
Műszaki leírás HG01

A működtetés normál 
környezeti feltételei:

16 ° C ~ 35 ° C; relatív pára-
tartalom: <= 85%; légnyomás: 
70kpa – 106kpa

Tápegység feszültsége: DC 3V (2db AAA alkáli elem)

Termék méret: 149mm x 77mm x 43mm (H x 
Sz x M)

Termék burkolat súlya: 172g (nem számolva a nyom-
tatott áramkört)

Mérési intervallum: Testhőmérséklet mérési 
módban:

pontosság: ± 0.2 °C a 35 °C – 42 °C 
tartományban
± 0.3 °C a 35 °C – 42 °C tarto-
mányon kívül

Teljesítmény-disszipáció < 450mw

Mérési távolság: 3cm-5cm

Automatikus kikapcsolás: 15mp

Érintkezésmentes infravörös Lázmérő

Használati Utasítás és 
jótállási jegy

Termék modell: HG01
Tartalom:
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1. Infravörös érzékelő

2. LCD kijelző

3. Lapozás lefelé gomb

4. Lapozás felfelé gomb

5. Beállítások gomb

6. Be/Kikapcsolás gombja

7. Elemrekesz fedél

A készülék biztonságos működtetése érdekében kérjük, 
használat előtt olvassa el a Használati útmutatót.
Az olvasást követően, a készülékkel kapcsolatos későbbi 
tájékozódás érdekében kérjük, tartsa meg a Használati 
útmutatót.

Kérjük, hogy az útmutatót a biztonságos működtetés 
érdekében használat előtt figyelmesen olvassa át.
A készülék 3V elemmel működtethető, így kérjük használjon 
AAA alkáli elemet. A készülék kizárólag testhőmérséklet 
mérésre használandó és nem helyettesíti a diagnózist. 
Kérjük, tartsa be az orvosi javallatokat.

Felhasználási terület
A testhőmérséklet kijelzése a homlokfelület által kisugárzott 
hőmérséklet mérésén keresztül történik.

Termék tulajdonságok
A készülék teljesítménye, mérési hibaküszöb: <=±0.2°C.
Gyorsaság: kevesebb, mint 1 mp mérési idő.
Könnyű használat: egygombos mérés, könnyű működtetés.
Érintkezésmentes: homlokfelületi hőmérséklet mérése, nincs 
szükség az emberi bőrrel való érintkezésre, ezáltal elkerülhető 
bármilyen keresztfertőzés.
Magas hőmérséklet értékhatár beállítása: szabadon 
beállítható.
Nagy kijelző képernyő: LCD háttér megvilágítású kijelző, mely 
tisztán olvasható éjjeli körülmények között is.
Tárolható adat: 5 adatkészlet tárolására alkalmas a könnyebb 
elemzés és összehasonlíthatóság érdekében.
Beállítások módosítása: a beállított paraméterek bármikor 
változtathatók.

Termékjellemzők
1. Érintésvédelem: belső tápegység.
2. Érintésvédelmi szint: BF típusú
3. Vízállósági besorolás szerint: általános eszköz.
4. Levegővel, vagy oxigénnel, vagy dinitrogén-oxiddal kevert, 

gyúlékony altatógázokkal (aneszteziológiai) kapcsolatos 
biztonsági besorolás szerint: az eszköz gyúlékony 
altatógáz jelenlétében nem használható.

5. Működtetés módja: folyamatos bekapcsolt állapot.
6. A hőmérő nem rendelkezik védettséggel a defibrillációs 

kisülési hatásokkal szemben.
7. A hőmérő nem rendelkezik jelbemeneti- és jelkimeneti 

nyílásokkal.

Különleges tárolási feltételek és módok
Tartsa a készüléket tiszta és száraz helyen.
Tartsa távol a készüléket olyan helytől, ahol áramütés 
kockázata áll fenn.
Ne tárolja a készüléket olyan szélsőséges körülmények 
között, ahol a hőmérsékleti értékek meghaladhatják a +50°C-
ot, vagy nem érik el a 0°C-ot és a páratartalom meghaladja 
a 85%-ot.

