Descrição da unidade

Uso previsto
Obrigado por ter comprado o nosso termómetro infravermelho, tipo
AETR161. Este termómetro infravermelho é um dispositivo de mão
não esterilizado e reutilizável. Pode ser utilizado por particulares no
âmbito do atendimento domiciliário e por médicos no âmbito clínico
como referência. Destina-se a medir a temperatura corporal em
pessoas a partir dos três meses de idade, mediante a deteção de
calor infravermelho a partir do centro da testa.
- Para um uso seguro e adequado deste produto, certifique-se de
que lê e compreende totalmente as precauções de segurança
contidas neste manual de utilização.
- Conserve este manual para consultas futuras.
- Guarde este manual de forma adequada para evitar a sua perda.
- Se necessitar de mais informações, contacte o fabricante (veja a
INFORMAÇÃO DO PRODUTO).

Corpo da
unidade

Ecrã

Advertência
Retire as pilhas se não tenciona utilizar o termómetro
durante um longo período de tempo.
Consulte as leis e regulamentações relevantes
para a eliminação de pilhas usadas.

Guia rápido

Antes de efetuar uma medição
Método de medição correto:
coloque o termómetro à frente
da testa, a uma distância de
15 mm a 50 mm.

Informação de ecrã
Posição de medição
Unidade de temperatura

Método de medição correto
Dados de temperatura

1. Ligue o termómetro pressionando o
botão com o ícone de termómetro (veja a
figura da esquerda). Para selecionar um
modo, pressione o botão com o ícone de
termómetro no modo de desligado. Soará
um apito e, em seguida, no ecrã piscará a
indicação "---°C", que significa que a
unidade está pronta para ser usada.
2. Coloque a sonda do termómetro perto
da testa, pressione o botão com o ícone
de termómetro e liberte-o decorrido aprox.
1 segundo. O termómetro emitirá um apito
e apresentará a temperatura exata. Caso
sejam necessárias várias medições
consecutivas, aguarde até que a indicação
"--- °C" comece a piscar no ecrã. O
procedimento anterior pode ser repetido
sempre que seja necessário.
3. Para desligar o dispositivo, mantenha o
botão com o ícone de termómetro
pressionado durante aprox. 5 segundos.
Caso contrário, o termómetro desligar-se-á
automaticamente decorridos aprox. 60
segundos.

[ Explicação de marcas e símbolos ]

Instruções de utilização
Sonda

Ícone de bateria
Símbolo de memória

Indicação de posição de medição: o ícone pisca para indicar que a
posição de medição é correta.
Indicação de dados de temperatura: a leitura da temperatura aparece
depois da medição.
Indicação da unidade de temperatura: °C ou °F
Ícone de bateria fraca: indica que deve substituir as pilhas quando o
nível de carga for fraco.
Símbolo de memória: aparece no modo de consulta de memória.

1. Recomenda-se que experimente primeiramente o dispositivo
consigo mesmo para se familiarizar com o seu uso.
2. Para que a precisão do dispositivo não fique afetada por um
ambiente externo demasiado frio ou demasiado quente, deve-se
colocar num ambiente à temperatura ambiente de 16 °C-35 °C durante
pelo menos 30 minutos antes de o usar. Desta forma, evitam-se
resultados de medição incorretos.
3. A pessoa a quem seja efetuada a medição deve-se manter à
temperatura ambiente durante pelo menos 20 minutos para equilibrar a
temperatura corporal.
4. Depois de um exercício extenuante, deve descansar durante pelo
menos 30 minutos antes de efetuar uma medição.
5. Seque a pele e afaste o cabelo antes de começar.
6. Caso sejam efetuadas medições repetidas de forma contínua, afaste
a sonda depois de cada medição e descanse durante pelo menos 5
segundos antes de efetuar a medição seguinte para obter o resultado
mais correto.
7. O valor de leitura normal é de aprox. 35,5 °C-37,8 °C. O utilizador
deve efetuar mais medições de temperatura para conhecer a sua
própria temperatura em estado de saúde. Preste atenção a eventuais
alterações físicas ou consulte o seu médico se observar alguma
anomalia.
8. Verifique se a sonda está limpa antes de cada medição, para
garantir a precisão.

