
УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
Радваме се, че сте избрали продукт от нашата гама. Марката ни гарантира 
високо качество и продължително тествани продукти от различни 
области, а именно - уреди за отопление, нежна терапия, измерване на 
кръвното налягане, телесната температура, тегло, масажни уреди и 
вентилация. Моля, проче тете внимателно тези инструкции и спазвайте 
указанията за употреба.
     С уважение,
     Екипът на Beurer

1. Важно 
-   Този електронен уред е чувствителен. Моля, използвайте го внимателно 

и не го подлагайте на механични удари.
-   Не излагайте термометъра на пряка слънчева светлина.
-   Уредът трябва да бъде в помещението, в което ще се извърши 

измерването най-малко 30 минути преди употреба.
-   Термометърът НЕ Е водоустойчив. Затова избягвайте пряк контакт с 

вода или други течности.
-   Почиствайте сензорния връх след всяка употреба с мек плат, напоен с 

дезинфектант.
-   След всяко използване, проверявайте дали накрайникът е цял. Ако 

е повреден, свържете се с търговеца или сервиза по обслужване на 
уреда.

-   Термометърът е създаден за практическа употреба, но не може да 
замени посещение при лекар. 

-   Уредът не може да се използва за търговски или клинични цели.
-   Уредът се използва единствено по предназначението, посочено в тези 

инструкции.
-   Само оторизирани сервизни техници могат да ремонтират уреда, в 

противен случай гаранцията е невалидна.
-   Настоящият уред отговаря на изискванията, заложени в Директива 

93/42/ЕИО.
-   Настоящият уред отговаря на стандарт ASTM E 1965-98.
-   Този уред отговаря на Европейски стандарт EN60601-1-2 и подлежи 

на специални мерки за безопасност по отншение на електромагнитна 
съвместимост (ЕМС). Имайте предвид, че уредът може да се влияе от 
преносими и мобилни високочестотни системи на комуникация.

-   Моля, прочетете внимателно тези инструкции преди употреба и ги 
запазете за по-нататъшна употреба и от други ползватели, спазвайки 
посочената тук информация.

2.  Какво трябва да знаете за употребата на този 
термометър

Преди да използвате термометър за чело, ухо или конвенционален 
термометър, имайте предвид следното:
Посочените по-горе термометри се използват за измерване на телес-
на температура в различни части на тялото: термометър за чело 
(измервания само върху челото), термометър за ухо (измервания само 
в ухото), живачен термометър, ректален (в областта на седалището), 
аксиларен (подмишницата) или орално измерване (в устата).
Температурата варира в зависимост от измерваната част от тялото. 
Разликата в здрави индивиди между различни части от тялото може да 
бъде между 0.2-1°С. Приблизителните стойности на нормални темпе-
ратурни диапазони са както следва:
•   Температура на чело, измервана с термометър за чело: 35.8°С до 

37.6°С.
•   Температура на ухо, измервана с термометър за ухо: 36.0°С до 37.8°С.
•   Ректална температура, измервана с конвенционален термометър: 

36.3°С до 37.8°С.
•   Орално измервана температура с конвенционален термометър: 36.0°С 

до 37.4°С.

Съвет на Beurer
Не могат да бъдат сравнявани температури, измервани с различни 
термометри. 
Затова е необходимо да уведомите лекуващия ви доктор или сами да 
вземете под внимание, ако сами диагностицирате състоянието си, за 
вида на използвания термометър и измерваната част от тялото.

Температурaта на здрав индивид може да бъде повлияна от следните 
фактори:
•   Индивидуалният метаболизъм на лицето.
•   Възраст (телесната температура е по-висока при бебета и малки деца и 

намалява с възрастта. При деца се наблюдават по-големи температурни 
отклонения на по-чести интервали).

•   Облекло.
•   Температура на околната среда.
•   Част от деня (телесната температура е по-ниска сутрин и се повишава 

през деня към вечерните часове).
•   Предшестваща физическа и, в по-малка степен, умствена дейност.

