
Уважаеми клиенти, благодарим Ви, че избрахте нашите продукти! 
Всички термометри PiC Solution са произведени чрез използване на най-съвременни технологии и са 
преминали през строги проверки за контрол на качеството, в съответствие със законодателството 
на ЕС, за да се гарантира най-високо качество и прецизност. Не използвайте това устройство за 
взимане на решение дали човек е жив или мъртъв или за приложения, свързани с безопасността. В 
случай на съмнение или при повишена телесна температура, моля консултирайте се с Вашия лекар.
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Употреба: Инфрачервеният термометър за ухо измерва инфрачервената топлина генерирана от 
тъпанчето и прилежащата тъкан, и отразява температурата на тялото на пациента. Потребител: 
Поне 11 годишен (поне 5 годишен опит с четене).
КАК ДА ИЗМЕРВАМЕ ТЕМПЕРАТУРА
Включете устройството и започнете отчитането 
1.  Натиснете бутон „Включване/памет” (вижте фиг. 1), термометърът е готов за употреба след като 

символът   престане да мига и се чуят два кратки звукови сигнала.  
2. Измерване температурата на ухото:
 2.1.  Нежно дръпнете ухото назад, за да изправите слуховия канал и много внимателно поставете 

сондата в канала. Насочете се към тъпанчевата мембрана, за да 
постигнете възможно най-точен резултат. (фиг. 2)

 • За деца под 2 години нежно дръпнете ухото назад.
 •  За деца над 2 години и за възрастни – нежно дръпнете ухото нагоре 

и назад.
 2.2.  Натиснете и задръжте бутона „Измерване” докато чуете 

звуков сигнал. Извадете сондата от ухото и вижте измерената 
температурна стойност на дисплея.

 2.3.  За следващо измерване: След като чуете два кратки звукови 
сигнала и иконата спре да мига – устройството е готово за 
следващото измерване.

ВНИМАНИЕ!
Термометърът има склоността да балансира стойности на температурата 
измерена в ушите с тази на стаята, в която се намирате по време на 
измерването. За по-прецизно измерване е необходимо термометърът да престои в съответното 
помещение, в което ще бъде използван при стабилен температурен режим, поне 15 минути преди 
това. Човекът, чиято температура ще бъде измервана трябва да престои в същото помещение поне 
5 минути преди самото измерване. По време на измерването трябва да се уверите, че термометърът 
не е изложен на директна топлина, слънчева светлина и не е под влияние на климатична уредба.
•  Преди да направите измерването се убедете, че слуховия канал е чист и достъпен; не 

почиствайте ухото непосредствено преди измерване на температурата със сондата, тъй като 
употребата на студена или топла вода може да повиляе на резултатите.

•  Не измервайте температурата в интервал по-кратък от 30 минути след физическо усилие, след 
баня или след хранене.

• Винаги се уверявайте, че сондата е чиста и не е повредена.
 УКАЗАНИЯ:

1.  Препоръчват се три последователни измервания в едно и също ухо. Ако трите резултата са 
различни, вземете под внимание най-високата отчетена стойност на температурата.

2.  Преди измерване на температурата, моля останете в помещение със стабилен темпеатурен 
режим за поне 5 минути и избягвайте тренировка, физически усилия или баня за 30 минути.

3.  За да избегнете риск от замърсяване, моля почиствайте сондата след всяко измерване съгласно 
указанията в раздел „Грижа и почистване”.

4.  В различните части на тялото температурата на здравия човек може да варира в рамките на 0.2 ~ 1°С.
5. Клиничното отклонение е 0.5 ~ 0.7°С.
6. Границата на сходство е 1.02.
7. Повторяемост се наблюдава при 0.19°С.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Възможно е задушаване от поглъщане на малки частици и батерии 
от малки деца или домашни животни. Моля, съхранявйте малките части и батериите на места 
недостъпни за малки деца и домашни любимци..
СВЪРЗВАНЕ НА ТЕРМОМЕТЪРА С ВАШИЯ СМАРТФОН
1. Изтеглете безплатното приложение PIC HEALTH STATION от Google Play или от AppStore.
2.  Включете приложението PIC HEALTH STATION на Вашия смартфон. Автоматично ще се стартира 

функцията Bluetooth v. 4.0. 
3. Уверете се, че термометъра е включен.
4.  Потърсете термометъра посредством приложението PIC HEALTH STATION и свържете 

термометъра с Вашето устройство.
5.  По време на осъществяване на връзката между термометъра и Вашия смартфон, само и 

единствено телефонът Ви трябва да използва приложението PIC HEALTH STATION. Ако срещате 
затруднения, моля уверете се, че на друго устройство в близост не е активно същото приложение 
или рестартирайте своя смартфон.