Termékleírás és külső megjelenés
A készülék részei: infravörös hőmérséklet érzékelő, 
szonda védőburkolat, kijelző egység, tápáramkör és mérő 
áramkör. A készülék a hőmérséklet méréséhez az infravörös 
hőmérséklet érzékelési módszert alkalmazza.

Használati utasítások: 
Megjegyzések:
- a készülék használati utasítás és műszaki útmutató 

összevonva alkalmazandó.
- a készülék nem rendelkezik a hibakereséshez és 

javításhoz szükséges alkatrészekkel, így ezen kézikönyv 

Elemek behelyezése:
A készülék működtetéséhez 2db AAA típusú alkáli elemre 
van szükség. Kérjük, ügyeljen az elemek megfelelő 
behelyezésére, az elemek pozitív és negatív végeit nem 
lehet az azokkal ellentétes módon a készülékbe helyezni.

Használati utasítások:
A mérési pontossághoz elengedhetetlen a készülék helyes 
használata, ellenkező esetben mérési hibához vezethet. 
Mivel az infravörös mérési módszer alkalmazásának jelentős 
igényei vannak a környezeti feltételekkel szemben, kérjük, 
kövese az alábbi utasításokat:

Kikapcsolt állapotban nyomja meg a „Switch/Measure” 
(„Váltás/Mérés”) gombot az eszköz beindításához. Az 
indítást követően az LCD kijelző 1 mp-ig teljes világítást kap, 
majd megjelenik a „-- °C or --° F” („--°C vagy --° F) felirat 
a készenléti állapot jelzésére (amennyiben a készenléti 
állapot során nem történik gombnyomás 30 mp-en keresztül, 
úgy a készülék automatikusan lekapcsol, illetve a „Switch/
Measure” („Váltás/Mérés”) gomb 3mp-ig tartó lenyomásával 
kapcsolható le. Készenléti állapotban nyomja meg az „On/
Off/Measure” (Be/Ki/Mérés”) gombot a mérés indításához, 
amelynek következtében rövid hangjelzést követően 

Hasznos tudnivalók:
1. A készüléket tartsa a mérni kívánt felület előtt addig, amíg 

a mérési folyamat befejeződik.
2. Hőmérséklet mérés közben a készüléket a homlokrész 

felületének közepére, a szemöldökök közötti területre 
kell irányítani és függőleges helyzetben tartani. A mérni 
kívánt bőrfelületet nem takarhatja haj. A homlokrész és a 
készülék közötti ajánlott távolság kb. 3cm ~ 5cm legyen.

Testhőmérséklet mérésével kapcsolatos tanácsok: 
amennyiben a homlokfelület nem mérhető, úgy ajánlott 
egyéb, fedetlen bőrfelületet mérni (pl.: mellkas, hasi rész).

3. Amennyiben a mérni kívánt személy olyan közegből 
érkezik, ahol a környezeti hőmérséklet jelentősen eltér 
a mérni kívánt felület hőmérsékletétől, a mérni kívánt 
személynek ajánlott a mérési környezetben a mérést 
megelőzően legalább 5 percet töltenie, továbbá a mérni 
kívánt felület hőmérsékletének összhangban kell lennie a 
mérési környezet hőmérsékletével, ellenkező esetben az 
befolyásolja a mért eredményt.

4. Amennyiben a páciens homlokrésze verítékes, 
illetve hideg borogatást, vagy egyéb hűtési módszert 
alkalmaztak, a mérés eredménye előreláthatólag a valós 
érték alá fog esni, ezért a mérés nem lesz pontos.