Съвет на Beurer
Измерването на температурата предоставя информация за текущата 
телесна температура на индивида. Ако не сте сигурни в тълкуването 
на резултатите или ако резултатите са необичайни (напр. състояние 
на треска), консултирайте се с вашия лекар. Това важи и за случаи 
на слаби температурни промени при наличие на други симптоми 
на заболявания като възбуда, обилно изпотяване, зачервена кожа, 
ускорен пулс, склонност към припадъци и др.

3. Описание на уреда
Отпред

      

Отзад

   

4. Функции
Този инфрачервен термометър е предназначен за измерване на:
-   Температура на челото
-   Повърхностна температура на предмети и течности
-   Стайни температури.
Термометърът предлага и следните допълнителни функции:
-   9 позиции на запаметяване за лесно проследяване на промени в тем-

пературата;
-   Дата и час на всички измерени температури;
-   Оптичен и акустичен сигнал за треска при температури над 37.5°С;
-   Измервания по Целзий (°C) и Фаренхайт (°F).

5. Употреба
Отстранете предпазната капачка и включете термоме-
търа от бутона “ ”. След кратък тест и два кратки 
звукови сигнала, термометърът може да се използва за 
измерване на температура на челото. 

5.1. Настройка на час и дата
След като сте включили термометъра, задръжте за 5 секунди бутона “ ”. 
След появата на символа “SET” на екрана, можете да използвате бутона 
“SCAN”, за да настроите 12- или 24-часов режим на отчитане на времето, 
час, минути, година, месец и ден (‘24’ се появява на екрана за 24-часовия 
режим). Потвърждавайте желаните от вас стойности чрез натискане на 
бутона “ ”.

5.2. Батерии
Уредът е снабден с батерия тип 3V CR2032 и в зависимост от употребата 
му, може да издържи приблизително 3 000 измервания. Когато батерията 
отслабне, на екрана се появява символа за батерия . Дори тогава е 
възможно измерване на температура. Батерията трябва да бъде сме-
нена. Когато символът за батерия мига , батерията трабва да бъде 
извадена и сменена чрез придърпване назад на 
капака, покриващ отделението за батерии.
Изключете уреда, натиснете с остър предмет върху 
ключето от отделението за батерии и приплъзнете в 
същото време капака надолу.
Поставете новата батерия от същия вид с положителния полюс нагоре. 
Отново затворете капака на отделението за батерии.
Не изхвърляйте батериите с битовия отпадък. По закон сте задължени да 
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изхвърляте батериите на обозначени за това места. Можете 
да се обърнете към местния търговец на ел. техника.
Важно: следните символи върху батерии обозначават 
наличието на токсични вещества: Pb = батерия, съдържаща 
олово, Cd = батерия, съдържаща кадмий, Hg = батерия, съдържаща 
живак. Батерията в този уред не съдържа токсични вещества.

6. По време на употреба
Винаги проверявайте дали сензорът е чист и в изправност. Включвайте 
термометъра с натискане на бутона “ ”.

6.1. Измерване температурата на челото
След кратък тест и два кратки звукови сигнала, термометърът е готов за 
измерване на температурата на челото/слепоочието. Инфрачервеният 
термометър е в режим „Чело”, обозначен със символа .
Имайте предвид следното: 
-   Термометърът трябва да престои в стаята, където ще се измерва 

температурата, най-малко 30 минути преди употреба;
-   Резултатът от измерването може да бъде преиначен вследствие на 

физическа дейност, повишено потоотделяне на челото, поемане на 
съдосвиващи медикаменти и кожни раздразнения.

-   Челото или слепоочието трябва да бъдат сухи и чисти от козметични 
продукти.