Имайте предвид, че термометърът ще изпраща данни към Вашия смартфон, само когато те са 
свързани помежду си чрез интерактивна връзка. Всяка отчетена стойност ще бъде трансферирана 
на Вашето мобилно устройство автоматично.
СЛЕД ИЗМЕРВАНЕТО
1.  Изключване: Устройството ще се изключи автоматично, ако се остави за повече от 1 минута, с цел 

съхраняване енергията на батерията.
2.  Почиствайте сондата след всяко измерване, за да си осигурите прецизно измерване и да 

избегнете замърсяване (за подробности вижте раздел Почистване и съхранение).
3. Не забравяйте да поставите капака на сондата, когато не използвате термометъра.
ФУНКЦИИ
Отчитане на температура
Ако термометърът отчете телесна температура ≥37.5°С (99.5°F), ще се визуализира „червен 
светлинен” сигнал. Едновременно ще се чуе дълъг звуков сигнал, последван от три къси звукови 
сигнала, за да предупредят потребителя за потенциална опасност от висока температура.Ако 
температурата е ≤ 37.5 °С, тогава ще се визуализира „зелен светлинен” сигнал.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Червена светлина – предполага постоянно наблюдение на 
температурата на тялото. Ако имате съмнения относно здравословното състояние на човека, 
потърсете лекарска помощ.
ПАМЕТ
Термометърът дава възможност за запаметяване на 25 измервания.
* При включен термометър натиснете бутона „Включване/Памет”, за да видите всички температурни 
стойности съхранени в паметта със следната икона .
Моля, имайте предвид, че данните съхранени в паметта на устройството не са прехвърлени в 
приложението. 
ПРЕВКЛЮЧВАНЕ °С/°F
При изключен термометър натиснете и задръжте бутона „Измерване”, след това незабавно 
натиснете и отпуснете бутон „Включване/ Памет”. След 3 секунди иконата „°С” ще се превключи на 
икона „°F”. (Може да използвате същата последователност, за да включите обратно към „°С”).

ThermoDiary EAR
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ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:
ИНФРАЧЕРВЕН ТЕРМОМЕТЪР ЗА УХО

ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ СА ВАЖНИ. 
МОЛЯ, ЗАПАЗЕТЕ ГИ ЗА БЪДЕЩА СПРАВКА. 

БЕЗШУМЕН РЕЖИМ 
Устройството разполага със звукова сигнализация. Може да настройвате и изключвате тази 
сигнализация при безшумен режим.
При включен термометър натиснете и задръжте за 3 секунди бутона „Включване/Памет”. На ЛСД- 
дисплея ще светне икона, след това натиснете бутона „Включване/Памет”, за да превключите към 
безшумен режим. Така няма да чувате звуковите сигнали на термометъра. Използвайте същата 
последователност, за да изключите безшумния режим.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако натискате бутон „Включване/Памет” в продължение на 5 секунди след светването 
на иконата, устройството ще се изключи БЕЗ ДА НАСТРОИ безшумния режим.
Bluetooth®
Данните за измерената температура автоматично се синхронизират с устройството чрез Bluetooth° v.4.0.
СПЕЦИФИКАЦИИ
•  Съгласно стандарти за сигурност ASTM E1965-98, EN ISO 80601-2-56, IEC/EN60601-1-2(EMC), IEC/EN 

60601-1, ISO 10993, RoHS
• Температурен диапазон на измерване:  34°С ~ 42.2°С  (93.2°F ~ 108°F)
• Работен обхват:    10°С ~ 40°С  (50 ~ 104°F), 15%~85% RH
• Съхранение/Среда на транспортиране:  Да се съхранява при стайна температура  
     между  -20~ +50°С, RH≤85%
• Атмосферно налягане:   800~1013 hPA
• Прецизност:    ±0.2°С(0.4°F)в рамките на 35~42°С (95 ~  
     107.6 °F), ±0.3 (0.5°F)за друг диапазон
• Батерия:   Една литиева клетъчна батерия (CR 2032*1 бр)
• Приложена мощност:   IP 54
• IP 54 степен:    Защитен срещу  обливане с вода и срещу  
     запрашаване.
• Размери:   143.16 х 39.91 х 55.86 мм 
• Тегло:     75.7 гр. (с батериите)
• Живот на батерията:   около 2000 непрекъснати измервания
• Очакван период за технически сервиз:  4 години
• ВТ модул:    Nrf51822
• Честота:    2,402- 2,480 GHz
• Полезна мощност:    <4 dBm
•  Индикатор за Bluetooth°и висока температура, възможност за запаметяване и превключване 

между °С /°F.
•  Този термометър превръща температурата измерена в ухото в нейния „орален” еквивалент.

