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Ostrzeżenie 

 

Należy zapoznać się z opinią lekarzy nt. prawidłowych 
wartości temperatury ciała. 

Produkt jest przeznaczony do pomiaru temperatury ludzkiego 
ciała. 
Nie używać produktu do celów innych, niż pomiar 
temperatury ciała. 

W pobliżu produktu nie wolno używać telefonów 

komórkowych.  

W pobliżu produktu nie należy używać urządzeń 

wytwarzających pola elektromagnetyczne. 

 
 

 

 

Nie wolno demontować ani naprawiać urządzenia 
samodzielnie. 

Nie wolno zginać lub rozciągać urządzenia zbyt mocno. 

Nie wolno uderzać ani upuszczać produktu. 

 

 

 

02 

Środki ostrożności dotyczące bezpieczeństwa 
Wskazane w instrukcji znaki ostrzegawcze i ilustracje mają na 

celu umożliwienie bezpiecznego i prawidłowego użytkowania 

produktu oraz zapobieganie stratom i urazom.  

Znaki/symbole ostrzegawcze, ilustracje i ich znaczenia są 

następujące. 

Legendy 

Symbol wskazuje informacje których należy koniecznie 

przestrzegać. 

   Ogólne ostrzeżenie. 

Symbol oznacza czynności zakazane (niedozwolone). 

   Symbol oznacza zakaz demontażu. 

Typ BF Stosowana część 

   Wodoodporność, odporność na wilgoć. 

Wskazuje, że przed użyciem należy dokładnie przeczytać 
instrukcję. 

Wskazuje, że pakiet tego urządzenia może być zgodny z 
wymogami „zielonej ochrony środowiska”. 

Wskazuje, że materiał, z którego wykonany jest produkt lub sam 
produkt jest wykonany z materiału odnawialnego, dzięki czemu 
możemy go poddać recyklingowi. 

Korzystny dla środowiska i naszej ziemi. 

 Nie wyrzucać do śmieci domowych. 

Klasyfikacja IP: IP22 
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Elementy ostrzegawcze 

Urządzenie służy wyłącznie do pomiaru temperatury ludzkiego 
ciała bez konieczności diagnozowania choroby; nie może być 
stosowane do awaryjnego i ciągłego pomiaru w użytku 
profesjonalnym. 

 

Dzieci nie mogą bawić się produktem. Jeśli dzieci są młodsze, niż 
12 lat, muszą korzystać z produktu pod opieką rodziców. 

 

 

Pacjenci nie mogą diagnozować choroby i leczyć się 

samodzielnie na podstawie wyniku pomiaru. Należy postępować 

zgodnie z instrukcjami lekarzy. 

 

Dzieci poniżej 12 roku życia i osoby, które nie są pełnosprawne 
umysłowo nie mogą korzystać z produktu. 

 

Nie wolno stosować produktu wobec osób, które cierpią na 
zapalenie ucha zewnętrznego, błony bębenkowej i inne choroby 
uszu. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Jeśli stosujesz lub przechowujesz produkt poza określonym 

zakresem temperatury i wilgotności, produkt nie osiągnie 
oryginalnej specyfikacji wydajności. 

Warunki użytkowania: temperatura: od +10°C~+40°C, wilgotność: 
od 15%RH~93%RH (względna) 

Warunki przechowywania: temperatura: od -25°C~+55°C, 
wilgotność: od 0%RH~93%RH (względna) 

 

 
Przeznaczenie: Termometr na podczerwień do pomiaru 

temperatury ludzkiego ciała z kanału słuchowego lub czoła. 

Zakres stosowania: Pomiar temperatury ciała poprzez pomiar 

promieniowania cieplnego w kanale słuchowym lub na czole. 

Właściwości: 

1. Bezdotykowy pomiar temperatury z ucha/czoła na 

zasadzie podczerwieni. 

2. Kolorowy i podświetlany wyświetlacz: Biały, zielony, 

pomarańczowy i czerwony. 

3. 9 zestawów wartości pamięci. 

4. Zmiana stopni z ° Fahrenheita na ° Celsjusza 

 (podstawowe ustawienie to stopień Celsjusza °C ) 

5. Natychmiastowy pomiar w ciągu 1 sekundy. 

6. Wygodna i ergonomiczna konstrukcja pozwala 

zaoszczędzić na kosztach użytkowania. 

