
Lietošanas instrukcija  

Infrasarkanais termometrs TF-600 

 

Apraksts 

Bezkontakta infrasarkanais termometrs mēra gan ķermeņa temperatūru, gan apkārtējās vides un 
priekšmetu temperatūru. Termometrs ļoti ātri apstrādā informāciju – temperatūras mērījums notiek 0,5 
sekundēs. 

 

Drošības informācija: 

 Šo ierīci var izmantot tikai augstāk aprakstītām temperatūras mērījumiem; 
 Nepakļaujiet šo termometru strāvas triecieniem; 
 Neizmantojiet iekārtu pie apkārtējās vides mitruma >85%; 
 Neizmantojiet termometru spēcīgo elektromagnētisko lauku tuvumā; 
 Sargājiet termometru no ūdens un karstuma, t.s. no tiešiem saules stariem; 
 Nemetiet termometru, neizmantojiet, ja termometrs ir mehāniski bojāts; 
 Mērījums var būt neprecīzs, ja piere ir pārklāta ar matiem, sviedriem, šalli utt.; 
 Ja nav iespējams nomērīt temperatūru uz pieres, nomēriet aiz auss; 
 Tīriet priekšējo stiklu ar 70% spirtu; 
 Ja termometrs nedarbojās, neveiciet remontu pašu spēkiem. 

 
Svarīgi 

 Pirms temperatūras mērīšanas, notīriet pieri no sviedriem, matiem; 
 Termometru var izmantot pie apkārtējās vides temperatūras no +5 līdz +40°C; 
 Lai nodrošinātu precīzus mērījumus, uzgaidiet 15-20 minūtes pēc straujās apkārtējās 

vides temperatūras izmaiņas, un 1 minūti pēc 2 atkārtotiem temperatūras mērījumiem; 
 Izvēlaties “BODY” režīmu ķermeņa temperatūras mērīšanai un “SURFACE” režīmu, lai 

mērītu priekšmetu temperatūru. 



 Temperatūras mērīšana ir jāveic ar distanci 1-3cm; 
 Termometra rādījums neaizvieto konsultāciju ar ārstu. Konsultējieties ar ārstu, ja 

temperatūra ir paaugstināta. 

Funkcijas 

 Mēra gan ķermeņa temperatūru, gan apkārtējās vides un priekšmetu temperatūru (istabas, 
objektu, ūdens, u.c.); 

 Bezkontakta: droša temperatūras mērīšana no 1-3cm distances; 
 Mērījums ar vienas pogas nospiešanu; 
 Trīs krāsu displejs:  Zaļš – normāla temperatūra;  Dzeltens – nedaudz paaugstināta temperatūra, 

Sarkans – augsta temperatūra; 
 Atmiņā 50 mērījumiem; 
 Automātiskā izslēgšana; 
 Temperatūras displeja izšķirtspēja: ±0,1°C 

 
 

Termometra izmantošana: 

 Ķermeņa temperatūra: nomēriet ķermeņa temperatūru, lai noteiktu veselības stāvokli. 
 Priekšmetu temperatūra: nomēriet priekšmetu virsmas temperatūru, t.s. arī šķidrumiem. 

Specifikācija: 

 Ķermeņa temperatūras mērīšanas režīma diapazons: 34°C - ~43°C  
 Priekšmetu temperatūras mērīšanas režīma diapazons: 0°C - 100°C  
 Mērīšanas laiks: 0,5 sek.  
 Mērīšanas attālums: 1 – 3 cm  
 Temperatūras displeja izšķirtspēja: ±0,1°C  
 Trīs krāsu displejs (tikai ķermeņa temperatūras mērīšanas režīmā):  

o Zaļš – normāla temperatūra 34,0 – 37,3°C 
o Dzeltens – nedaudz paaugstināta temperatūra 37,4 – 38,0°C 
o Sarkans – augsta temperatūra 38,1 – 42,9°C 

 Barošana: 2x 3AAA baterijas 
 Automātiska izslēgšanās: 18 sek.  
 Svars 115 g 
 Izmēri 150x44x95mm 
 Darbības apstākļi temperatūras no +5 līdz +40°C; Relatīvais mitrums <85% 
 Uzglabāšanas apstākļi no -20 līdz +55°C; Relatīvais mitrums <85% 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

Konfigurācija 

1. IS sensors 
2. LCD displejs 
3. Režīmu pārslēgšanas poga 
4. “Uz leju” poga 
5. “Uz augšu” poga 
6. “Uzstādīt” poga 
7. Skenēšanas poga 
8. Bateriju nodalījuma vāks 

 

 

LCD ekrāna apzīmējumi 

1. Virsmas temperatūras mērīšanas režīms 
2. Ķermeņa temperatūras mērīšanas režīms 
3. Apkārtējās vides temperatūras režīms 
4. Mērījums 
5. Smile indikators 
6. Baterijas indikators 
7. Skaņās signāla indikators 
8. Atmiņa 
9. °C 
10. Atmiņas numurs 
11. °F 

 

 

Izmantošana 

 Ievietojiet baterijas (AAA izmēra, 2 gab.) bateriju nodalījumā. 
 Novietojiet termometru 1-3cm attālumā no pieres un nospiediet mērījuma veikšanas pogu. 