(съгласно резултатите от клиничните изчисления, за да достигне началните стойности).

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
•  Устройството не трябва да се потапя в никакви течности и да не бъде излагано на влага.
•  Няма ограничения по отношение на пол и възраст при употреба на инфрачервения 

термометър. 
•  Продуктът не е подходящ за употреба заедно със смеси от възпламеними или 

експлозивни анестетични газове, въздух, кислород или азотен оксид.
ГРИЖА И ПОЧИСТВАНЕ 

  ВНИМАНИЕ: Сондата е най-деликатната част от термометъра. Почиствайте 
много внимателно, за да не нараните оптичната леща.

1.  След измерване на температурата използвайте чиста памучна кърпа напоена в 
алкохол (70% концентрация) за почистване на оптичните лещи (във вътрешността 
на сондата).

2. Оставете сондата да изсъхне напълно за около 1 минута.
3.  Температурен режим на съхранение: трябва да се съхранява при стайна температура между  

-20~ + 50 °С, RH≤85%.
4. Съхранявайте устройството сухо и далеч от течности и директна слънчева светлина.
5. Сондата не трябва да се потапя в течности

 ЗАБЕЛЕЖКА: В случай на неволно изпускане, моля проверете дали устройството не е 
повредено. Ако не може да се уверите сами в изправността на устройството, може да го изпратите 
в офиса на търговеца, от който сте го закупили за калибриране.
ВНИМАНИЕ!Придържането на термометъра за по-дълго време може да провокира повишаване 
на околната температура за сондата. Това може да провокира отчитане на по-ниски стойности на 
телесната температура от обикновените такива. 

ПОДМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

• Подмяна на батериите  
• Това устройство е снабдено с една литиева клетъчна батерия (CR2032x1).

1 2

1.  Моля извадете гуменото уплътнение на капака на батерията, използвайки малка заострена 
отвертка тип „звезда”.

2. Разхлабете винта разположен върху капака на батерията.
3. С палец избутайте навън капака на батерията.
4. Задръжте устройството и с помощта на отвертката извадете батерията.
5.  Поставете новата батерия върху металната кукичка в лявата страна и натиснете от дясно 

батерията надолу, докато чуете леко изщракване.
6.  Поставете капака на батерията и затегнете винта, уплътнете отвора на винта с гуменото 

уплътнение.

 ВНИМАНИЕ: Положителният полюс (+) на батерията е насочен нагоре, а отрицателният полюс 
(–) надолу. 

ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Съобщение за 
грешка Проблем Решение

Грешка 5~9, системата не функционира 
правилно.

Извадете батерията, изчакайте за около 
1 минута и я поставете отново. Ако 
съобщението се повтори – свържете се с 
доставчика за сервиз.

Измерване преди стабилизиране на 
устройството.

Изчакайте докато всички икони престанат 
да мигат.

Околната температура на е в диапазона 
10°С-40°С (50°F~104°F).

Оставете термометъра да постои около 
15 минути в стая с температура от 10°С до 
40 °С(50°F~104°F).

Измерената температура е над 
+ 42.2 °С (108°F).

Останете 5 минути на стайна температура 
и не извършвайте никакви физически 
упражнения и къпане за 30 минути; после 
се увере, че тестовата леща е чиста преди 
да измерите отново температурата. Ако 
все още има неизправност, моля, свържете 
се с най-близкия разпространител на 
устройството.

Измерената температура е под  
+34 °С (93.2°F).

Устройството не може да бъде включено в 
режим на действие. Подменете батерията с нова.

ЛЕГЕНДА НА СИМВОЛИТЕ

0120
(93/42/EEC)

Маркировка СЕ и оповестени 
регистрационни номера, 
изискване на Анекс II за 
медицинските изделия на 
директива 93/42/ЕЕС.

