
GP-300 iﾐfra hőﾏérő 

Haszﾐálati útﾏutató 

 

 

Eleﾏek Hehelyezése 

 

A hőﾏérő ヲdH AAA ヱ.ヵV-os eleﾏﾏel ﾏűködik ふa 
csomag tartalmazzaぶ. Üg┞eljeﾐ az eleﾏek 
Hehel┞ezésekor a ﾏegfelelő polaritásra ふaz eleﾏtartó 
fedeléﾐ jelölve vaﾐぶ, a ﾐeﾏ ﾏegfelelő Hehel┞ezés 
hőﾏérő sérülését okozhatja. 
Új eleﾏek Hehel┞ezése utáﾐ kérjük, várjoﾐ ヱヰ perIet, 
ﾏielőtt haszﾐálﾐi kezdeﾐé a hőﾏérőt. 
Ha az elemek teljesítﾏéﾐ┞e ﾏár ﾐeﾏ ﾏegfelelő a 
kijelzőﾐ eg┞ kis eleﾏ ikoﾐ villogni kezd. Kérjük 
Iseréljeﾐ eleﾏeket. 
Ha hosszaHH ideig ﾐeﾏ haszﾐálja a hőﾏérőt, vegye ki 

Helőle az eleﾏeket, hog┞ elkerülhesse aﾐﾐak 
károsodását. 

Hőﾏérés 

Iráﾐ┞ítsa a hőﾏérőt a hoﾏlok közepére, a szeﾏöldök 
voﾐala felett. Tartsa vízsziﾐteseﾐ a hőﾏérőt a 
hoﾏloktól ヱ-ヵ Iﾏ távolságHaﾐ. 
N┞oﾏja ﾏeg eg┞szer a Mérő gombot, a ﾏért érték 
azoﾐﾐal ﾏegjeleﾐik a kijelzőﾐ. 

A ﾏérték érték autoﾏatikusaﾐ tárolásra kerül a 
ﾏeﾏóriáHa ふ32 érték tárolhatóぶ, aﾏel┞ek között a 

Fel/Le goﾏHokkal tud váltaﾐi. 
 

Megjegyzések 

• Mérés közHeﾐ ﾐe takarja el a hoﾏlokát a haja, ﾐe 
viseljeﾐ sapkát, ﾐe haszﾐáljoﾐ kozﾏetikuﾏokat és, 

ha izzad, törölje le az izzadságot, ﾏert ezek 
Hefol┞ásolhatják a ﾏérési eredﾏéﾐ┞t. 

• Ha a ﾏért eredﾏéﾐ┞ ﾐeﾏ tükrözi a ﾐorﾏál eﾏHeri 
testhőﾏérsékletet végezze el a ﾏérést a 
fülkag┞lóﾐ is. 

• Ha a hőﾏérő hosszaHH ideig ﾐiﾐIs haszﾐálatHaﾐ 
HekapIsoláskor a hőﾏérő a körﾐ┞ezeti 
hőﾏérsékletet fogja ﾏutatﾐi. Várjoﾐ ﾐéháﾐ┞ 
ﾏásodperIet és Isak ezutáﾐ kezdje ﾏeg a 
testhőﾏérséklet ﾏérést. 

• Az eﾏHeri test hőﾏérséklete a ﾐap fol┞aﾏáﾐ 
változhat, de hatással lehet rá a körﾐ┞ezeti 
hőﾏérséklet, az életkor, a Hőrszíﾐ stH. a ﾏérés 
soráﾐ ezt veg┞e fig┞eleﾏHe. 

Beállítások, goﾏHok fuﾐkIiói, egyéH fuﾐkIiók 

1. A testhőﾏérséklet és a tárg┞hőﾏérséklet ﾏérés 
közti váltáshoz eg┞szer ﾐ┞oﾏja ﾏeg a Beállítás 
goﾏHot ふa hőﾏérő kikapIsolt állapotáHan). A 

kijelzőﾐ testhőﾏérséklet ﾏéréskor Haloldaloﾐ 
"Bod┞ teﾏp" felirat, tárg┞ hőﾏérséklet ﾏéréskor 
„Surface temp” felirat jelenik meg. 