Поставете термометърът на лявото или дясното сле-
поочие и натиснете бутона “SCAN”.  Движете термометъра 
по челото. В процесът на измерването ще чувате кратки 
звукови сигнали, които обозначават, че термометъра е 
регистрирал нова максимална температура. Измерването 
приключва с продължителен звуков сигнал. Освободете 
бутона “SCAN”. Сега можете да отчетете измерената температура. LED 
екранът е цветово обозначен в зависимост от резултата: зеленият екран 
означава, че телесната температура е в нормални граници, но червеният 
сигнал обозначава стойности над 37.5°С, когато има опасност от треска. 
Измерването обикновено продължава между 5 до 8 секудни, но може да 
продължи до 30 секунди.
Термометърът сигнализира готовност за ново измерване чрез два кратки 
звукови сигнала и изчезване на символа за чело от екрана.

6.2. Съхраняване на измерените стойности
Последната измерена температура, т. е. само последната от серия 
измервания, се съхранява автоматично с изключването на термометъра. 
Налични са 9 канала за запаметяване.
Можете да видите последно измерената температурна стойност чрез 
натискане на бутона “ ”. Датата и часът също се появяват на екрана. 
Следващите запаметени стойности на предишни измервания се извеждат 
на екрана с последващи натискания на бутона “ ”. След извеждане на 
деветата последна запаметена стойност, при десето натискане на бутона 
“ ” термометърът ще се върне в начална позиция за измерване. Ако не 
сте сигурни как да върнете термометъра в начална работна позиция,  ос тавете 
го да се изключи автоматично след около 1 минута и отново включете.

6.3. Повърхностни температури
Когато искате да измерите повърхностни температури с този инфра-
червен термометър, трябва да преминете в режим “SCAN”. След като 
сте включили термометъра (стандартен режим за измерване на темпе-
нете и бутона “SCAN”. Новият режим се обозначава със символа . Ако 
продължавате да натискате бутона “SCAN”, измерената повърхностна 
температура ще се появи на екрана. Можете да докоснете сензорния 
връх до измерваната повърхност или да измерите на близко отстояние 
(не потапяйте в течности).
Имайте предвид, че посочената температура е измерената повърхностна 
температура към момента. Тя не може да се сравнява с начина на 
измерване темпе ратурата на челото.

6.4. Стайна температура
След измерване, термометърът автоматично преминава в режим на 
изчакване след близо минута, но само ако е извършена настройка на 
времето. Този режим е обозначен със символа , а стайната температура 
е посочена на екрана. Ако искате да използвате термометъра за измер-
ване на стайна температура, поставете го така че да не е изложен на 
пряка слънчева светлина или други влияния, като студени течения 
от климатични инсталации. В допълнение към стайната температура, 
обновявана всяка минута, на екрана са обозначени датата и часа на 
измерването.

6.5. Смяна на температурната единица
Температурата може да бъде измервана в градуси по Целзий (°C) или 
градуси по Фаренхайт (°F). Докато термометърът е изключен или в режим 
на изчакване, изберете желаната от вас единица като задържите бутона 
“SCAN” и същевременно натиснете бутона “ ”. Задръжте натиснати 
двата бутона до смяна на температурната единица. Всички съхранени 
температури ще бъдат обозначени с новата температурна единица. 

7. Отстраняване на проблеми

Съобщение 
за грешка Проблем

 
Отстраняване

В момента се извършва тест, уредът 
не е готов за работа.

Изчакайте докато символа за чело престане 
да мига.

Големи отклонения в стайната 
температура.

Оставете уреда в стаята, където ще се извърш ва  
измерването, най-малко 30 минути преди 
употреба.

Стайна температура под  10°С или над 
40°C (<50°F, 104°F).

Стайната температура трябва да бъде между 
10°С и 40°С (50°F, 104°F).

Уредът не работи правилно. Извадете батерията за около 1 минута и я поста-
вете отново. Ако съобщението за грешка все 
още се появава на екран, свържете се с вашия 
търговец или отдела за обслужване на клиенти.

(1)  Режим за измерване на темпе ра - 
тура на чело: измерената темпера-
тура е по-висока от  42.2°С (108°F).