Показва, че това устройство е предмет 
на Директивата за отпадъци от 
електически и електронни устройства 
2012/19 ЕU на Европейския съюз. За 
да предпазите околната среда от 
замърсяване, изхвърляйте ненужните 
устройства на места определени от 
локалната система за регулация.

Оторизиран представител в 
Европейската общност. Внимание.

Производител BF тип приложена част

0-2 години +2 години



Препоръчително отстояние между преносими и мобилни /RF/ радиочестотни 
комуникационни средства и ME оборудване и МЕ системи.

Термометърът е предвиден за употреба в електромагнитна среда, в която излъчването на радиочестотни 
излъчватели е контролирано. Ползвателят на термометъра може да предотврати електромагнитни 
смущения, осигурявайки минимални отстояния между преносими и мобилни радиочестотни 
комуникационни оборудвания (трансмитери) и термометъра – както е посочено по-долу, съобразно 
максималната полезна мощност на оборудването.

Излъчвана 
максимална 

полезна мощност на 
трансмитера W

Необходимо отстояние според честотата на трансмитера M

150 KHz до 80 MHz
d = 1,2 √P

80 MHz до 800 MHz
d = 1,2 √P

800 MHz до 2,5 GHz
d = 2,3 √P

0.01  Не е приложимо 0.12 0.23

0.1  Не е приложимо 0.38 0.73

1  Не е приложимо 1.2 2.3

10  Не е приложимо 3.8 7.3

100  Не е приложимо 12 23

 а трансмитери с максимална полезна мощност, която не е отбелязана по-горе, препоръчителното отстояние 
/в метри/ може да се изчисли чрез уравнението приложимо за честотите на трансмитерите, където Р е 
максималната полезна мощност на трансмитера във ватове /W/- стойност зададена от производителя.
Забележка 1: При 80 МHz до 800 MHz се прилага отстоянието за по-голяма мощност.
Забележка 2: Това ръководство може да не се прилага във всички случаи. Електромагнитното 
разпространение се влияе от абсорбция и рефлексия на структури, обекти и хора.

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ:
Корпорация Radiant Innovation декларира, че радио оборудването тип REF 02009196100000 е в 
съответствие с Директива 2014/53/на Европейския съюз, Директива 93/42/ EEC и директива 2011/65/ 
на Европейския съюз. Пълния текст на декларацията за съответствие може да намерите на адрес 
http://www.radiantek.com.tw/download/certifications.asp

Този продукт е в съответствие с Европейската директива 2012/19/EC.
Зачеркнатото кошче върху продукта е символ, че когато той бъде изхвърлен, това 
трябва да стане отделно от домашните отпадъци, в определено място за събиране 
на електрически и електронни отпадъци или да го върнете на Вашия търговец, ако 
закупувате друг подобен уред. Потребителят е отговорен за изхвърлянето на уреда на 
определеното за него място. Ако неупотребяваният уред се изхвърли на правилното 

място, той може да бъде рециклиран, обработен и унищожен екологично. По този начин може да се 
избегне негативното му въздействие върху околната среда и човешкото здраве и да се допринесе 
за рециклирането на материалите, от които е изработен. За по-нататъшна информация, отнасяща 
се за услуги за отпадъчно събиране, може да се свържете с местната компания за събиране на 
отпадъци или с магазина, от който сте закупили устройството.

Този продукт е в съгласие с Европейската директива 2006/66/CЕ.
Зачеркнатото кошче върху батериите или тяхната опаковка е символ, че когато бъдат 
изхвърлени, това трябва да стане отделно от домашните отпадъци, в определено място 
за събиране на електрически и електронни отпадъци или да ги върнете на Вашия дилър, 
при закупуване на други презареждащи се или за еднократна употреба батерии.
Символите Hg, Cd и Pb, изобразени върху символа със зачеркнато кошче, означават какво 

съдържат батериите: Hg - живак, Cd - кадмий, Pb - олово
Потребителят е отговорен за изхвърлянето на батериите на определеното за тях място. Ако 
се изхвърлят на правилното място, те могат да бъдат рециклирани, обработени и унищожени 
екологично. По този начин може да се избегне негативното им въздействие върху околната среда и 
човешкото здраве и да се допринесе за рециклирането на материалите, от които са изработени. За 
повече информация, отнасяща се за  услуги за отпадъчно събиране, може да се свържете с местната 
компания за събиране на отпадъци или с магазина, от който сте закупили батериите.
ЗАБЕЛЕЖКА:
•  Отличителният знак и логото на Bluetooth® са регистрирани търговски марки и употребата им от 

PICDARE е разрешена с лиценз.
• Google Play и логото Google Play са търговски марки на Google.
•  Apple и логото на Apple са търговски марки на Apple, регистрирани в САЩ и други държави. Арр 

Store е сервизна търговска марка на Apple регистрирани в САЩ и други държави.