5. Amennyiben használat során a környezeti hőmérséklet 
szignifikánsan változik, a készüléket a mérést megelőzően 
20 percig a mérési helyszínen szükséges tartani

6. Mérés közben a környezeti hőmérsékletnek állandónak 
kell lennie. Ne helyezze a hőmérőt ventilátor, 
légkondicionáló, vagy szellőztető berendezés közelébe.

7. Ne használja a készüléket közvetlen napsugárzásban.
8. Ajánlott a hőmérséklet méréseket egymás után 3-szor 

elvégezni úgy, hogy a köztes időszakok 3-5 mp-esek 
legyenek. A végleges adatnak a legtöbbször kijelzett 
értéket kell tekinteni.

8. Az eszköz névleges feszültsége: DC 3V.
9. Az eszköz nem telepíthető.
10. Elektromágneses terekkel kapcsolatos megfelelés: 

GB 4824 osztályozás; I. Csoport, B osztály besorolású 
eszköz.

befejeződik a mérés és kb. 1mp múlva megjelenik a kijelzőn 
a mért hőmérsékleti érték.

Beállítások:
A készülék gyárilag beállított paraméterei módosíthatók. A 
gyári beállítások a gyár elhagyását megelőzően kerülnek 
konfigurálásra. Ajánlott ezen gyári beállításokat módosítás 
nélkül hagyni. Amennyiben mégis a beállítások módosítására 
van szükség, kövesse az alábbi lépéseket:
1. Módváltás
A kijelző megvilágított állapotában nyomja meg a „set” 
(„beállítások”) gombot az alábbi két mód közötti váltáshoz: 
tárgyak felületének hőmérséklete (surface), testhőmérséklet 
(Body) mérése.
2. A hőmérséklet kompenzáció beállítása
Nyomja meg a „+” és „-” gombokat a hőmérséklet 
kompenzációs beállításokhoz.
3. Magas hőmérséklet vészjelző hőmérséklet beállítása
Nyomja meg hosszan a „set” („beállítások”) gombot, mely 
a funkciók beállítása menübe léptet. Az F1 felirat kijelzőn 
való megjelenését követően nyomja meg újra a „set” 
(„beállítások”) gombot, melynek következtében a kijelzőn 
megjelenik az F2 felirat. Ezután nyomja meg a „+” és 
„--” gombokat a vészjelző hőmérséklet beállításához. A 
készülékben tárolt alapérték 38 °C.
4. A hőmérséklet kompenzáció beállítása
Nyomja meg hosszan a „set” („beállítások”) gombot, mely 
a funkciók beállítása menübe léptet. Az F1 felirat kijelzőn 
való megjelenését követően nyomja meg újra a „set” 
(„beállítások”) gombot, melynek következtében a kijelzőn 
megjelenik az F2 felirat. Ezt követően nyomja meg ismét a 
set” („beállítások”) gombot, melynek következtében a kijelzőn 
megjelenik az F3 felirat. Ezután nyomja meg a „+” és „--” 

sem tartalmazza a készülék áramutas kapcsolási rajzát, 
alkatrészlistáját, vagy egyéb műszaki információt. 
Amennyiben a fenti tevékenységeket szakképzett 
személyzet kívánja elvégezni, úgy azt kérvényezhetik a 
készülék gyártójától, melyet követően a gyártó, szerződés 
keretén belül biztosítja azokat.

- kövesse az útmutató karbantartási ajánlásait.
- a készülék alkalmas mind személyes, mind 

professzionális használatra.
- kérjük, tartsa a készülék gyermekektől elzárt helyen.
- a készülék tárolásához és használatához szükséges 

környezeti hőmérséklet 16°C – 35°C.
- kérjük tartsa a készülék tisztán és tárolja száraz helyen.
- tartsa távol a készüléket olyan helyektől, ahol áramütés 

kockázata áll fenn.
- ne helyezze a készülék szélsőséges körülmények közé, 

ahol a hőmérsékleti értékek meghaladhatják a +50°C-ot, 
vagy nem érik el a 0°C-ot.