7. Funkcja włączania/wyłączania dźwięku. 

8. Czas bezczynności urządzenia wynosi 30 sekund, 

urządzenie wyłącza się automatycznie. 
 

 
 

Ostrzeżenie 

1. Pacjenci nie mogą samodzielnie diagnozować się i leczyć 

wyłącznie na podstawie wyników pomiarów, dlatego należy 

przestrzegać zaleceń lekarza. 

◆ Samoocena może prowadzić do pogorszenia się stanu 
pacjenta. 

2. Nie wolno dotykać dłońmi lub ustami czujnika podczerwieni. 

◆ Uszkodzenie lub zabrudzenie czujnika podczerwieni może 
spowodować nieprawidłowe wyniki pomiarów. 

3. Jeśli istnieje różnica temperatur pomiędzy miejscem 
przechowywania produktu a miejscem pomiaru, należy 
umieścić go w temperaturze pokojowej (miejsce pomiaru) na 
około 30 minut przed wykonaniem pomiaru. 

◆ Może dojść do błędnych wyniki pomiarów. 

4. Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

◆ Dziecko korzystające samodzielnie z urządzenia może 

odnieść obrażenia. Jeżeli bateria zostanie połknięta przez 

dziecko należy natychmiast skontaktować się z lekarzem. 

5. Podczas pomiaru temperatury ciała nie wolno przebywać w 

pobliżu klimatyzacji. 

◆ Należy unikać wpływania na dokładność pomiaru. 

6. Przed i po każdym użyciu, do przetarcia powierzchni sondy 

należy użyć wacika bawełnianego nasączonego 75% alkoholem.  

(W przypadku, gdy na szkle czujnika podczerwieni widać plamy, 

mgłę lub wodę, należy delikatnie wytrzeć szkło czujnika 

podczerwieni wacikiem 75% alkoholem). 

◆ Przetarcie papierem toaletowym lub chusteczką higieniczną 

spowoduje to porysowanie czujnika podczerwieni, co 

spowoduje nieprawidłowy wynik pomiaru. 

◆ Należy unikać zakażeń krzyżowych ucha i wpływania na 
dokładność pomiaru. 

7. Produkt może ulec uszkodzeniom mechanicznym. 

◆ Istnieje możliwość, że pomiar nie jest prawidłowy. 

Wprowadzenie do produktu 

Uwaga: 
Wyniki pomiarów urządzenia mogą być traktowane jedynie 

informacyjnie, nie mogą zastąpić diagnozy medycznej lekarza 

specjalisty. W przypadku pytań dotyczących wyniku pomiaru 

temperatury należy korzystać z i diagnozować się zgodnie z 

wytycznymi lekarza. 

Środki ostrożności 
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8. Jeżeli produkt wejdzie w kontakt z wodą, przed użyciem należy 

go całkowicie wysuszyć. Wodę na powierzchni czujnika należy 

usunąć wacikiem. 

◆ Naszym celem jest uniknięcie wypadków i wpływania na 
dokładność pomiarów. 

Uwaga: 

1. Nie wolno stosować produktu wobec osób, które cierpią na 

zapalenie ucha zewnętrznego, błony bębenkowej i inne choroby 

uszu. 

◆ Możliwe jest pogorszenie stanu obszaru dotkniętego chorobą. 

2. Nie należy stosować produktu po pływaniu, kąpieli lub gdy 

uszy są mokre. 

◆ Wartość temperatury może wówczas ulec zaniżeniu. 

3. Nie należy umieszczać zużytych baterii w strefie zagrożenia. 

◆ Bateria może pęknąć. 

4. Przy pomiarze temperatury (z) ucha ciała ludzkiego, produkt 

musi pracować w trybie (pomiaru) temperatury ucha. 

◆ W przeciwnym razie wyniku pomiaru będzie niedokładny. 

Propozycje 

1. Informując lekarza o pomiarze temperatury ciała poinformować 

go, że pomiar wykonano za pomocą termometru dousznego. 

2. Nie dopuszczać do uderzania, upadania, deptania i potrząsania 

produktem. 

3. Nie demontować, nie naprawiać i nie modyfikować produktu. 

4. Nie dopuszczać do przedostania się cieczy (np. alkoholu, kropli 

wody, gorącej wody itp.) do korpusu produktu. 