Nível de carga e substituição das pilhas

Posição de medição correta

Quando o ícone de bateria piscar, substitua imediatamente as pilhas.
Os passos são os seguintes:
Mantenha a tampa das pilhas pressionada e empurre-a para cima na
diagonal para a retirar.
Coloque 2 pilhas seguindo as indicações de polo positivo e polo
negativo.
Feche a tampa das pilhas.

Modo de medição de temperatura frente à testa

1. Ligue o termómetro pressionando o botão com o ícone de
termómetro.
2. Em seguida, soará um apito e a indicação "---- °C" piscará no ecrã.
A unidade já está pronta para ser usada. Coloque a sonda do
termómetro frente à testa, pressione o botão com o ícone de
termómetro e liberte-o decorrido aprox. 1 segundo. O termómetro
emitirá um apito e mostrará a temperatura. Caso seja necessária uma
leitura consecutiva, aguarde que a indicação "---- °C" pisque. Repita o
procedimento anterior sempre que seja necessário.
3. Mantenha o botão pressionado com o ícone de termómetro durante
5 segundos para desligar o termómetro. Caso contrário, a unidade
desligar-se-á automaticamente decorridos 60 segundos.
Caso se registe uma leitura inferior a 32 °C, aparecerá a indicação
"Lo" seguida de 2 apitos consecutivos.
Caso se registe uma leitura superior a 37,8 °C, serão emitidos 6 apitos
consecutivos.
Caso se registe uma leitura superior a 42,2 °C, aparecerá a indicação
"Hi" seguida de 2 apitos consecutivos.

Significa proibição com informações detalhadas em
palavras ou valores dentro ou ao lado da marca. O ícone
da esquerda significa "Proibição geral".
Significa obrigatoriedade com informações detalhadas
em palavras ou valores dentro ou ao lado da marca. O
ícone da esquerda significa "Obrigatoriedade geral".
Consulte as instruções do manual/prospeto.

Marca CE: conformidade com os requisitos essenciais
da Diretiva sobre produtos médicos 93/42/CEE.

Não descarte este produto como lixo municipal sem
classificação. Deve ser descartado em separado, para
que se proceda a um tratamento especial.

Consulta de leituras prévias na memória
1. Certifique-se de que o termómetro está desligado.
2. Mantenha o botão pressionado com o ícone de termómetro durante
4 segundos para pôr o dispositivo no modo memória. Aparecerá a
última leitura.
3. Pressione e liberte novamente o botão com o ícone de termómetro
para ver a leitura seguinte. A sequência vai desde a última leitura até à
primeira leitura.
4. O termómetro tem capacidade de memória suficiente para guardar
as últimas 32 leituras.
5. O termómetro desligar-se-á automaticamente se permanecer inativo
durante mais de 12 segundos.

Deve-se manter o pacote de transporte protegido da
chuva.

Não toque no, nem sopre o sensor infravermelho.
* Um sensor infravermelho contaminado ou partido pode dar lugar a
medições imprecisas.
Se o sensor infravermelho se sujar, limpe-o cuidadosamente com um
pano macio e seco.
* Não limpe o sensor infravermelho com papel higiénico ou uma toalha
de papel, dado que poderia riscá-lo e dar lugar a medições imprecisas.
Coloque as pilhas corretamente de acordo com o manual de utilização.
* Caso contrário, as pilhas poder-se-ão sobreaquecer.

Indica a posição correta do pacote de transporte.

Não use telemóvel perto do termómetro enquanto este último estiver em
funcionamento.
* Os equipamentos de comunicação por RF portáteis e móveis podem
afetar os equipamentos médicos elétricos. Isto poderá dar lugar a
medições imprecisas.

Ponto verde.

O vidro da sonda é feito de um material especial que não se quebra
facilmente.
* Se observar algum dano, deixe de o usar e contacte imediatamente o
seu distribuidor.
Não modifique este equipamento sem a autorização do fabricante.
* Contacte imediatamente o seu distribuidor.

Radiação eletromagnética não ionizante.
Reciclagem.

