
MANUAL DE UTILIZARE
Termometru BabyTemp

Model: AP 3116

Inainte de utilizare, cititi cu atentie acest manual.
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BENEFICIILE TERMOMETRULUI

Masurare fara contact in doar cateva secunde.
Senzor infrarosu de inalta calitate: pentru a efectua masurarea in siguranta in doar cateva 
secunde.

Masurarea temperaturii corpului si a obiectului.
Puteti efectua usor masurarea temeperaturii corpului sau a obiectului prin glisarea 

comutatorului. 
Alarma de febra
Fundalul rosu si cele 10 repetari de sunete scurte  alerteaza pacientul ca poate avea 

febra.
Afisarea a 30 seturi de memorie
Atunci cand intrati in modul memorie, puteti citi ultimele 30 de grupuri ale valorilor 

masurate.
Afisarea automata a inregistrarilor memorate
Atunci cand porniti termometrul, acesta va afisa ultimele inregistrari timp de 2 secunde.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

• Nu folositi produsul in alte scopuri decat cel pentru care a fost conceput. Respectati 
masurile de siguranta atunci cand il folositi in preajma copiilor.

• Acest termomentru nu trebuie scufundat in apa sau orice alt lichid (nu este submersibil). 
Va rugam sa urmati pasii de la punctul 9 (intretinere si depozitare) pentru curatarea si 
dezinfectarea dispozitivului.

• Depozitati termometrul intr-un mediu curat si uscat; evitati expunerea directa la soare; 
temperatura de depozitare trebuie sa fie intre - 20°C si 55°C.

• Nu utilizati termometrul daca pe suprafata acestuia sunt deteriorari si nu incercati sa il 
reparati atunci cand este deteriorat.

• Acest termometru de frunte fara contact cu scanare infrarosu este confectionat din 
material de inalta calitate. Nu supuneti dispozitivul la socuri puternice, cum ar fi caderea 
pe podea. Nu rasuciti corpul sau capul cu senzor.

ATENTIE! Utilizarea acestui termometru nu poate inlocui consultatia unui medic de 
specialitate.
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SIMBOLURI

Simboluri Semnificatii

Parte aplicatie tip BF

Producator

Instructiuni importante de siguranta

Marcaje in conformitate cu directiva 93/42/EEC

Mentineti uscat

Cititi cu atentie instructiunile inainte de folosirea acestui 
dispozitiv
Protectia mediului – simbol pentru marcarea 
echipamentelor electrice si electronice. Dispozitivul trebuie 
eliminat in mod corect la sfarsitul utilizarii. Va rugam sa 
urmati instructiunile si reglementarile in privinta reciclarii 
reziduurilor. 

 DESCRIEREA PRODUSULUI
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Nr. Element Starea de executie Descriere 

1 Ecran
Afisarea valorilor masuratorilor si alte 
simboluri corespunzatoare

2 Butonul SCAN
ON

Apasati o data pentru a activa modul de 
memorie

OFF Apasati pentru a incepe masurarea

3 Butonul O/I
Apasati ON/OFF pentru a porni/opri 
termometrul 

4 Capacul bateriei Protejeaza bateria

5 Capul senzorului Senzor infrarosu pentru masurare

6 Comutatorul glisant
Alegeti modul de 
masurare

Selectarea temepraturii corpului uman de 
la comutator glisand in sus

Selectarea temepraturii obiectului de la 
comutator glisand in jos

 DESCRIEREA IMAGINILOR DE PE ECRAN

Descrierea tipurilor de imagini ce apar pe ecran

Imagine Setari Descriere

Modul Corp Poate efectua masurarea temperaturii 
corpului

Modul Obiect Poate efectua masurarea temperaturii 
obiectului

Grade Celsius Masurarea in grade Celsius

Modul Memorie Afisarea valorii de masurare din memorie
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Diferite tipuri de imagini afisate pe ecran

Afijaj  ecran Procedeu Descriere

Pornire Porniti aparatul apasand butonul O/I. Toate 
informatiile vor fi afisate timp de 2 secunde.

Memorie Ultima citire se va afisa automat pe ecran 
timp de 2 secunde,  continand imaginea M, 
imaginea  modului de masurare (a corpului 
uman sau a obiectului).

Pregatirea pentru  
masurare

Dispozitivul e pregatit pentru  masurare, 
imaginea °C va continua sa clipeasca.

Incheierea masurarii Rezultatele vor fi afisate pe ecranul LCD, 
lumina rosie de  fundal pentru valoarea 
masurata indica ≥ punctul de vebra, lumina 
verde de fundal pentru valoarea masurata 
indica  <  punctul de febra. 

Pentru a introduce 
urmatoarea 
masurare

Aproximativ 2 secunde mai tarziu, imaginea 
°C va licari, iar aparatul este gata pentru 
urmatoarea masuratoare.  

