutos.
Se a temperatura do corpo tem um valor entre 32,0 ° C e 42,9 °
C (89,6 ° F -109,3 ° F), o visor mostra a temperatura em formato
numérico.
Se a temperatura medida está acima de 42,9 ° C (109,3 ° F) no
visor lê “HI”.
Se a temperatura medida é 32,0 ° C menor do que AA (89,6 ° F),
o visor irá mostrar “LO”.
Após a medição, a luz vem em relação:
Verde: temperatura entre 35,6°C (96,0°F) e 37,4°C (99,3°F)
Vermelho (Lento): temperatura entre 37,5°C (99,4°F) e 37,9°C
(100,3°F)
Vermelho (Rápido): temperatura entre 38,0°C (100,4°F) e 42,9°C
(109,3°F)
	
  
Quando terminar e depois de cerca de
30 segundos de inatividade, a função
multi-termômetro digital retornará
automaticamente ao modo de relógio. Se
a função do sono está ativo, após cerca
de 1 minuto de inatividade, o ecrã desliga-se automaticamente.
Recursos avançados
Quando não em uso, o multi-função de termômetro digital exibe a
hora atual e temperatura. Esta condição é chamada de “modo de
relógio”.
Para medir a temperatura da Leite / água:
1. Pressione a tecla [Rosto] a [Orelha].
2. Pressione a tecla [Orelha] para iniciar a medição.
3. Pressione a tecla [MEM/SET] para sair.

MODO DE RELÓGIO

Exibe hora e data na seguinte ordem: ano, mês e dia. Entre
as horas e minutos é o símbolo “:” está a piscar, indicando a
passagem de segundos.

LCD tela irá alternar a cada 5 segundos o tempo e temperatura.
Pressione a tecla [OK] para exibir a hora e temperatura.
Instalação
1. Pressione e segure por 2 segundos, o [MEM/SET] para ativar a
configuração do dispositivo.
2. Pressione a tecla [MEM/SET] para aumentar o valor do
parâmetro que você está definindo (hora, minuto, ano, mês e dia)
ou para ativar ou desativar a função dormir.
3. Pressione a tecla [OK] para confirmar e ir para o próximo.
4. Pressione e segure [MEM/SET] para aumentar rapidamente o
valor do parâmetro selecionado.
O dispositivo vai sair da configuração e alternar para o modo
de relógio automaticamente após 30 segundos da última tecla
pressionada.
Unidade de medida
Pressione e segure o botão [OK] para alternar entre Celsius (° C)
para Fahrenheit (°F).
Memórias
Quando o termômetro está em modo de relógio digital, pressione
a tecla [MEM/SET] para se referir às medidas gravadas na
memória. Se você ver o símbolo “-” significa que não há dados
na memória. A apacidade maxima de memória do dispositivo
é de 30 medições. Pressione e segure [MEM/SET] para rolar
rapidamente através das medições gravadas na memória. O
dispositivo retornará automaticamente ao modo de relógio depois
de 5 segundos da última tecla pressionada.

DICAS

Para usuários iniciantes, recomenda-se realizar três medições de
teste para a prática com o dispositivo. Considere o valor máximo
no uso contínuo
pode levar a uma tolerância de erro de ± 0,3°C - ± 0,5°C.
Em pessoas saudáveis, não há diferença entre a orelha esquerda
ou direita, de modo a experimentar medição de ambas as orelhas
e medir a temperatura do ouvido que retorna o valor mais alto.
Substituir as baterias
1. Remova a tampa da bateria.
2. Sempre use pilhas novas do mesmo tipo (2 x AAA) e verifique
a polaridade indicada no interior do compartimento da bateria
(símbolos [+] e [-]).
3. Recoloque a tampa da bateria.
Manutenção
Limpe o aparelho com um pano macio, seco e limpo. Não
mergulhe o aparelho em líquidos, solventes ou detergentes.
Conservação
Limpe o termômetro e cubra o sensor com a tampa após cada