O dispositivo não é reparável nem contém nenhuma peça que o
utilizador possa reparar.
* Se notar algum problema, contacte imediatamente o seu distribuidor.
O dispositivo não requer calibragem.
* Se notar algum problema, contacte imediatamente o seu distribuidor.

Período de uso seguro para o meio ambiente.

Não é permitido modificar este equipamento.
* Se notar algum problema, contacte imediatamente o seu distribuidor.

Não rodar.

Caso se modifique o equipamento, deve-se efetuar uma inspeção e
testes adequados para se garantir que o equipamento pode continuar a
ser usado de forma segura.
* Se notar algum problema, contacte imediatamente o seu distribuidor.

Pressione

Método de medição correto:
coloque o termómetro frente à
testa, a uma distância de 15 mm
a 50 mm.

É perigoso que os doentes se diagnostiquem e tratem a si mesmos
com base nos resultados da medição. Siga as indicações do
médico.
* O autodiagnóstico pode causar um agravamento da doença.

Não submirja o termómetro em líquidos.
* Este instrumento não é resistente à água.

Indica os limites de temperatura dentro dos quais se
deve armazenar e manusear o pacote de transporte.

Alteração das escalas de temperatura

Não exponha o termómetro a condições de temperatura extremas
(menos de -20 °C/-4 °F ou mais de 55 °C/131°F) ou de humidade (menos
de 15% HR ou mais de 93% HR).
* Caso contrário, as medições poderão não ser precisas.

O pacote de transporte não deve ser exposto à luz solar.

O conteúdo do pacote de transporte é frágil, pelo que
deve ser manuseado com cuidado.

1. Certifique-se de que o termómetro está desligado.
2. Pressione o botão SCAN/ON-OFF durante 8 segundos para o pôr
no modo de temperatura. Aparecerá a unidade de temperatura atual.
3. Liberte e volte a pressionar o botão SCAN/ON-OFF para selecionar
°C ou °F.
4. O termómetro desligar-se-á automaticamente se permanecer inativo
durante mais de 4 segundos e mostrará a última leitura.

Não use o termómetro em condições de temperatura extremas (menos
de 16 °C/60,8 °F ou mais de 35 °C/95 °F) ou de humidade (menos de
15% HR ou mais de 80% HR).
* Caso contrário, as medições poderão não ser precisas.

A sonda de temperatura sofreu um batimento e ficou solta.
* Entre imediatamente em contacto com o seu distribuidor.

SÍMBOLO DE APLICAÇÃO
Dispositivo do tipo BF.

Cuidado: Consulte os documentos anexos.

Pressione

Advertência

Os símbolos seguintes podem aparecer no manual, no termómetro
infravermelho e nos seus acessórios.

Número de lote.

O operador não deve tocar simultaneamente no termómetro e no doente.
Mantenha o dispositivo fora do alcance das crianças.
* Em caso de ingestão acidental das pilhas ou da película protetora,
consulte imediatamente um médico.

Data de fabrico.

Em caso de diferença de temperatura entre o lugar de armazenamento e
o sítio de medição, acondicione o termómetro durante aproximadamente
30 minutos à temperatura ambiente (sítio de medição).
* Caso contrário, as medições poderão não ser precisas.

Mensagens de erro
Mensagens

de erro

Problema

Especificações técnicas
Solução

A temperatura é
superior a 42,2 °C
(108 °F).

Use o termómetro unicamente nas
gamas de temperaturas especificadas.
Caso a mensagem de erro se repita,
entre em contacto com o seu distribuidor
ou com o Serviço de atendimento ao
cliente.

A temperatura é
inferior a 32 °C
(89,6 °F).

Use o termómetro unicamente nas
gamas de temperaturas especificadas.
Caso a mensagem de erro se repita,
entre em contacto com o seu distribuidor
ou com o Serviço de atendimento ao
cliente.

Sensor não
soldado.

Entre em contacto com o seu distribuidor
ou com o Serviço de atendimento ao cliente.

EEP ROM
anómala.

Entre em contacto com o seu distribuidor
ou com o Serviço de atendimento ao cliente.

Baixo nível de
carga.

Substitua as pilhas.