- ne helyezze a készülék olyan szélsőséges körülmények 
közé, ahol a páratartalom meghaladja a 85%-ot.

- a készülék elejébe épített infravörös érzékelő törékeny 
alkatrész.

- ne érintse meg az infravörös érzékelőt.
- az infravörös érzékelőket ne tegye ki közvetlen 

napsütésnek, vagy merítse folyadékba. Óvja a készülék 
az ütődésektől.

- probléma esetén ne próbálkozzon a készülék javításával, 
hanem lépjen kapcsolatba az eladóval.

Megjegyzés: amennyiben a cserés alkatrész nem a 
gyártótól kerül beszerzésre, illetve helyettesítő alkatrész 
kerül beépítésre, úgy az mérési hibákhoz vezethet.

- ez a készülék mérési funkciót lát el. Pontosságát ajánlott 
évente a gyártóval, vagy képesített harmadik féllel 
bevizsgáltatni.

- ne használja a készülék elektromágneses interferenciának 
kitett környezetben.

- kérjük, a készülékkel kapcsolatban keletkező hulladékot 
és maradék alkatrészeket a helyi törvényeknek 
megfelelően kezelje.

- Termékleírás és külső 
megjelenés
- Használati utasítások
- Hibaelhárítás
- Karbantartás
- Garanciafüzet

- Felhasználási terület
- Terméktulajdonságok
- Termék jellemzők
- Különleges tárolási feltételek 
és módok
- Műszaki jellemzők



A „Lo” kijelzésének okai Tipp

A mérés során a páciens 
homlokfelülete hajjal 
takart, vagy verítékes

Győződjön meg róla, hogy 
a homlokfelület nincs taka-
rásban

A homlokfelületet hideg 
levegő éri

Győződjön meg róla, hogy 
a homlokfelületet nem éri 
közvetlenül hideg levegő

A homlokfelületen hűtési 
módszert, borogatást 
alkalmaztak

A hűtés, vagy borogatás alkal-
mazását követően várjon 10 
percet, majd újra mérje meg a 
homlok hőmérsékletét

A mérési távolság túl 
nagy

Az ajánlott mérési távolság: 
3cm ~ 5cm

Kijelzett
információ

Lehetséges okok

A mérés gomb 
megnyomására 
a készülék nem 
reagál

Az elem lemerült, mely esetben kérjük 
cseréljen elemet; vagy az elemek nem 
a megfelelő pozícióban kerültek behe-
lyezésre

alacsony feszültség kijelzése, kérjük 
cseréljen elemet

EEPROM rendellenes, kérjük, a karban-
tartás érdekében juttassa a készüléket a 
legközelebbi
szervizpartnerhez

Az érzékelő fej hegesztése nem megfe-
lelő, kérjük, a karbantartás érdekében 
juttassa a készüléket a legközelebbi 
szervizpartnerhez

A mért hőmérséklet 42.2°C feletti (108°F)

A mért hőmérséklet 32°C alatti (89.6°F)

A környezeti hőmérséklet túl magas

A környezeti hőmérséklet túl alacsony

Hunan Honggao lázmérő jótállási jegy

Terméktípus szám:  HG01
Gyártó:   Hunan Honggao Electronic Technology Co., Ltd.
Importőr:   Eurotrade Kft. (cím: 2948 Kisigmánd, 068/6. hrsz.)
  www.eurotrade.hu

Importőr által történő forgalomba hozatal időpontja:  .....................................

Viszonteladó: ………………………………....................................................
címe:   …………………………...........................................................

Gyártó a termék minőségi hibájának esetére jótállást biztosít az alábbiak szerint:

1. A jótállási idő: 6 hónap. A jótállási határidő a termék fogyasztó részére történő értékesítésének napján 
kezdődik. A termék fogyasztó részére történő értékesítésének időpontját a vásárláskor a jótállási jegyen fel kell 
tüntetni. A 6 hónapos jótállási idő elteltét követően jótállási igény nem érvényesíthető.