utilização. Não exponha o termômetro à luz solar direta, altas
temperaturas, umidade, fogo, chamas e evitar colisões. Se você
não usar o termômetro por um período muito longo, retire as
pilhas.
Calibragem
Este termômetro foi calibrado na fábrica. Se o termômetro é
utilizado de acordo com as instruções contidas neste manual não
é necessário recalibrar periodicamente. No caso de medições
incorretas fortemente em contato com o revendedor local para
procedimento de assistência. Não groped desmontar, reparar ou
modificar o termômetro.
Limpeza
Mantenha a superfície do sensor limpo contrário as medidas
podem não ser confiáveis. Limpe a superfície do sensor com um
cotonete embebido em água ou álcool, e novamente antes de
usar o termômetro para secertificar de que a superfície do sensor
é seco.

USE DESTINA

Este termómetro digital é um dispositivo para medir a temperatura
do corpo para uso doméstico, onde o monitoramento contínuo não
é exigido pelo pessoal médico e paramédico. O dispositivo pode
ser usado para medir a temperatura do corpo a partir da orelha
ou na testa e devem ser utilizados seguindo cuidadosamente as
instruções contidas neste manual. Qualquer utilização diferente
daquela indicada neste manual deve ser considerado impróprio.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

Os símbolos de aviso e logos neste manual destinam-se a alertar o
usuário para evitar situações perigosas e evitar danos ao usuário e
aos outros. A tabela a seguir fornece uma descrição:
Este símbolo indica informações ou indicações que devem ser
seguidas para evitar o risco de danos para o usuário ou outras
pessoas.
Este símbolo alerta o usuário que se você seguir as
instruções que são susceptíveis de causar danos às pessoas
ou objectos, tais como habitação, animais de estimação ou
outros membros da família.
Este símbolo alerta o usuário que se você seguir as
instruções que são susceptíveis de causar danos às pessoas
ou objectos, tais como habitação, animais de estimação ou
outros membros da família.
Este símbolo indica importantes obrigações expressamente
indicado nas instruções a seguir.
Este símbolo indica que o produto está em conformidade com
os requisitos de proteção contra choque elétrico dispositivo do
tipo BF.
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ALERTAS PARA O USUÁRIO

Com base nos resultados obtidos através da medição da
temperatura corporal com este dispositivo, é perigoso para
os usuários a formular um diagnóstico e tomar a medicação
sem consultar seu médico antes. Um diagnóstico incorreto e
tratamento pode causar consequências graves e agravamento da
doença. Siga sempre as instruções do seu médico.
Não toque ou engolir o sensor infravermelho. Um sensor de
sujeira pode retornar os valores da temperatura do corpo não
confiáveis e não confiáveis.
No caso de uma temperatura corporal acima de 38,0 ° C ea
presença de sintomas de sofrimento pelo paciente imediatamente
contactar o seu médico.
Mantenha longe das crianças, porque há peças pequenas que
podem ser engolidas e causar situações perigosas.
A ingestão de qualquer das partes, como baterias ou cubra o
sensor requer intervenção imediata por pessoal de emergência
ou seu médico.
A falta de cautela na medição da temperatura através do ouvido
pode causar danos e ferimentos.
Este dispositivo não se destina a ser usado por pessoas,
incluindo crianças com deficiência física, deficiência sensorial e
mental, ou falta de experiência ou conhecimento se não forem
devidamente educados e treinados para usar o dispositivo por
uma pessoa competente e responsável pela sua segurança.
No caso de doenças como infecções de ouvido ou doenças do
tímpano, use um termômetro para medir a temperatura somente
através da testa. Use o termômetro para medir a temperatura
através do ouvido pode piorar a condição.
Se uma banheira ou chuveiro, não imediatamente realizar uma
medição da temperatura, pois a presença de água residual pode
causar danos ao ouvido.
Se necessário, muito delicadamente limpar o sensor
infravermelho com um cotonete embebido em água ou álcool e
espere até que a superfície esteja completamente seca antes de
prosseguir com uma nova medição.
O uso de toalhas de papel podem arranhar o sensor de
comprometer a eficiência e confiabilidade.
Se necessário, muito delicadamente limpar o sensor
infravermelho com um cotonete embebido em água ou álcool e
espere até que a superfície esteja completamente seca antes de
prosseguir com uma nova medição.
O uso de toalhas de papel podem arranhar o sensor de
comprometer a eficiência e confiabilidade.