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Masurarea temperaturii corpului uman.
1. Glisati in sus comutatorul pentru a intra in modul de masurare a temperaturii

corpului uman.
2. Apasati butonul O/I, toate imaginile se vor afisa. 
3. Ultima citire si imaginea M se va afisa automat pentru 2 secunde.  
4. Termometrul este pregatit de masurare:

A. Un ton scurt.
B. Imaginea  °C si pozitia de referinta va clipi pe ecran.  

5. Incepeti masuratoarea, pozitionati termometrul pe centrul fruntii la o distanta nu
mai mare de 5 cm. Daca pe frunte este par, transpiratie sau praf, indepartati si
curatati pentru a imbunatati precizia.

6. Mentineti apasat butonul “SCAN,
pozitionand scanerul cu senzor pe centrul fruntii si masuratoarea incepe.

5



7. Se va auzi un sunet lung dupa 2 secunde, ceea ce va insemna ca masuratoarea s-
a efectuat si puteti citi valorile temperaturii pe ecran.  

8. Analiza inteligenta a temperaturii corpului 
• Daca temperatura masurata este sub 37.5 °C, rezultatele masuratorii vor fi

afisate pe un fundal verde si vor fi insotite de un sunet lung.
• Daca temperatura masurata este mai mare de 37.5 °C, rezultatele masuratorii vor fi 

afisate pe un fundal rosu si vor fi insotite de 10 repetari de sunete scurte pentru a alerta 
pacientul ca poate avea febra.

Masurarea temperaturii unui obiect.
1. Glisati in jos comutatorul pentru a intra in modul de masurare a temperaturii

unui obiect.
2. Apasati butonul O/I, toate imaginile se vor afisa.
3. Ultima citire si imaginea M se va afisa automat pentru 2 secunde
4. Termometru este pregatit pentru masurare: 

A.Un ton scurt.
B. Imaginea  °C si pozitia de referinta va clipi pe ecran.

5. Pozitionati termometrul pe centrul obiectului la o distanta nu mai mare de 5 cm.
In cazul in care pe suprafata acestuia sunt picaturi de apa, praf sau murdarie,
indepartati si curatati-l pentru a imbunatati precizia.

6. Mentineti apasat butonul “SCAN, pozitionand scanerul cu senzor pe obiectului si 
masuratoarea incepe.

PRECAUTIE!
• Inainte de utilizare, tineti termometrul la temperatura camerei cel putin 30 de minute. La 

fel procedati si cu obiectul sau persoana careia urmeaza sa i se masoare temperatura.
• Dupa efectuarea masuratorilor continue, asteptati cel putin 2 minute inainte de a 

porni/opri termometrul din nou.
• Nu efectuati masuratori imediat dupa alaptare. Asteptati sa treaca o perioada de timp. 
• Nu folositi termometrul intr-un mediu cu temperaturi ridicate. 
• Nu mancati, beti sau miscati in timpul efectuarii masuratorii.
• Inainte de utilizare, curatati zona de scanare si indepartati, parul, praful si transpiratia. 
• Inainte de utilizare, verificati ca obiectul sa nu contina urme de apa, praf sau murdarie. 
• Nu indepartati termometrul pana cand nu auziti acel sunet lung ce confirma sfarsitul 

masuratorii.
• Verificati capul senzorului ca intotdeauna sa fie curat. Daca in timpul utilizarii sau dupa ce 

ati terminat masurarea, inainte de al pune in cutie, depisatti ca este murdar, curatati-l cu 
atentie cu o carpa de bumbac inmuiata in alcool.

• Incercati sa efectuati masuratoarea in aceiasi zona; rezultatele vor fi diferite daca schimbati 
zona. 

6



• Deoarece functia de reglare a temepraturii copilului este variabila, nu efectuati masuratori 
imediat dupa ce copilul a intrat intr-un mediu cu o diferenta mare de temperatura, pentru a
evita deviatiile de temperatura ale masuratorii.

• Va sugeram sa folositi termometrele obisnuite pentru masurarea referintelor, in 
urmatoarele cazuri: 
1. Rezultatele masuratorii sunt mai ridicate sau mai scazute dectat ati crezut.
2. La copiii nou-nascuti mai mici de 100 de zile.
3. Copii mai mici de 3 ani care au un sistem imunitar scazut si care au febra foarte grava.

13. CITIREA CELOR 30 SETURI DE MEMORIE

Termometrul de frunte poate memora automat 30 de seturi de valori ale masuratorilor. 
Urmati urmatoarele instructiuni pentru a citi valorile din memorie.

1. Cand termometrul este inchis, apasati timp de 3 secunde butonul  SCAN si puteti 
introduce modul de citire a memoriei. Imaginea “M” va aclipi pe ecran. 

2. Apasati butonul SCAN din nou si va aparea “1”, iar ultima ultima valoare a masuratorii si 
imaginea “M” vor clipi pe ecran.