 ГАРАНЦИЯ: Продуктът има гаранция 2 години срещу дефекти в съответствие с нормални 
условия на употреба, както е предвидено в инструкциите за употреба.
Следователно Гаранцията не се прилага в случай на вреди, причинени от неправилна употреба, 
износване или случаен инцидент.
В случай на проблеми относно настройките, поддръжката или употребата на устройството, моля 
свържете се с местния дистрибутор или се обадете на безплатния номер в Италия 800 900 080. 

 ВНМАНИЕ: Не поправяйте устройството, докато го ползвате. Поправки и ремонт на устройството 
могат да бъдат извършвани само от сервизния център на PIC. Дата на производство : като серийния 
номер (моля отворете капака на батерията, намира се във вътрешността на устройството).
LOT: 10YYMMXXXX, дата на производство: последните цифи на LOT-номерацията обозначават 
годината на производство, третата част обозначава месеца, (LOT 10161000001; 16=2016; 10=октомври)
Забележка: Термометърът е калибриран при производството си. Ако имате съмнения относно 
прецизността на термометъра може да се свържете с местния дистрибутор или да се обадите на 
безплатния номер в Италия 800 900 080.

 Моля, прочетете тези инструкции внимателно преди употреба и ги запазете за бъдеща справка.  

  Тип BF е частично прилаган.

ГАРАНЦИЯ
Продуктът има гаранция 2 години срещу дефекти в съответствие с нормални условия на употреба, 
както е предвидено в инструкциите за употреба.
Следователно Гаранцията не се прилага в случай на вреди, причинени от неправилна употреба, 
износване или случаен инцидент.
В случай на проблеми относно настройките, поддръжката или употребата на устройството, моля 
свържете се с местния дистрибутор или се обадете на безплатния номер в Италия 800 900 080. 
Внимание! Не поправяйте това устройство! 

Подмяна на батериите Хартията се рециклира

Класификация касаеща защита 
срещу навлизане на вода Лого на Bluetooth°v 4.0

Следвай инструкциите за 
употреба. Каталожен номер

Инструкции за употреба Готовност за действие

Бадж номер или лот номер
(2014/53/EU)

Съответствие с RED  директива 
за радиооборудване (Radio 
equipment directive) 2014/53/ЕС

Ръководство и декларация на производителя – електромагнитни емисии

Термометърът е предвиден за употреба в електромагнитна среда описана по-долу. 
Потребителят трябва да бъде уверен, че ползва уреда в такава среда.

Тест за емисии Съгласуваност Електромагнитна среда - ръководство

RF радиочестотни/ емисии 
CISPR 11 Група 1

Термометърът използва RF /радиочес-
тотна/ енергия само за своето вътрешно 
функциониране. Поради това неговите ра-
диочестотни емисии са  много ниски и не 
биха могли да окажат въздействие върху 
намиращи се в близост други устройства.

RF радиочестотни/ емисии 
CISPR 11 Клас В

Този термометър е подходящ за употреба 
във всички учреждения, включително в до-
машни условия и в сгради директно свърза-
ни към обществената ниско-волтова систе-
ма за пренос на електричество, използвани 
за жилищни помещения.

Хармонични емисии
IEC 61000-3-2  Не е приложим

Волтово колебане и 
променливост
IEC 61000-3-3

 Не е приложим

Ръководство и декларация на производителя - електромагнитна устойчивост

Термометърът е предвиден за употреба в електромагнитна среда описана по-долу.
Потребителят трябва да бъде уверен, че ползва уреда в такава среда.