5. Produkt musi być utrzymywany w czystości w suchym miejscu. 

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów, prosimy o 

kontakt ze sprzedawcą. Nie wolno samodzielnie naprawiać 

produktu. 

7. Nie używać w środowisku, gdzie występują zakłócenia 

elektromagnetyczne. 

8. Z odpadami i pozostałościami produktu po zakończeniu okresu 

użytkowania należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami 

i regulacjami. 

 

Temperatura jamy ustnej 35.5~37.5℃ 

Temperatura pod pachą 34.7℃~37.3℃ 

Temperatura ślimaka 35.8~38℃ 

Temperatura jamy ustnej 35.5~37.5°C 

(PG-IRT1603 wartość pomiarowa) 

Zmiany temperatury ludzkiego ciała 

Człowiek należy do zwierząt o stałej temperaturze. Temperatura 

ciała jest w zasadzie stała, ale ulega wahaniom. Temperatura 

ciała ludzkiego zmienia się w ciągu dnia: 

W nocy 

Najniższa  temperatura ciała z powodu snu i malejącej 
aktywności.(poniżej 37°C ) 

Ranek 

Wyższa   od ciepłego łóżka, w pomieszczeniu o niższej 

temperaturze z rana mięśnie całego ciała 

ulegają skurczom i wytwarzają ciepło. 

W południe 

Najwyższa  Po obiedzie organizm ludzki osiąga najwyższą 

temperaturę, a ciało naturalnie się dostosowuje. 

O trzeciej lub czwartej po południu 

Niższa   ze względu na wysiłek fizyczny, poziom cukru we krwi 
spada. 

Wieczorem 

Najniższa  ze względu na zachodzące słońce temperatura w 
pomieszczeniu spada. 

 

 
Porównanie różnych metod pomiarowych. Zmierzone wartości 

są różne, jeśli stosujemy różne metody pomiarowe. WHO podaje 

wartości referencyjne temperatury ludzkiego ciała, zob. poniższa 

tabela dotycząca konkretnej różnicy temperatur. 

Metody pomiaru Normalna temperatura ciała 

Temperatura odbytnicza 36.6~38℃ 

Zdrowy rozsądek  

Układ produktu. 

Ekran wyświetlacza: 

 
Wyświetlacz pomiarowy  

Sonda 
Przycisk MEM. 

Przycisk 
zasilania 
 
Osłona baterii 

Osłona temp. czoła 
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Objaśnienie instalacji baterii 

Instalacja baterii: 

1. Nacisnąć pokrywę baterii, pokrywa baterii odbije 
automatycznie. 

2. Przygotować dwie sztuki baterii z 1,5V AAA (baterie oznaczone 
liczbą siedem) (zaleca się stosowanie baterii alkalicznych); 
baterie zainstalować zgodnie z oznaczeniami biegunów. 

Zdemontować osłonę baterii. 

 
Palcem mocno nacisnąć na 
końcówkę baterii "-" w celu jej 
wysunięcia. 

 

 

Podstawowe instrukcje dotyczące parametrów  

1. Funkcja dźwiękowa: włączanie/wyłączanie 

1. W stanie włączonym nacisnąć przycisk "mem", aby włączyć lub 

wyłączyć dźwięk. 

2. Nacisnąć przycisk "mem", LCD wyświetli co oznacza, 

że dźwięk działa, natomiast użytkownik usłyszy krótki 

sygnał dźwiękowy. 

3. Nacisnąć przycisk "mem",   zniknie, co oznacza, że 

dźwięk jest wyłączony. 

2. Przełącznik F ° lub °C 

W stanie wyłączenia, nacisnąć i przytrzymać przycisk "MEM" 

przez 6 sekund; gdy °F lub °C miga, nacisnąć  ponownie 

przycisk "MEM", aby ustawić urządzenie na °C lub °F.  

Odczekać 8 sekund, aby         wyłączyło się automatycznie,               

lub nacisnąć przycisk  , aby wyłączyć. 

3. Funkcja przechowywania w pamięci 

W stanie wyłączonym, nacisnąć przycisk "mem", produkt może 

odczytać i zapisać 9 zestawów wartości pomiarowych w 

kolejności (jak pokazano na rysunku poniżej).  