3. Dupa aceea, apasati iar butonul SCAN si va aparea “2”, dupa care valoarea celei de-a 2 
masuratori si imaginea “M” vor clipi pe ecran.

4. Apasand in continuare butonul SCAN, cele 30 de seturi de valori ale memoriei vor fi 
afisate in mod ordonat.

Dupa citirea ultimei valori din memorie (a 30-a), apasati din nou butonul SCAN si va 
reveni la ultima valoare masurata.
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ERORI

Afisajul de pe ecran Semnificatie Cauze posibile si metoda de
depanare

Temperatura ambianta e 
prea mare

Temperatura de masurare este 
mai mare decat:
* 42.2°C (pentru corp) 
* 100°C (pentru obiect) 

Temperatura ambianta e 
prea mica 

Temperatura de masurare este 
mai mica decat:
* 33.4°C (pentru corp) 
* 0°C (pentru obiect) 

Temperatura de masurare 
este prea mare

Temperatura mediului este mai 
mare de  40°C (pentru 
corp/obiect)

Temperatura de masurare 
este prea mica

Temperatura mediului este mai 
mica de:
* 16°C (pentru corp) 
* 5°C (pentru obiect) 

Afisare eroare
Eroare de sistem

Ecran gol

Verificati daca bateria este 
instalata corect si verificati polii  
negativi si pozitivi ai bateriei 
(<+>and<->)

Indicator Baterie lipsa
Daca pe ecran se afiseaza o 
imagine fixa a bateriei, atunci 
aceasta trebuie inlocuita imediat.

INTRETINERE SI DEPOZITARE

Curatati suprafata si capul cu senzor cu o carpa de bumbac inmuiata in alcool (70% 
izopropil) si asigurati-va ca nu intra lichid in interiorul produsului;

Nu folositi agenti de curatare abrazivi, diluanti sau gaz penru curatarea produslui;
Nu scufundati produsul in apa sau alte substante lichide;
Aveti grija la suprafata ecranului sa nu o zgaraiati.;
Daca nu utilizati dispozitivul o perioada mai indelungata, scoateti bateriile din acesta, 

pentru a evita eventualele deteriorari din cauza scurgerii bateriilor.
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INLOCUIREA BATERILOR

Acest dispozitiv se livreaza cu 2 baterii DC 1.5V AAA. Cand ecranul afiseaza imaginea 
baterie, este timpul sa le schimbati. Dupa cum vedeti si in imaginea de mai jos, deschideti 
capacul bateriei, le scoateti si le inlocuiti cu noile baterii.

SPECIFICATII TEHNICE

Denumire produs Termometru Sanity BaByTemp

Model AP 3116

Precizie
±0.2°C(35.0~42.0), ±0.3°C(35.0~42.0°C  afara)
- pentru corp: de la 32,0°C pana la 42,9°C
- pentru obiect:  de la 0°C  pana la 100°C 

Temperatura de operare
- pentru corp: de la 16°C  pana la 40°C
- umiditatea relativa: < 85%
- pentru obiect:d e la 5°C  pana la 40°C

Ecran Ecran de afisare cu cristale lichide, unitate de afisare 0.1 °C

Sunet 

a. Dispozitivul incepe masuratorile preliminare: un sunet scurt.
b. Masuratoare incheiata: un sunet lung.
c. Eroare sau defectiune de sistem: 3 sunete scurte.
d. Proces de masurare: sunet rapid si incet.

Memorie a. Afisare automata a ultemei temperaturi.
b. Memorie pentru 30 de seturi de inregistrari 

Fundal luminos 

a.  Cand porneste dispozitivul, lumina verde de fundal clipeste pe 
ecran timp de 4 secunde.
b. Cand masuratoarea se incheie iar valorile nu depasesc 37.5°C, 
lumina verde de fundal clipeste timp de 5 secunde. 
c. Cand masuratoarea  se incheie iar valorile depasesc 37.5°C, 
lumina rosie de fundal clipeste timp de 5 secunde. 

Temperatura de 
transportare/depozitare

De la -20°C pana la 55°C 
Umiditatea relatifva: <85% 

Oprire automata Dupa 3 minute de pauza 

Baterie DC 3V (2xAAA DC 1,5V)

Dimensiuni 150mm x 45mm x 40mm

Greutate 82 g
Grad de protectie asigurat 
de carcasa IP22
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GARANTIE

Acest produs are o garantie de 2 ani de la data achizitionarii si acopera defectele legate 
de productie, materiale si manopera.

Garantia nu include bateriile si ambalajul. Garantia nu se aplica in cazul deteriorarilor 
accidentale, utilizarii incorecte sau in cazul reparatiilor si modificarilor facute in cadrul unui 
service neautorizat. Oricare alte cereri de despagubire sunt excluse.

Dovada pentru garantia produsului se face in baza bonului de cumparare.

IMPORTATOR: S.C. BITONLINE SRL, Bucuresti,
tel: +40212110652, www.feo.ro
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