
 - Berrcom érintés nélküli infravörös hőmérő -  
A termék egy infravörös hőmérő, ami használható gyermekek és felnőttek testhőmérsékletének 

mérésére, külsőleges mérésen keresztül. Egyaránt használható otthon és orvosi körülmények között.  

Bemutatás  

A JXB-182 a legújabb technológiával készült infravörös technológiát alkalmazó hőmérő, amely külsőleg 

használható. Elég a “páciens”/felhasználó homlokától 3-5 cm-re tartani és már mutatja is a pontos 

testhőmérsékletet. Precíz, gyors és megbízható, így a jelenleg elérhető legjobb érintkezésmentes 

lázmérőnek számít a piacon. Fontos azonban, hogy a pontos eredmény elérése érdekében 

megfelelően alkalmazzuk.  

Használat előtt  

Használat előtt tartsuk ugyanabban a környezetben legalább 15-20 percig, ahol a mérni kívánt 

felhasználó tartózkodik. A környezeti változásokra különösen érzékeny a JXB-182 ezért fontos, hogy 

ugyanabban a helységben legyen a használatot megelőző 15-20 percben, ahol a használója.  

- Tolja félre a hajat a homlok elől  

- Törölje le az izzadságot vagy bármilyen egyéb szennyeződést  

- Tartsa az eszközt 3-5 cm-re a felülettől  

 

Használat közben  

Minden test, legyen az szilárd, gáz halmazállapotú vagy folyékony, energiát bocsát ki sugárzáson 

keresztül. Az adott energia intenzitása függ attól, hogy a testnek milyen a hőmérséklete. A JXB-182 a 

kibocsátott energia alapján méri a testhőmérsékletet. Ezért, amint a szerkezetet a mérni kívánt felület 

elé tartjuk és bekapcsoljuk, a mérés azonnal megtörténik. Így a testhőmérséklet azonnal kiderül és nem 

kell félni külső behatástól.  

 

Eltérésre adhat okot:  

- Hideg fürdő/borogatás vagy gyógyszer bevétele után  

- Izzadás esetén  

- Légkondicionáló berendezés a közelben  

- Fürdés utáni merés jelentős változások a környezetben  

- Ventilátor a közelben  

- Túl meleg hőmérséklet a beltériben  

 

Újra kalibrálás  

Bekapcsolt állapotnál tartsa lenyomva a MODE gombot 2 másodpercig, amíg a képernyőn meg nem 

jeleink az F1 felirat majd nyomja meg a MEM gombot kétszer, hogy a kijelzőn az F4 felirat látszódjon. 

Nyomja meg a MODE gombot, hogy kiválasztott érték -3 C és 3 C közé essen majd nyomja meg a MEM 

gombot.  

Technikai információk  

1. Helyezze be az elemet  

2. Az első bekapcsoláskor vagy új elemek beillesztését követően használat előtt várjon 10-15 percet, 

hogy az eszköz felmelegedjen. Ez lehetővé teszi, hogy akklimatizálódjon és felvegye a szoba 

hőmérsékletét  

3. Mértékegység kiválasztása: tartsa lenyomva a MODE gombot két másodpercig, hogy megjelenjen a 

kijelzőn az F1 felirat, aztán nyomja meg újra a MODE gombot újra, hogy váltson a Fahrenheit és a 

Celsius között. Ha a megfelelő mértékegység van a kijelzőn, akkor a MEM gombbal mentheti  

4. Riasztás beállítása: tartsa lenyomva a MODE gombot két másodpercig, a kijelzőn megjelenik z F1 

nyomja meg egyszer a MEM gombot, hogy megjelenjen az F2. Nyomja meg a MODE gombot, hogy 

beállítsa a riasztási szintet. 38 C fok az ajánlott, de 37.3 és 39.1 C között bármi beállítható. A beállítást a 

MEM gomb egyszeri megnyomásával mentheti  

5. Bekapcsolt állapotban válassza ki, hogy melyik módban szeretné használni  

6. Nyomja meg a MODE gombot egyszer és mérhető a testhőmérséklet, ha a Body felirat jelenik meg  

 



7. Nyomja meg a MODE gombot még egyszer és mérhető a szobahőmérséklet, ha a ROOM felirat 

jelenik meg  

8. Nyomja meg a MODE gombot harmadszor és a felület hőmérséklete lesz mérhető, a megjelenő 

felirat pedig: Surface Temp  

9. Bekapcsolt állapotban, ha megnyomja a MEM gombot, akkor újra megjelenik az utolsó mért 

hőmérséklet és visszanézhető az utolsó 32 mérés. Ha törölni szeretné a méréseket, akkor bekapcsolt 

állapotnál tartsa lenyomva a MEM gombot 5 másodpercig.  

10. Bekapcsolt állapotban a HANGSZÓRÓ ikon megnyomásával kikapcsolhatja (OFF felirat a kijelzőn) 

vagy újbóli lenyomásával bekapcsolhatja a jelző hangokat (ON felirat a kijelzőn)  

11. Újra kalibrálás az F4 állapotban lehetséges.  

 