A jótállási igények benyújtásának végső időpontja a termék Importőr által történő forgalomba hozatalától számított 
9 hónap. Ez a határidő jogvesztő. A forgalomba hozatal jótállási jegyen feltüntetett időpontját követő 9 hónapon 
túl jótállási igényt érvényesíteni nem lehet a termék minőségi hibájával kapcsolatban, még abban az esetben 
sem, ha a termék fogyasztó részére történő értékesítésének időpontjától kezdődően 6 hónap még nem telt el.

2. A termék minőségi hibája miatt a jótállási igény alapján a termék kicserélését lehet kérni. Amennyiben a 
kicserélés nem történik meg a körülmények által indokolt ésszerű határidőn belül, úgy a fogyasztó a szerződéstől 
elállhat.

A hibás termék visszaküldésének és a kicserélt termék kiszállításának költségekei a jótállási igényt érvényesítő 
személyt terhelik.

3. Nem érvényesíthető a termék hibája miatt jótállási vagy egyéb igény a nem megfelelő tárolásból, 
szállításból, helytelen kezelésből, nem rendeltetésszerű használatból, a termék engedély nélküli felnyitásából, 
szétszereléséből, javításából, bármely alkatrészének cseréjéből eredő károkért, a szándékos rongálásból eredő 
hibákért, illetve károkért, a mechanikus behatás miatt bekövetkezett (pl. a termék leejtése következtében előállt, 
vagy élelmiszer, folyadék által okozott) károsodásért.

4. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztónak minősölő személy a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák 
mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

5. A jótállás a fogyasztó jogszabályból eredő egyéb jogait nem érinti.

6. Jótállási igény a jótállási jeggyel együtt érvényesíthető. A jótállás elbírálásához szükséges a vásárlást igazoló 
eredeti számla is!

7. Jótállási igény a vásárlás helyén írásbeli bejelentéssel érvényesíthető.

A termék fogyasztó által történő vásárlásának helye és dátuma: …………………………............................

Hibajelenség leírása:  ..........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Hibaelhárítás
1,    Nincs hőmérséklet kijelzés, az indítást követően a 
kijelzőn „8”-as alakot ábrázoló jelzés jelenik meg. Megoldás: 
az érintkezésmentes hőmérők gyakori hibája. Többnyire 
az elemek elégtelen töltöttségéből ered. Kérjük, cseréljen 
elemet.
2.    Testhőmérséklet mérése során a kijelzőn folyamatosan a 
„Lo” felirat olvasható.

Válasz: a következő okokat ki kell zárni:
1,    A mérési távolság túl nagy, így a levegő hőmérséklete 
kerül mérésre. Az útmutató szerint a helyes mérési távolság: 
3cm ~ 5cm.
2,    Amennyiben a páciens homlokrésze verítékes, 
illetve hideg borogatást, vagy egyéb hűtési módszert 
alkalmaztak, vagy a homlokrész légkondicionáló berendezés 
hőkibocsátásának, illetve szellőztető légbefúvásának volt 
kitéve és a kijelzőn megjelenik a „Lo” felirat, a pácienst 
a mérést megelőzően 5~10 percig stabil hőmérsékleti 
körülmények között kell tartani.
3.    A: Amennyiben a páciens testfelület hőmérsékletének 
többszöri mérését követően a készülék kijelzőjén 
minden esetben a „Lo” felirat jelenik meg, a páciens 

Az elemek cseréje:
1. A készülék 2db AAA alkáli elemmel működik, melyek 
működési ideje akár 20,000 mérési alkalomra elegendő. 
Amennyiben az elemek szimbóluma „ megjelenik és villog a 
kijelzőn, az elemek cseréje azok elégtelen töltöttsége miatt 
szükségessé válik.
2. Az elemcseréhez nyissa fel az elemkamra burkolatát és 
ügyeljen, hogy a pozitív és negatív elektródák a megfelelő 
helyre kerüljenek.
3. Mivel az újratölthető elemtípus nem felel meg a 
termékkövetelményeknek, kérjük, azok alkalmazását 
mellőzze.
4. Amennyiben a terméket hosszabb ideig nem kívánja 
használni, ajánlott az elemeket eltávolítani a terméksérülések 
és az akkumulátor szivárgás elkerülése érdekében.