Wyłączy się               automatycznie po 30 sekundach lub nacisnąć 

przycisk. 

 

 
lub lub 

4. Instrukcje dotyczące statusu podświetlenia 

Jeżeli mierzona temperatura wynosi < 34°C, wskazuje LO z czerwonym 
podświetleniem. 

Jeżeli zmierzona wartość temperatury wynosi 34°C~ 37,1°C, podświetlenie 
jest zielone. 

Jeżeli zmierzona wartość temperatury wynosi 37,2°C~ 38,1°C, podświetlenie jest 
pomarańczowe. 

Jeżeli zmierzona wartość temperatury wynosi 38,2°C~43,0°C, pojawia się 
czerwone podświetlenie. 

Jeżeli zmierzona wartość temperatury wynosi > 43,0°C, podświetlenie jest 
czerwone i wyświetlany jest symbol HI. 

Informacje nt. temp.: Funkcja służy do celów informacyjnych. 
 

 
 

 
Temperatura ucha Temperatura ucha Temperatura czoła 

Magazy
n 
pamięci 

Symbole dźwiękowe 

Symbol 
zasilania 

 
 

Wynik 
pomiaru 

Pomiar 
temperatury (z) 
ucha 

Jednostka 
temp. (℉ lub 

℃ ) 

Pomiar z czoła Test temperatury 

Na wyświetlaczu pojawi się opis 

Wprowadzenie do metod pomiarowych 

0~5mm 

  
 

Niewystarczająca ostrożność dot. zasilania: 
jeżeli brakuje napięcia w baterii, wyświetlacz LCD  
wyświetla wskazany symbol: " 
i symbol baterii jest zawsze włączony, co oznacza, że należy 
ją wymienić. 

Wskazówki 
Jeżeli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, 
należy wyjąć z niego baterie. Wyciek kwasu z baterii 
zaszkodzi produktowi i zanieczyszcza środowisko. 

Zaleca się stosowanie baterii alkalicznych.   

Sposób postępowania ze zużytymi bateriami 
powinien być zgodny z wymaganiami władz 
lokalnych i organów ds. ochrony środowiska. 

 

 



 

Informacje nt. temp.: 
Zamontować osłonę głowicy 
termometru czołowego, która 
może mierzyć temperaturę na 
czole. 

2.1 Po zainstalowaniu osłony termometru czołowego, nacisnąć

 , aby ustawić produkt w trybie pomiaru 

temperatury na czole, LCD wyświetli ostatnią wartość 

pomiaru. Następnie termometr czołowy jest kierowany na 

czoło; odległość pomiaru powinna wynosić 0~5mm, 

temperaturę na czole można zmierzyć bezpośrednio 

naciskając przycisk z symbolem termometru: 

1. Pomiar temperatury (z) ucha 

 
 
 
 
 

 

 

Uwaga: Jeśli nie słychać sygnału dźwiękowego, pomiar 

temperatury nie został jeszcze zakończony. Nie zdejmować sondy 

termometrycznej z czoła do tego czasu. (Jeżeli wyłączono 

sygnalizację dźwiękową, nie będzie sygnalizacji dźwiękowej). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Uwaga: Jeśli nie słychać sygnału dźwiękowego, pomiar 
temperatury nie został jeszcze zakończony. Nie wyjmować sondy 
termometrycznej z przewodu słuchowego w tym czasie. (Jeżeli 
wyłączono sygnalizację dźwiękową, nie będzie sygnalizacji 
dźwiękowej). 

2. Pomiar temperatury na czole 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Uwaga: Jeśli nie słychać sygnału dźwiękowego, pomiar 

temperatury nie został jeszcze zakończony. Nie zdejmować sondy 

termometrycznej z obiektu do tego czasu. (Jeżeli wyłączono 

sygnalizację dźwiękową, nie będzie sygnalizacji dźwiękowej). 
 

 
W celu zapewnienia dokładnych pomiarów, zaleca się czyszczenie 
urządzenia po każdym użyciu. 

Używać wacika bawełnianego nasączonego 75% alkoholem, aby 
wyczyścić sondę termometryczną.  Zalecamy czyszczenie sondy 
co najmniej przez 5 sekund. Następnie przetrzeć pozostałe 
elementy miękką i suchą szmatką przez co najmniej 10 sekund. Po 
wyczyszczeniu należy upewnić się, że na termometrze nie ma 
widocznych zanieczyszczeń lub pozostałości, Odczekać 10 minut 
przed kolejnym pomiarem. 