Temperatūras mērījums uzreiz parādās uz displeja. Pārliecināties, ka nekas netraucē mērījumam 
(mati, sviedri utt.) 

 Ja nav iespējams nomērīt temperatūru uz pieres, nomēriet aiz auss; 
 Apkārtējas vides temperatūrai ir jābūt stabilai. Neveiciet mērījumu zem gaisa kondicioniera vai 

ventilatora. 



 Lai nodrošinātu precīzus mērījumus, uzgaidiet 15-20 minūtes pēc straujās apkārtējās vides 
temperatūras izmaiņas, un 1 minūti pēc 2 atkārtotiem temperatūras mērījumiem; 

 Rekomendējam veikt ķermeņa temperatūras mērījumu 3 reizes un izvēlēties augstāko rādītāju. 
Ar režīmu pārslēgšanas pogu var izvēlēties mērīšanas režīmus Ķermenim vai virsmām. Izvēlē attēlojās uz 
displeja.  

 Visi mērījumi tiek saglabāti automātiski. Nospiežot pogu “uz augšu” vai “uz leju” var apskatīt 
saglabātus datus. 
 

“Uzstādīt” pogas funkcijas 

 Nospiediet pogu “Uzstādīt” 1 reizi temperatūras kompensācijas režīmam (ar pogām “uz augšu” 
un “uz leju” var mainīt datus). Nospiediet “Uzstādīt” pogu vairākas reizes, kamēr termometrs 
neizslēdzas. 

 Nospiediet pogu “Uzstādīt” 2 reizes un izvēlaties mērījuma vienības (ar pogām “uz augšu” un “uz 
leju” var mainīt datus). Nospiediet “Uzstādīt” pogu vairākas reizes, kamēr termometrs 
neizslēdzas. 

 Nospiediet pogu “Uzstādīt” 3 reizes un izvēlaties skaņas signāla temperatūras vērtību (ar pogām 
“uz augšu” un “uz leju” var mainīt datus). Nospiediet “Uzstādīt” pogu vairākas reizes, kamēr 
termometrs neizslēdzas. 

 Nospiediet pogu “Uzstādīt” 4 reizes un izvēlaties skaņas vai jums ir nepieciešams skaņas signāls 
(ar pogām “uz augšu” un “uz leju” var mainīt datus). Nospiediet “Uzstādīt” pogu vairākas reizes, 
kamēr termometrs neizslēdzas. 
 

 

Ieteikums pirms izmantošanai 

Lai nodrošinātu stabilu un uzticamu rezultātu, ir nepieciešmas pārbaudīt infrasarkano termometru 
un noregulēt ja ir nepieciešams: 

1.solis. Nomēriet temperatūru veselam cilvēkam. Ja termometrs uzrāda Iegūsiet rādījumu 36,6°C . 

2.solis. Nomēriet tam pašam cilvēkam temperatūru ar infrasarkano termometru. Ja rādījumi sakrīt, 
termometrs ir nokalibrēts un gatavs darbam. Ja rādījums atšķiras, jums ir iespēja veikt kalibrēšanu. 
Lai nokalibrētu termomentru, nospiediet pogu “Uzstādīt”, uz ekrāna parādīsies F1 apzīmējums un ar 
pogām “Uz augšu” un “uz leju” noregulējiet starpību starp kontroles mērījumu un termometra 
uzrādīto mērījumu. Nospiediet ““Uzstādīt” pogu vairāks reizes, kamēr termometrs neizslēdzas.  

3.solis. Veiciet atkārtotu mērījumu ar bezkontakta termometru. Ja mērījums ir precīzs, termometrs ir 
nokalibrēts un gatavs darbam. JA mērījums nav precīzs, atkārtojiet 2.soli. 

 
 



Kopšana 
 Priekšējais stikls ir ļoti svarīgs elements, tas ir trausls. Tīrīt priekšējo stiklu var ar 70% spirtu.  
 Sargājiet termometru no ūdens un karstuma, t.s. no tiešiem saules stariem; 
 Netīriet termometru ar kodīgiem mazgāšanas līdzekļiem. 

 

Problēmu novēršana 

 Ja uz LCD displeja parādās uzraksts “HI”, tas nozīmē, ka mērāmās virsmas temperatūra pārsniedz 
mērīšanas robežu (>42,9°C ķermeņa temperatūras mērīšanas režīmam un >100 °C virsmu 
temperatūras mērīšanas režīmam) 

 Ja uz LCD displeja parādās uzraksts “LO”, tas nozīmē, ka mērāmās virsmas temperatūra 
pārsniedz  mērīšanas robežu (<32,0°C ķermeņa temperatūras mērīšanas režīmam un >0 °C 
virsmu temperatūras mērīšanas režīmam) 

 Parliecinaties, ka veicat mērījumu korekti un atkārtojiet to. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