(2)  Режим “SCAN”: измерената темпе-
ратура е по-висока от 80°С (176°F).

Използвайте термометъра само между посоче ни те 
температурни диапазони. Ако е необходи мо, почис-
тете сензорния връх. Ако съобщението за грешка 
все още се появава на екран, свържете се с вашия 
търговец или отдела за обслужване на клиенти.

(1)  Режим на термометъра „Чело”: 
измерената температура е по-
ниска от 34°С (93.2°F).

(2)  Режим “SCAN”: измерената темпе-
ратура е по-ниска от -22°С (-7.6°F).

Използвайте термометъра само между посоче ни те 
температурни диапазони. Ако е необходи мо, почис-
тете сензорния връх. Ако съобщението за грешка 
все още се появава на екран, свържете се с вашия 
търговец или отдела за обслужване на клиенти.

Неуспешна проверка. Поставете нова батерия.

8.  Почистване, съхранение, рециклиране на 
използвания уред

Почиствайте сензорния накрайник след всяка употреба. Използвайте 
чиста кърпа или памучен тампон, които могат да бъдат навлажнявани с 
дезинфектант, алкохол или топла вода.
За да почистите целия уред, използвайте мека кърпа, леко напоена 
със слабо концентриран сапунен разтвор. Не бива да допускате 
проникването на вода в уреда. Ако уредът се намокри, извадете бързо 
батерията. Използвайте отново уреда след пълното му изсушаване. 
Не прилагайте почистващи препарати с твърди частици.
Никога не потапяйте уреда във вода.
Винаги съхранявайте термометъра с капачката, за да предпазите сензора.
Уредът не бива да се съхранява или използва при прекалено високи или 
ниски температури или влажност (вж. техническите спецификации), в контакт 
с директна слънчева светлина, в допир с електричество или на прашни места. 
В противен случай могат да бъдат отчетени неправилни стойности. 
Ако възнамерявате да съхранявате уреда дълго време, отстранете батерията.
Уредът трябва да бъде тестван за точно отчитане на показателите 
(калибриране) след 3 години. Изпратете пълния комплект на термометъра 
на сервизния адрес.
Можете да изхвърлите уреда в съответствие с Директива 
2002/96/ЕО относно отпадъци от електрическо и електронно 
оборудване. Ако имате въпроси, свържете се с местните органи 
за рециклиране на отпадъци. 

9. Почистване, съхранение, изхвърляне на уреда
Важно: Ако уредът не се използва в съответствие със спецификациите, 
не се гарантира безпроблемна употреба.
Запазваме си правото да въвеждаме технически промени с цел 
подобряване и разработване на продукта.

Модел FT 60

Диапазон на измерванията Режим на термометъра „Чело”: 34°C до 42.2°С (93.2°F до 108.0°F)
Режим “SCAN”: -22°C до 80°C (-7.6°F до 176°F) 

Точност на лабораторните 
измервания

Режим на термометъра „Чело”: ±0.3°С (±0.5°F) от 34°С до 42.2°С (93.2°F 
до 108.0°F)
Режим “SCAN”: ±0.3°С (±0.5°F) от 22°С до 42.2°С (71.6°F до 108.0°F)
±2°С (±4°F) с >42.2°С и <22°С (>108°F<71.6°F)

Интервал между две измервания Най-малко 5 секунди

Мерни единици ° Целзий (°C) или Фаренхайт (°F)

Стайни условия за фунциониране 
на уреда

10°С до 40°С (50°F до 104°F) с относителна влажност на въздуха от 95% 
(без конденз)

Условия за съхранение -20°С до 50°С (-4°F до 122°F) с относителна влажност на въздуха до 95% 
(без конденз)

Размер 34 х 145 х 28 мм

Тегло 57 гр. с батерията

Батерия 1 литиева батерия (тип 3V CR-2032)

Памет За 9 измервания

Обяснение на символите Класификация на уреда, тип BF 
Моля, прочетете инструкциите за употреба 