 

09 Urządzenie może być czyszczone maksymalnie 40000 razy. 10 

Instrukcje dotyczące metod czyszczenia produktu 

Informacje nt. temp.: 
Zdjąć osłonę głowicy 
termometru czołowego. 

 

MEM 

2.2 Po 1 sekundzie widać wynik pomiaru. 

0~5mm 

Kiedy ekran LCD miga,        Wynik 

czekamy na wynik końcowy pomiaru 
 pomiar.  

3. Pomiar wzorca  

Wytyczne: 

Montaż osłony głowicy pomiaru czoła nie ma wpływu na 

pomiar wzorcowy obiektu. 

3.1 Naciskać    w celu wejścia w tryb pomiaru 

obiektu przez 6 sekund, a następnie wycelować 

termometr na obiekt, temperatura obiektu może być 

mierzona bezpośrednio przez                               

naciśnięcie przycisku z symbolem termometru.  

3.2 Po 1 sekundzie widać wynik pomiaru. 

Gdy LCD miga, czekamy 

na rozpoczęcie pomiaru. 

       Wynik 
pomiaru 

1.1 Po zdjęciu osłony głowicy, należy nacisnąć , aby 

włączyć produkt i wejść w tryb pomiaru temperatury 

ucha; wyświetlacz LCD wyświetli ostatnią wartość 

pomiaru. Następnie włożyć termometr do ucha; 

temperaturę w uchu można zmierzyć naciskając 

przycisk  . 

1.2 Po 1 sekundzie widać wynik pomiaru. 

 
 

 
Gdy LCD miga, czekamy na rozpoczęcie pomiaru. 
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Najczęściej zadawane pytania i rozwiązania 

Rozwiązywanie problemów 

Zjawisko Powody: Rozwiązania 

Kiedy zasilanie Bateria jest Wymienić na nową 

jest włączone, 
ekran nie jest 
wyświetlany. 

wyczerpana. baterię. 

Biegunowość 
baterii jest 
nieprawidłowa. 

Biegunowość baterii 
taka sama jak na 
obudowie baterii. 

 Pozycja Zmierzyć temp. 

 pomiaru jest poprawnie, tj. 

Temperatura pomiaru 
jest niska. 

nieprawidłowa. zgodnie z instrukcją. 

Zabrudzenia Usunąć 

 w czujniku lub kanale zanieczyszczenia przed 

 słuchowym. pomiarem. 

Duże wahania 
temperatury z ciągłym 
pomiarem. 

Interwał pomiarowy jest 
zbyt mały. 

Odstęp czasowy dla 
każdego pomiaru powinien 
wynosić powyżej 10 
sekund. 

 

Wytyczne: 

Dlaczego musisz myć sondę po każdym pomiarze? 

Ponieważ pomiar temperatury w podczerwieni stosuje 

bardzo czułą technologię wykrywania temperatury 

obiektu; woskowina wpływa na dokładność pomiaru a 

także zachodzi  prawdopodobieństwo wywołania 

zakażenia bakteryjnego. Sugerujemy więc, aby po 

każdym użyciu przemyć urządzenie, jak pokazano na 

zdjęciu. 

 

Wyświe-
tlacz  Powody: Rozwiązania 

 

HI 

Temperatura obiektu docelowego 

jest wyższa od zakresu 

pomiarowego, którego 

temperatura przekracza 
43,0 °C; na ekranie LCD pojawi 
się "HI". 

1. (Gdy sonda pomiarowa nie zostanie 

prawidłowo umieszczona w kanale 

słuchowym lub gdy odległość 

pomiarowa jest zbyt duża w trakcie 
procesu pomiaru, wynik pomiaru może 

być nieprawidłowy). 

2. Gdy sonda pomiarowa jest 
zabrudzona, wartość pomiaru może 
być nieprawidłowa; do jej prawidłowego 
wyczyszczenia należy użyć 
bawełnianego wacika nasączonego 
alkoholem. 

 

Lo 
Gdy temperatura obiektu 

docelowego jest niższa niż 

zakres pomiarowy, którego 

temperatura (ucha) jest niższa 

niż 34°C, ekran LCD 

pokaże symbol "Lo".  