RECOMENDAÇÕES

O uso de remédios, como esponja com água fria ou gelo diminui
a temperatura, assim você não precisa executar a medição
imediatamente caso contrário, você obter valores mais baixos.
Antes de tomar a medição da temperatura do corpo leva cerca
de 30 minutos como as mudanças de temperatura causadas por
várias condições que podem ocorrer entre o alojamento local
podem afetar os resultados, fazendo com que a medição não
confiável.

Uma vez esgotada a carga baterias descartados em recipientes
apropriados, em conformidade com os regulamentos.
Este termómetro digital é um dispositivo para medir a temperatura
do corpo para uso doméstico, onde o monitoramento contínuo
não é exigido pelo pessoal médico e paramédico.

INFORMAÇÕES GERAIS

A temperatura do corpo não é absoluto e tem um valor único
pode variar por diversos motivos. A idade eo sexo do sujeito,
por exemplo, podem afetar a saúde e temperatura corporal ideal
durante o dia pode variar de um mínimo de 35,5 ° C (95,9 ° F) até
um máximo de 37,8 ° C (100,0 ° F).
É aconselhável a realização de medições em condições de
óptima saúde em diferentes momentos do dia para ter os valores
de referência.
A temperatura da orelha, ou a temperatura, tende a ser maior em cerca
de 0,5 ° C acima da temperatura ou da frente temperatura exterior.
Sugerimos que você sempre usa o mesmo sistema de medição
de temperature (orelha ou testa) e em caso de medição duplo
(orelha e testa) no mesmo paciente, considere a diferença
descrita acima. O termômetro digital calculará automaticamente
essa diferença, por isso se você não pressionar o botão correto
de acordo com o método de medição de temperatura (orelha ou
testa) os resultados não serão confiáveis e não confiáveis.
O termômetro digital detecta o calor infravermelho do fluxo
sangüíneo através do canal auditivo ou através da área da
testa, que, sendo aspergido tempo dall’arteria permite detectar
a temperatura do corpo em um rápido, preciso e confiável. Em
uma pessoa saudável que gosta de boa saúde, a temperatura
não deve variar muito entre a orelha esquerda e direita. Para
encontrar o caminho certo, é recomendada a realização de
medições em ambas as orelhas e usar sempre aquele que
retorna uma temperatura mais alta. Para medir a temperature
corporal através da testa, não coloque o sensor para a pele,
mas manter a uma distância de cerca de 1 cm. Para medir a
temperatura por si só é recomendado usar o fone de ouvido
sistema de medição, e quando você tem que medir a temperatura
para outro assunto, você pode escolher se quer medir a
temperatura da frente, ou fone de ouvido.

Não use o aparelho para outros fins que não os mencionados no
uso pretendido.
Mantenha o aparelho sofre queda de colisão, ou outros impactos.
Durante a medição não usa um telefone sem fio ou nas
imediações do dispositivo.
Durante a medição não usa um telefone sem fio ou nas
imediações do dispositivo.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Nome do produto:
De energia:
Sensor:
Faixa de medição (temp.
corporal):
(temperatura):
(Leite / água):
Tolerância: (corporal)
(temperatura)
(Leite / água)
Dimensões:
Peso:
Ambiente:
Umidade:
pressão atmosférica:
De armazenamento:
Umidade:
pressão atmosférica:

Nuvita 2087
3 VDC (2 x AAA batteries)
IR sensor
32,0°C – 42,9°C (89,6°F – 109,3°F)
5,0°C – 59,9°C (41,0°F – 139,8°F)
20.0°C (68.0°F ) ~ 60.0°C (140°F)
±0,2°C (±0,4°F) From 35,5°C – 42,0°C
(95,9°F – 107,6°F)
±0,3°C (±0,5°F) <35,4°C and >42,1°C
(<95,8°F and >107,7°F)
±1°C (±2°F)
±2°C (±4°F)
142.5 x 38.5 x 31 mm
63.5 gr. without batteries
Ear: 10,0°C – 40,0°C (50,0°F – 104,0°F)
Forhead: 15°C – 40°C (59,0°F – 104,0°F)
20%RH – 80%RH
700hPa-1060hPa
-20°C – 55°C (-4,0°F – 131°F)
20%RH – 90%RH
700hPa-1060hPa

NOTA: Il simbolo sulla destra, riportato sul prodotto da Lei acquistato, indica
che le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere sottoposte
a raccolta separata e non possono essere smaltite come rifiuti urbani,
secondo quanto previsto dalla Direttiva 2002/96/CE. Pertanto, questa
apparecchiatura e tutti i componenti, nel momento in cui si assume la
decisione di disfarsene, devono essere portate ai centri locali di raccolta per
gli adeguati trattamenti di smaltimento. Per conoscere dove sono situati i
centri suddetti, è opportuno chiedere informazioni presso gli uffici comunali.
Il presente dispositivo è conforme alle norme più importanti e agli altri
requisiti pertinenti dei regolamenti europei applicabili. Il dispositivo è
conforme alla direttiva 93/42/EC successivamente emendata dalla direttiva
2007/47/EC. Organismo notificato TÜV Rheinland (0197).

ASSISTÊNCIA

Todo cuidado foi tomado na realização de produtos, acessórios
e documentação fornecida na caixa fornecida, por isso em caso
de problemas, é aconselhável repetir seguindo fielmente as
instruções do manual de instruções. Para qualquer informação
sobre o serviço, visite o site www. nuvitababy.com.

GARANTIA - TERMOS E CONDIÇÕES

De acordo com as normas vigentes, o fabricante oferece ao
consumidor uma garantia legal de 24 meses a partir da data
indicada no recibo. Estão excluídos da garantia legal de 24 peças
mês identificados como “consumíveis” (por exemplo, baterias,
escovas de dentes e vai para peças sujeitas a desgaste). A garantia
legal de 24 meses, caduca se:
1. produto tenha sofrido danos estéticos causados não por
operação incorreta de acordo com instruções no manual de
instruções.
2. produto foi modificado e / ou adulterado.
3. A causa do problema é atribuível à má manutenção dos
components individuais e / ou acessórios e / ou materiais (por
exemplo, oxidação e /ou incrustação devido à retenção de água
ou outros líquidos, sedimentos bloqueando o sensor, a saída off
corrosivos baterias líquido).
Estão excluídos da garantia legal de 24 meses:
1. Custos de uma cirurgia de substituição e / ou reparação de peças
sujeitas a desgaste ou custos de rotina de manutenção do produto.
2. Os custos e riscos envolvidos em trazer o produto de e para a
loja onde comprou ou centro de recolha de outra forma autorizado
a receber
produtos dentro da garantia.
3. Danos causados por ou resultante de má instalação ou mau uso
não conforme com as instruções do manual de instruções.
4. Danos devido a catástrofes naturais, acidentes, ou condições
adversas que não são compatíveis com o produto.
5. Defeitos marginais que têm um efeito desprezível sobre o
desempenho do produto.
O fabricante, distribuidor e todas as empresas envolvidas na
venda não assume qualquer responsabilidade por perdas e danos
econômicos a partir de qualquer mau funcionamento do produto.
De acordo com as normas vigentes do fabricante, distribuidor
e todas as empresas envolvidas na venda não respondem, em
qualquer caso por danos, incluindo perdas directas, indirectas
do lucro líquido, perda de poupança e outros acessórios e danos
especiais conseqüentes além do dano causado pela quebra de
garantia, contrato, responsabilidade estrita, delito ou devido a
outras causas, decorrentes do uso ou incapacidade de usar o
produto e / ou documentos impressos e eletrônicos, incluindo a
falta de serviço.