A temperatura do
ambiente de
medição é
demasiado alta.

Diminua a temperatura do ambiente
para a manter entre 16 °C y 35 °C.

A temperatura do
ambiente de
medição é
demasiado baixa.

Aumente a temperatura do ambiente
para a manter entre16 °C y 35 °C.

Manutenção, armazenamento e calibragem
Manutenção:
1. Retire as manchas existentes no corpo do termómetro com um
pano macio e seco.
2. Limpe a ponta da sonda da forma seguinte: limpe suavemente a
superfície com um cotonete de algodão ou um pano macio
humedecido com álcool clínico. Depois de o álcool ficar totalmente
seco, pode usar o termómetro. Se a ponta da sonda estiver danificada,
contacte o centro de manutenção.
3. Não lave o dispositivo com água ou detergentes que contenham
abrasivos ou benzeno.
4. Não submirja o dispositivo em líquidos.
Armazenamento:
1. O dispositivo não deve ser armazenado nem utilizado a uma
temperatura ou humidade excessivamente altas ou baixas, exposto à
luz solar, em contacto com uma corrente elétrica ou em lugares
poeirentos. Caso contrário, as medições poderão não ser precisas.
2. Retire as pilhas se não tenciona usar o dispositivo durante um longo
período de tempo.
Calibragem:
Este termómetro foi calibrado antes de sair da fábrica. Se o
termómetro for usado de acordo com as instruções, não é necessária
uma recalibragem periódica. Se em algum momento tiver dúvidas
quanto à precisão das medições, contacte imediatamente o seu
distribuidor. Não tente modificar nem voltar a montar o termómetro.

Parâmetro

Especificação

Modo de medição

Frente à testa

Unidades de medição

Celsius (°C) y Fahrenheit (°F)

Condições de
funcionamento

de 16 °C a 35 °C (60,8 °F a 95 °F) ccom uma
humidade relativa de 15% al 80%

Condições de
armazenamento

de -20 °C a + 55 °C (-4 °F a 131 °F) com uma
humidade relativa de 15% al 93%

Distância de medição

de 15 mm a 50 mm a partir do ponto de medição

Gama e precisão de
medição de
temperatura frente
à testa

Gama de medição: de 32,0 °C a 42,2 °C (89,6 °F
a 108 ° F)
Precisão de medição: ±0,2 °C (35,0 °C a 42,0 °C)/
±0,4 °F (95,0 °F a 107,6 °F); ±0,3 °C (±0,5 °F)
outra gama

Memória de leituras

32 leituras prévias recuperáveis

Dimensões

150 mm x 37 mm x 16,3 mm

Peso

51 g sem pilhas

Pilhas

2 pilhas AAA (3 V CC)

Desligado

Desativação automática decorrido 1 minuto

Garantia
São oferecidos dois anos de garantia a partir da data de compra,
excluindo as falhas causadas pelo utilizador, que se enumeram em
seguida:
(1) Falha devida a desmontagem ou modificação não autorizadas.
(2) Falha devida a uma queda inesperada durante o uso ou transporte.
(3) Falha devida a um manuseamento inadequado, contrário às
instruções contidas no manual de utilização

Incluído no volume de fornecimento
Termómetro infravermelho
Manual de utilização
2 pilhas AAA

Informação do Fabricante:
Fabricante: Alicn Medical Shenzhen, Inc.
Endereço: 4/F, B Building, Shenfubao Modem Optical Factory,
Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, Guangdong, China
518122
Tel.: +86-0755-26501548
Fax: +86-0755-26504849
E-mail: lnfor@alicn-med.com
Sítio da Internet: http://www.alicn-med.com

Representante autorizado na UE:
Xanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Endereço: Eifferstrasse 80, 20537 Hamburgo, Alemanha
Tel.: +49-40-2513175 Fax: +49-40-255726