 

Er.H 
Produkt ma górną granicę 

temperatury pracy wynoszącą 

40°C. Gdy temperatura otoczenia 

przekroczy ten zakres na ekranie 

LCD pojawia się komunikat o 

błędzie "Er.H". 

Podczas użytkowania produktu 
temperatura otoczenia nie może być 
wyższa niż 40°C. 

 

Er.L 
Produkt ma dolną granicę 

temperatury pracy 10°C. Gdy 

temperatura otoczenia przekroczy 

ten punkt, na ekranie LCD pojawi 

się komunikat o błędzie "Er.L". 

Podczas eksploatacji produktu 
temperatura otoczenia nie może być 
niższa niż 10°C. 

Err 

Gdy temperatura otoczenia 
gwałtownie zmienia się o około 5 
stopni, podczas pomiaru w trybie 
temperatury obiektu pojawi się 
symbol " Err ", a następnie 
automatycznie produkt wyłącza 
się. 

Gdy na wyświetlaczu pojawi się "Err", 

produkt należy umieścić i utrzymywać w 

aktualnym otoczeniu przez 30 minut 

przed kolejnym pomiarem. 

Jeżeli operacja jest nieprawidłowa a dźwięk jest włączony, wówczas dźwięk „odczyta” 

wartość i zasygnalizuje ją (słychać krótki sygnał dźwiękowy). 
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Załącznik 1 Wytyczne i tabele deklaracji producenta 

Nazwa Produktu: Termometr na podczerwień 

Numer modelu: PG-IRT1603 

Wymiary i wygląd produktu: 31×175×72mm  

Waga produktu: około 77g (oprócz baterii)  

Zakres pomiarowy: 34.0°C-43.0°C.(93.2°F-109.4°F) 

Temperatura obiektu: 0°C- 93,2°C (32°F-199,7°F) 

Współczynnik rozdzielczości: 0,1°C/°F 

Pomiar - lokalizacja: laboratorium 

Dokładność: (35.0°C~42.0°C)±0.2°C，(95.0°F~107.6°F) 

±0,4°F，inna temp. ±0,3°C. 

Temperatura pracy: 10,0°C~40,0°C(50,0°F~104,0°F)， 
maksymalna wilgotność względna 15%RH~93%RH 
Ciśnienie atmosferyczne: 70kPa~106kPa  
Temperatura transportu/ przechowywania: -25°C ~55°C 

(-13°F~131°F), maksymalna wilgotność względna 0%RH~93%RH 

Ciśnienie atmosferyczne: 50kPa~106kPa  

Ekran wyświetlacza: Ekran wyświetlacza LCD, 4-bitowe liczby i 

specjalne ikony. 

Dźwięk: po włączeniu produktu i uzyskaniu gotowości do pomiaru 

słychać krótki sygnał dźwiękowy. 

Pomiar jest sygnalizowany długim sygnałem dźwiękowym. 

Błąd lub usterka systemu: trzykrotne krótkie sygnały 

dźwiękowe.  

Alarm gorączkowy: krótkie sygnały dźwiękowe - dziesięć 

razy. 

Pamięć: w trybie pamięci może zapisać dziewięć wyników 

temperatury. 

Automatyczne wyłączanie: jeśli przez 30 sekund nie zostanie 

wykonana żadna operacja, urządzenie wyłączy się automatycznie. 

Bateria: dwie sztuki baterii 1,5V AAA (zaleca się stosowanie 

baterii alkalicznych).  

Okres użytkowania: pięć lat 

1603 Tryb czoła： 

Błąd kliniczny, Dcb: 0,078 

Granice, LA：0.243  

Powtarzalność kliniczna, σr：0.069 

Część ciała ref.: czoło  

Miejsce pomiaru: czoło 

Lista części： 

1. Główny korpus 

2. Instrukcja obsługi produktu 

Specyfikacje produktu 
Wytyczne i deklaracja producenta dotycząca emisji elektromagnetycznej. 

Termometr na podczerwień model PG-IRT1603 jest przeznaczony do stosowania 

w niżej opisanym środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik 

termometru PG-IRT1603 powinien upewnić się, że produkt pracuje w odpowiednim 

środowisku. 