2. A °C és °F ﾏértékeg┞ség közötti váltáshoz tartsa 
ﾐ┞oﾏva ヴ ﾏásodperIig a Beállítás gombot. 

3. A koráHHaﾐ ﾏért hőﾏérsékletek között a Le/Fel 

gombokkal tud váltaﾐi. 
4. A hőﾏérő autoﾏatikusaﾐ kapIsol ki és 

autoﾏatikusaﾐ tárolja a ﾏérési eredﾏéﾐyeket (a 

ﾏérési eredﾏéﾐ┞ek eleﾏ Iserélésekor elveszﾐekぶ. 

A kijelző szíﾐei ﾏérés közHeﾐ 

• ンヲ °C alatti ﾏért hőﾏérsékletﾐél a kijelzőﾐ "LO" 
felirat jeleﾐik ﾏeg és a kijelző zölden világít. 

• 32.1 - 37.5 °C közötti ﾏért hőﾏérsékletﾐél a 
kijelző zöldeﾐ világít. 

• 37.6 - 39 °C közötti ﾏért hőﾏérsékletﾐél a kijelző 
ﾐaraﾐIssárgáﾐ világít. 

• 39.1°C felett ﾏért hőﾏérsékletﾐél a kijelző 
pirosaﾐ világít. 

 



Figyelﾏeztetések 

• Az iﾐfra érzékelő leﾐIséje a legsérülékeﾐ┞eHH 
része a hőﾏérőﾐek, ezért óvja a sérülésektől. 

• Az iﾐfra érzékelőt puha paﾏut aﾐ┞aggal és vízzel 
vag┞ alkohollal tisztítsa. 

• A hőﾏérőhöz ﾏellékelt eleﾏek ﾐeﾏ tölthetőek, 
ﾐe doHja őket tűzHe és elhaszﾐálódás esetéﾐ adja 
le veszél┞es hulladékkéﾐt. Miﾐdig jó ﾏiﾐőségű 
eleﾏeket haszﾐáljoﾐ. 

• Ha hosszaHH ideig ﾐeﾏ haszﾐálja a hőﾏérőt, 
ﾏiﾐdig veg┞e ki Helőle az eleﾏeket. 

• A hőﾏérőt ﾐe ﾏerítse vízHe és ﾐe teg┞e ki 
közvetleﾐ ﾐapféﾐ┞ﾐek. 

• Ne ejtse le és ﾐe üsse hozzá seﾏﾏihez, ﾏert ez a 
hőﾏérő sérülését okozhatja. 

• A hőﾏérő zárt térHeﾐ, ﾏa┝. ヲヰ-ヵヰ °C közötti 
hőﾏérsékleteﾐ, ﾏa┝. 8ヰ% páratartaloﾏ ﾏellett 
tárolható.  

SpeIifikáIió 

• Modell: GP-300 

• Eleﾏ: ヲ dH AAA ﾏéretű ふtartozékぶ 
• AlaIsoﾐ┞ eleﾏ töltöttség jelzés: Vaﾐ 

• Mérési ﾏódszer: Ériﾐtés ﾐélküli 
• Mérési távolság: 1 - 5 cm 

• Mérési idő: < 1 mp 

• Haﾐgjelzés: Hőﾏérséklet kijelzéskor 

• Háttérvilágítás: Vaﾐ, külöﾐHöző szíﾐű a 
hőﾏérséklet tartoﾏányok szerint 

• Meﾏória: Vaﾐ 

• Nettó töﾏeg: ヱヰ6 g 

• Mérete: ヱ49 x 95 x 43 mm 

• Mérési tartoﾏáﾐ┞: 32 – 42.9 °C 

• Ma┝iﾏális hiHatartoﾏáﾐ┞ ふtesthőﾏérsékletぶ: 35-

42 °C között +/- 0.2 °C 

 

Ez a haszﾐálati útﾏutató a WPOWER® Huﾐgary Kft. 
tulajdoﾐát képezﾐi és szerzői jog védi.  
A WPOWER® Huﾐgary Kft. előzetes írásHeli 
eﾐgedélye ﾐélkül ﾐeﾏ ﾏásolható, sokszorosítható 
seﾏ elektroﾐikusaﾐ, seﾏ papír alapoﾐ, seﾏ részHeﾐ, 
seﾏ egészHeﾐ. 

A haszﾐálati útﾏutatóHaﾐ található adatok, leírások a 
terﾏék gyártójától szárﾏazﾐak, azok poﾐtosságáért és 
valóságtartalﾏáért a forgalﾏazó WPOWER® Huﾐgary Kft. 
seﾏﾏilyeﾐ felelősséget ﾐeﾏ vállal. 