Compatibilidade eletromagnética
1) Este produto requer precauções especiais em relação com a
compatibilidade eletromagnética (CEM) e deve ser instalado e colocado
em funcionamento de acordo com a informação de CEM proporcionada.
Esta unidade pode ser afetada por equipamentos de comunicações de
radiofrequência (RF) portáteis e móveis.
2) Não utilize telemóveis nem outros dispositivos que emitam campos
eletromagnéticos perto da unidade. Isto poderia provocar um
funcionamento incorreto da unidade.
3) Cuidado: Esta unidade foi testada e inspecionada exaustivamente
para se garantir um rendimento e funcionamento adequados!
4) Cuidado: Esta unidade não deve ser usada perto de outros
equipamentos ou empilhada com eles. Se for necessário usar esta
unidade perto de outros equipamentos ou empilhada com eles, deve-se
observar a unidade para se verificar o seu funcionamento normal na
configuração com que vai ser utilizada.

Guia e declaração do fabricante: imunidade eletromagnética
para todos os dispositivos e sistemas

Guia e declaração do fabricante: imunidade eletromagnética

Guia e declaração do fabricante: imunidade eletromagnética

O produto foi concebido para ser usado no ambiente eletromagnético
especificado em seguida. O cliente ou o utilizador do produto
devem-se certificar de que é usado em tal ambiente.

produto foi concebido para ser usado no ambiente eletromagnético
especificado em seguida. O cliente ou o utilizador do produto
devem-se certificar de que é usado em tal ambiente.

Teste de
imunidade

Descarga
eletrostática
(ESD)
IEC 61000-4-2

Nível de
teste IEC
60601

Nível de
cumprimento

±6 kV
contacto

±6 kV
contacto

±8 kV ar

±8 kV ar

Guia e declaração do fabricante sobre emissões eletromagnéticas
O produto foi concebido para ser usado no ambiente eletromagnético
especificado em seguida. O cliente ou o utilizador do produto
devem-se certificar de que é usado em tal ambiente.
Teste de
emissões

Cumprimento

Guia sobre ambientes
eletromagnéticos

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1

O produto só utiliza energia de RF
para o seu funcionamento interno.
Portanto, as suas emissões de RF
são muito baixas e não é provável
que causem interferências nos
equipamentos eletrónicos próximos.

Emisiones de RF
CISPR 11

Classe B

Emisiones
armónicas IEC
61000-3-2

N/A

Fluctuaciones de
tensión IEC
61000-3-3

N/A

O produto é adequado para ser
usado em todos os
estabelecimentos, incluindo os
estabelecimentos domésticos e os
conectados diretamente à rede
pública de fornecimento de energia
de baixa tensão que abastece os
edifícios utilizados para fins
domésticos.

Transitórios /
rajadas
eletrostáticas
IEC 61000-4-4

Sobretensões
IEC 61000-4-5

±2 kV para
linhas de
alimentação
±1 kV para
linhas de
entrada / saída
±1 kV no modo
diferencial
±2 kV modo
comum

N/A

N/A

5 % UT
(> 95 % de
queda em UT
por 0,5 ciclos)
Quedas de
tensão,
interrupções
breves e
variações de
tensão nas
linhas de
alimentação
IEC
61000-4-11

< 5 % UT
(> 95 % de
queda em UT
por 0,5 ciclos)
70 % UT
(30 % de queda
em UT durante
25 ciclos)

N/A

< 5 % UT
(> 95 % de
queda em UT
durante 5
segundos)
Campos
magnéticos de
frequência
elétrica
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

Guia de ambiente
eletromagnético
Os pavimentos devem
ser de madeira, betão
ou ladrilhos de
cerâmica. Se os
pavimentos estiverem
cobertos com material
sintético, a humidade
relativa deve ser de
pelo menos 30%.
A qualidade da rede
elétrica deve ser a
de um ambiente
comercial ou
hospitalar típico.

A qualidade da rede
elétrica deve ser a
de um ambiente
comercial ou
hospitalar típico.
A qualidade da rede
elétrica deve ser a de
um ambiente
comercial ou
hospitalar típico.
Se o utilizador do
termómetro
infravermelho sem
contacto necessitar de
um funcionamento
contínuo durante as
interrupções da rede
elétrica, recomenda-se
que o termómetro
infravermelho sem
contacto seja
alimentado com uma
fonte de alimentação
ininterrupta ou uma
bateria.
Os campos
magnéticos de
frequência elétrica
devem estar em níveis
característicos de uma
localização típica num
ambiente comercial
ou hospitalar típico.