Emisje Zgodność 
Środowisko 
elektromagnetyczne - 
wytyczne 

 
 

 
Emisje RF 

CISPR 11 

 
 
 

Grupa 1 

Termometr na podczerwień model PG-

IRT1603 wykorzystuje energię radiową. 

Emisja RF jest bardzo niska i 

prawdopodobnie nie powoduje żadnych 

zakłóceń w pobliskich urządzeniach 

elektronicznych. 

Emisje RF 

CISPR 11 

Klasa B Termometr na podczerwień PG-IRT1603 

jest przeznaczony do zastosowań 

domowych i zasilany napięciem 3V DC. 
Emisje 

harmonizow

ane 

IEC 61000-3-2 

Nie dot. 

Wahania 

napięcia/emisje 

migotania IEC 

61000-3-3 

Nie dot. 

 Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna 

Termometr na podczerwień model PG-IRT1603 jest przeznaczony do stosowania 

w niżej opisanym środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik 

termometru PG-IRT1603 powinien upewnić się, że produkt pracuje w odpowiednim 

środowisku. 

Test  

odporności 

IEC 60601 

poziom 

testowy 

Poziom  

zgodności 

Środowisko 
elektromagnetyczne - 
wytyczne 

Wyładowania 

elektro-

statyczne 

(ESD)IEC 

61000-4-2 

±8 kV kontakt 

±2 kV, ±4 kV, 

±8 kV, ±15KV 

powietrze 

±8 kV kontakt 

±2 kV, ±4 kV, 

±8 kV, ±15 kV 

powietrze 

Podłogi powinny być 

drewniane, betonowe lub z 

płytek ceramicznych. Jeśli 

podłogi są pokryte 

materiałem syntetycznym, 

wilgotność względna 

powinna wynosić co 

najmniej 30 %. 

Częstotliwość 

mocy (50/60 Hz) 

pole magne-

tyczne IEC 

61000-4-8 

30A/m, 

50/60Hz 

30A/m, 

50/60Hz 

Pola magnetyczne o 

częstotliwości zasilania 

powinny być na poziomie 

charakterystycznym dla 

typowej lokalizacji w 

typowym środowisku 

komercyjnym lub 

szpitalnym. 

UWAGA UT to napięcie sieciowe prądu przemiennego dla poziomu testowego. 
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 Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna 

Termometr na podczerwień model PG-IRT1603 jest przeznaczony do stosowania 

w niżej opisanym środowisku elektromagnetycznym. Klient lub użytkownik 

termometru PG-IRT1603 powinien upewnić się, że produkt pracuje w odpowiednim 

środowisku. 

Test  

odporności 

IEC 60601 

poziom 

testowy 

Poziom  

zgodności 

Środowisko elektromagnetyczne 

- wytyczne 

RF IEC 

61000-4-6 
3 Vrms150 

kHz do 80 

MHz 6 Vrms 
150 kHz do 

Nie 
dotyczy 

Przenośne i mobilne urządzenia 

łączności radiowej nie powinny być 

używane bliżej termometru PG-

IRT1603, niż zalecana odległość 

separacji obliczona na podstawie 

równania mającego zastosowanie  

do częstotliwości nadajnika. 

Zalecana odległość  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gdzie P to maksymalna moc 

wyjściowa nadajnika w watach (W) 

według producenta nadajnika, a d to 

zalecana odległość w metrach (m). 

Natężenia pól ze stałych 
nadajników radiowych, określone 
na podstawie badania 
elektromagnetyczności powinny 
być mniejsze, niż poziom 
zgodności w każdym zakresie 
częstotliwości b 

Zakłócenia mogą wystąpić w 

pobliżu urządzeń oznaczonych 

poniższym symbolem: 

 

 
 

 80 MHz  

 poza ISM  

 pasma  

 
 
 
 

Radiacyjne 

 
 
 
 

10 V/m 

 

RF IEC 

61000-4-3 

80 MHZ do 

2.7 GHz 

10 V/m 

 

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości. 

UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich 

sytuacjach. Na propagację elektromagnetyczną ma wpływ absorpcja i odbicie od 

elementów, przedmiotów i ludzi. 

 
a Pasma ISM (przemysłowe, naukowe i medyczne) od 0,15 MHz do 80 MHz 

wynoszą od 6,765 MHz do 6,795 MHz; od 13,553 MHz do 13,567 MHz; 

26,957 MHz do 27,283 MHz; oraz 40,66 MHz do 40,70 MHz.  