Тест за емисии IEC 60601 тест 
ниво

Ниво на 
съгласуваност

Електромагнитна среда - 
ръководство

Водещи RF/
радиочестотни/ 
емисии 
IEC 6100000-4-6

Излъчени RF/
радиочестотни/ 
емисии 
IEC 6100000-4-3

3 Vrms
150 kHz до 80 MHz

3 V/m
80 MHz до 2,5 GHz

Не е приложим
3 V/m

Преносими или мобилни радиочес-
тотни комуникационни устройства 
Не трябва да се използват в близост 
до която и да е част на термометъ-
ра, включително кабели; препоръ-
чителното отстояние изчислено с 
оглед изравняване взаимодействи-
ето между трансмитерите. 
Препоръчително отстояние:
d = 1,2 √P

d = 1,2 √P  80 MHz до  800 MHz

d = 2,3 √P 800 MHz до  2,5 GHz

Където Р е максималната произво-
дителна мощност оценена във 
ватове (W) според производителя 
на трансмитера и d е препоръ-
чителното отстояние в метри (m).
Обсегът на действие на /RF /радио-
честотните трансмитери е опре-
делен от инспекцията за електро-
магнитни излъчвания и трябва да 
бъде по-ниска от нивото на съгла-
суваната за всяко честотно ниво
b.
Взаимодействие може да настъпи 
при близост на устройства мар-
кирани със следния символ

Забележка1: При честота 80 MHz до 800 МHz се прилага по-високочестотен обхват.
Забележка2: Тези указания може да не се прилагат при всякакви ситуации. Електромагнитното 
разпростарнение може да се повлияе от абсорбция и отражение от различни структури, обекти и хора.

а)  Силата на полето на фиксирани трансмитери като базови станции за радио (клетъчни/безжични), 
телефони и радиоприемници, АМ и FM радио-предаватели и ТV- приемници, не могат да бъдат 
предвидени с точност и теоретично.

б) При честота над 150 КHz до 80 MHz, силата на полето трябва да бъде по-ниско от 3 V/m.

Ръководство и декларация на производителя - електромагнитна устойчивост

Термометърът е предвиден за употреба в електромагнитна среда описана по-долу.  
Потребителят трябва да бъде уверен, че ползва уреда в такава среда.

Тест за емисии IEC 60601 тест 
ниво

Ниво на 
съгласуваност

Електромагнитна среда - 
ръководство

Електростатично 
разтоварване 
IEC 6100000-4-2

6 kV контакт
8 kV въздух

6 kV контакт
8 kV въздух

Подовите покрития трябва да са 
дървени, керамични или от
бетон. Ако настилките са от синтети-
чен материал, влажността
на въздуха трябва да бъде поне 30%.

Електрически бърз 
преходен/избухлив
IEC 6100000-4-4

2 kV за мощност на 
захранващите линии
1 kV за входни и 
изходни линии

Не приложим.

Качеството на главното електро-
захранване трябва да съответства 
на характерното за болнична обста-
новка.

Вълни 
IEC 6100000-4-5

1 kV линии към 
линии
2 kV линии към земя

Не приложим.

Качеството на главното електро-
захранване трябва да съответст
ва на характерното за болнична 
обстановка.

Прекъсвания или 
волтови 
колебания  във 
входящите линиите 
за ел.захранване
IEC 6100000-4-11

<5 % UT
(>95 % потъване 
в UT)
за  0,5 цикъл

40 % UT
(60 % потъване в UT)
за 5 цикъла

70 % UT
(30 % потъване в UT)
за 25 цикъла

<5 % UT
(>95 % потъване в  UT)
за 5 секунди

Не приложим.

Качеството на главното електро-
захранване трябва да съответст
ва на характерното за болнична 
обстановка. Ако ползвателя на 
термометъра се нуждае от непре-
късната манипулация
 в случай на прекъсване на главното 
елкектрозахранване, е 
препоръчително термометърът да 
се зарежда от непрекъсваем 
източник или от батерия.

Високочестотен ток
(50/60 Hz) магнитно 
поле
IEC 6100000-4-8

3 А/m 3 А/m

Високочестотните магнитни полета 
трябва да бъдат на нивото, 
което е характерно за типичния ра-
йон - комерсиална или 
болнична среда.

Забележка: UT e главния волтаж предшестващ приложението на тест нивото
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Distributed dy:
PIKDARE S.r.l.,
Via Saldarini Catelli 10,
22070 - Casnate con Bernate (CO) - Italia

Medical Technology Promedt Consulting GmbH 
Add: Altenhofstrasse 80, D-66386 St. Ingbert, Germany

Radiant Innovation Inc.  Http://www.radiantek.com.tw
Add: 1F, No.3, Industrial East 9th Road, Science-Based Industrial Park,
HsinChu, Taiwan 300. 0120
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