Rutin karbantartás:
A készülék megfelelő használat mellett nem igényel 
gyakori karbantartást. Kérjük, amennyiben a következő 
helyzetek egyike áll fenn, kövesse az alábbiakban felsorolt 
utasításokat:

1. Külső szennyeződés: puha, nedves ruhával, vagy orvosi 
alkoholba mártott pamutvégű fültisztító pálcikával törölje a 
készüléket tisztára. Az orvosi alkohol fertőtlenítő hatással bír. 
Ügyeljen, hogy a készülék belsejébe ne kerüljön víz, vagy 
alkohol, mert az károsíthatja azt.

2. Belső tisztítás: a belső infravörös érzékelő szonda a 
készülék kulcsfontosságú eleme. Ne érintse-, vagy nyomja 
meg az érzékelőt sem ujjbeggyel, sem más tárgyakkal, 
mivel az a készülék mérési pontosságát befolyásolhatja. 
Amennyiben az érzékelő szonda szennyezetté válik, azt 
95%-os alkohollal átitatott fültisztító pálcikával tisztítsa 
meg. Megjegyzés: az érzékelő szonda megtisztításához ne 
használjon 75%-os fertőtlenítő alkoholt (vízfoltok maradnak 
a felületen). Az érzékelő szondát más vegyszerrel tilos 
tisztítani.
Tárolás: a készüléket tárolja száraz, hűvös, közvetlen 
napfénytől védett helyen.

Karbantartás
- Ne mossa a készüléket vízzel vagy benzol, vagy 
súrolószer tartalmú illékony oldószerrel. Ne tegye ki a 
készüléket közvetlen napfénynek, magas hőmérsékletnek, 
párás levegőnek, illetve óvja a portól és egyéb károsító 
környezeti körülményektől.
- Használat előtt kérjük, szemrevételezéssel ellenőrizze a 
készülék külső épségét, alkoholos törlőkendővel, vagy puha 
ronggyal tisztítsa meg a hőmérő fej lencséjét, majd hagyja 
megszáradni.
- Használatot követően puha ronggyal óvatosan távolítsa 
el a szennyeződéseket a készülékről.
- A készülék nem igényel sterilizálást. Használat előtt és 
után kérjük, fertőtlenítse 75%-os alkohol alkalmazásával.
- A készüléket a szállítást megelőzően szigorú kalibrálási 
eljárásnak és vizsgálatnak vetettük alá.. Amennyiben a 
működésben hibát észlel, kérjük ne végezzen önállóan 
karbantartást. Minőségi probléma esetén kérjük, vegye fel a 
kapcsolatot a gyártóval.

gombokat a Celsius vagy Fahrenheit mértékegységek közötti 
váltáshoz (°C/°F).
5. Memória funkció
A tárolt adatok megtekintéséhez nyomja meg a „+” és 
„-” gombokat. A készülék 32 adatcsoport tárolását teszi 
lehetővé.

homlokfelületének hőmérséklete kézfejjel könnyen 
összehasonlítható egyéb személyekével. B: Amennyiben a 
páciens testhőmérsékletére (nem minden páciens esetében) 
a „Lo” felirat jelenik meg a kijelzőn, könnyen elbírálható, hogy 
az normál hőmérséklet-e; a készülék legfontosabb jelzése 
a magas hőmérsékletre való figyelmeztetés („HI” felirat 
megjelenése a kijelzőn). A „Lo” felirat megjelenése a kijelzőn 
a páciens homlokfelületének rendkívül alacsony, a készülék 
számára a mérési tartományon kívül eső hőmérsékletét jelzi.