Pasma radiowe amatorskie od 0,15 MHz do 80 MHz to 1,8 MHz do 2,0 MHz, 3,5 

MHz do 4,0 MHz, 5,3 MHz do 5,4 MHz, 7 MHz do 7,3 MHz, 10,1 MHz. 

do 10,15 MHz, 14 MHz do 14,2 MHz, 18,07 MHz do 18,17 MHZ, 21,0 

MHz do 21,4 MHz, 24,89 MHz do 24,99 MHz, 28,0 MHz do 29,7 MHz oraz 

50,0 MHz do 54,0 MHz. 

b Poziomy zgodności w zakresach częstotliwości ISM od 150 kHz do 80 MHz 

oraz w zakresie częstotliwości od 80 MHz do 2,7 GHz mają na celu 

zmniejszenie prawdopodobieństwa, że mobilny/przenośny sprzęt 

komunikacyjny może powodować zakłócenia, jeśli zostanie przypadkowo 

przeniesiony do obszarów, na którym znajduje się pacjent. Z tego powodu do 

wzorów używanych do obliczania zalecanej odległości separacji dla nadajników 

w tych zakresach częstotliwości włączono dodatkowy współczynnik 10/3. 

c Nie można teoretycznie z dużą dokładnością przewidzieć natężenia pola z 

nadajników stacjonarnych, takich jak stacje bazowe dla telefonów radiowych 

(komórkowych / bezprzewodowych) i lądowych radiostacji komórkowych, 

radioamatorów, radia AM i FM oraz transmisji telewizyjnych. Aby ocenić środowisko 

elektromagnetyczne generowane przez stałe nadajniki radiowe, należy wziąć pod 

uwagę badanie pola elektromagnetycznego. W sytuacji, gdy zmierzone natężenie 

pola w miejscu, w którym używany jest termometr PG-IRT1603 przekroczy 

powyższy dopuszczalny poziom zgodności w zakresie fal radiowych, należy 

obserwować termometr PG-IRT1603 w celu sprawdzenia jego normalnego 

działania. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania konieczne 

mogą być dodatkowe środki, takie jak zmiana orientacji lub przemieszczenie 

termometru PG-IRT1603. 

d W zakresie częstotliwości 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być 

mniejsze niż 3 V/m. 
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Zalecane odległości separacji pomiędzy przenośnym i ruchomym 

sprzętem łączności radiowej oraz termometrem model PG-IRT1603 na 

podczerwień  

Termometr na podczerwień model PG-IRT1603 

  

Termometr na podczerwień model PG-IRT1603 jest przeznaczony do stosowania 

w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia radiowe są 

kontrolowane. Klient lub użytkownik termometru PG-IRT1603 może unikać 

zakłóceń elektromagnetycznych utrzymując minimalną odległość pomiędzy 

przenośnymi i mobilnymi urządzeniami (nadajnikami) komunikacji radiowej a 

termometrem PG-IRT1603, zgodnie z poniższymi zaleceniami, na podstawie 

maksymalnych mocy wyjściowych urządzeń komunikacyjnych. 

Maksymalna 

znamionowa 

moc wyjściowa 

nadajnika 

 
W 

Odległość separacyjna w zależności od częstotliwości 
nadajnika m 

150 kHz to 80 MHz 

 

 

 

80 MHz to 800 MHz 

 

800 MHz to 2,7 GHz 

 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej niewymienionej powyżej 

zalecana odległość separacji d w metrach (m) może być oszacowana za pomocą 

równania mającego zastosowanie do częstotliwości nadajnika, gdzie P jest 

maksymalną mocą wyjściową nadajnika w watach (W) według producenta 

nadajnika. 

 UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość separacji dla wyższego 
zakresu częstotliwości. 

UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich 

sytuacjach. Na propagację elektromagnetyczną ma wpływ absorpcja i odbicie 

od elementów, przedmiotów i ludzi. 

 

 

   

Dystrybutor:  
 

 
 
ICE4MED Sp. z o.o.  
ul. Plebiscytowa 3/18,  
45-359 Opole 
NIP: 7543290715 

 