NOTA: UT é a tensão de rede CA antes da aplicação do nível de teste.

Versión: 1.0
Data da última modificação: 11/03/2020

Guia e declaração do fabricante: imunidade eletromagnética
para dispositivos e sistemas que não são de suporte vital

Nível de
Teste de
imunidade teste
IEC 60601
RF
conduzida 3 Vrms
IEC
610004-6

Nível de
cumprimento

N/A

de 150 kHz
a 80 MHz

Guia de ambiente eletromagnético

O equipamento de comunicações
de RF portátil ou móvel não deve
ser usado mais perto de qualquer
parte do produto, incluindo os
cabos, do que a distância de
separação recomendada calculada
a partir da equação aplicável à
frequência do transmissor.
Distância de separação
recomendada
d = [ 3.5
----- ] P
V1

RF
irradiada

3 V/m

IEC
de 80 MHz
61000-4-3 a 2,5 GHz

3 V/m
de 80 MHz
a 2,5 GHz

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos
de comunicações de RF portáteis ou móveis e o termómetro
infravermelho sem contacto
O produto foi concebido para ser usado num ambiente eletromagnético
em que se controlam as interferências de RF irradiadas. O cliente ou o
utilizador do produto podem ajudar a evitar as interferências
eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre os
equipamentos de comunicações de RF portáteis ou móveis
(transmissores) e o produto como se recomenda em seguida, de acordo
com a potência de saída máxima do equipamento de comunicações.

Distância de separação de acordo com
a frequência do transmissor
Saída nominal
máxima do
transmissor W

d = [ 3.5
----- ] P de 80 MHz a 800 MHz
E1
7 ]
d = [ ----P de 800 MHz a 2,5 GHz
E1
onde "p" é a potência de saída máxima
do transmissor em watts (W) de
acordo com o fabricante do transmissor
e "d" é a distância de separação
recomendada em metros (m).b
As intensidades de campo dos
transmissores de RF fixos, de acordo
com o que é determinado por um
estudo de sítio electromagnéticoa,
devem ser inferiores ao nível de
cumprimento em cada gama de
frequências.
Podem ocorrer interferências
nas proximidades de
equipamentos marcados
com o símbolo seguinte:

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a gama de frequências mais alta.
NOTA 2: Pode acontecer que estas normas não sejam aplicáveis em todas as
situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e pela
reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
a
As intensidades de campo dos transmissores fixos, como as estações de
base para telefones de radiofrequência (móveis/sem fios) e rádios móveis
terrestres, radioamadores, transmissões de rádio AM e FM e transmissões de
TV não podem ser teoricamente previstas com precisão. Para a avaliação do
ambiente eletromagnético devido aos transmissores de RF fixos, deve-se
considerar um estudo do sítio eletromagnético. Se a intensidade de campo
medida na localização em que se utiliza o termómetro infravermelho sem
contacto ultrapassar o nível de cumprimento de RF aplicável anterior, deve-se
observar o termómetro infravermelho sem contacto para se verificar se
funciona normalmente. Caso se note um funcionamento anómalo, podem ser
necessárias medidas adicionais, como reorientar ou relocalizar o termómetro
infravermelho sem contacto.

Na gama de frequências de 150 kHz a 60 MHz, as intensidades de campo
devem ser inferiores a 3 V/m.
b

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos
de comunicações de RF portáteis e móveis e o dispositivo
ou sistema (para dispositivos e sistemas que não são
de suporte vital)

de 150 kHz
a 60 MHz

de 80 MHz
a 800 MHz

de 800 MHz
a 2,5 GHz

d = [ 3.5
----- ] P
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Para os transmissores com uma potência de saída máxima que não
tenha sido referida anteriormente, a distância de separação
recomendada "d" em metros (m) pode ser calculada utilizando a
equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência
nominal máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com
o fabricante do transmissor.
NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para
a gama de alta frequência.
NOTA 2: Pode acontecer que estas normas não sejam aplicáveis em
todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela
absorção e pela reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

