
ADF-B38A
TERMÓMETRO DE INFRAVERMELHOS SEM FIOS Modelo:TET-381
Leia este manual antes de utilizar o produto.

Precauções
1  Por favor, manuseie a unidade com cuidado. Não 

deixe cair ou chocar a unidade.
2  Não exponha a unidade sob a luz do sol. Não mergu-

lhe o aparelho em água.
3  Mantenha o aparelho fora do alcance de crianças ou 

animais de estimação, uma vez que a inalação ou a 
ingestão de peças pequenas podem ser perigosas ou 
mesmo fatais.  

4  Evite tocar na lente com as próprias mãos.
5 Quando os dados de medição excederem a temperatura normal do 
corpo humano, consulte o seu médico.
6  Se a unidade não estiver a funcionar correctamente, contacte o 

serviço de apoio ao cliente.
7  Não desmonte a unidade. Abra a tampa da bateria apenas quando 

substituir as pilhas. Elimine a bateria substituída de acordo com os 
requisitos locais de reciclagem de baterias de resíduos.

8  Sea unidade tiver de ser desmantelada após a data de validade, 
elimine-a corretamente de acordo com as normas locais.

9  Contacte o fabricante se a unidade entrar no modo de calibração.
10  Utilize o termómetro à temperatura ambiente ou a 10-40°C.
11  Não guardeo seu tempo de unidade durante longo período de 

tempo abaixo de -25°C ou superior a 70°C, ou humidade relativa 
superior a 90%.

12  Para outras precauções, siga “Limpeza e Manutenção”
13  O aparelho não é adequado para ser utilizado na presença de mis-

turas anestésicas inflamáveis com ar ou com oxigénio ou óxido 
nitroso.

14  O operador não deve tocar no compartimento das pilhas e no 
paciente simultaneamente.

15  O fabricante fornecerá diagramas de circuitos, listas de peças de 
componentes, descrições, instruções de calibração para ajudar o 
PESSOAL DE SERVIÇO na reparação de peças.

16  Quando o termómetro estiver a ser utilizado, não deve haver gran-
des aparelhos elétricos, tais como cabos de alta tensão, máquina 
de raios-X, equipamentos de ultrassom e eletrificador  nas proxi-
midades.

17  Os campos magnéticos e elétricos são capazes de interferir com 
o bom desempenho do termómetro. Por esta  razão,  certifique-se 
de que todos os dispositivos externos operados nas proximida-
des do termómetro cumprem os requisitos em EMC relevantes. 

18  Para os operadores não profissional, na instalação, utilização, 
manutenção do termómetro ou reporte o funcionamento inespe-
rado ou eventos inesperados, contacte o fabricante ou a agência 
do fabricante.

19  Se ocorrer irritação cutânea durante a utilização deste modelo, 
interrompa a aplicação e informe o seu médico - para excluir uma 
reação alérgica.

Aviso:
1  Retire asatteries b da unidade se não for utilizada por um lon-

go período de tempo. Isto evitará danos causados pela fuga 
de pilhas.

2  Não utilize o termómetro para medir (perto) de fogo ou outras fon-
tes de calor.

3  Quando o corpo tem febre ou o tempero ambienteure é baixo, a 
testa exposta é afetada pela baixa temperatura do ambiente. O cor-
po humano terá uma alta temperatura corporal e uma baixa tempe-

ratura na testa. Se testar a testa com baixo valor, por favor teste os 
templos, raízes auriculares  ou outras partes da pele humana co-
bertas com roupas com temperaturas mais elevadas.

4  O corpo humano é um sistema integrado biológico complexo.  
Afretado pelo ambiente e pelo corpo humano, o termómetro elec-
trónico pode por vezes apresentar uma temperatura anormal body 
(como quando a febre corporal, mas a temperatura da cabeça ou a 
temperatura do ouvido mostram um baixo valor). 

5  Não modifique este equipamento sem autorização do fabricante.
6  Se este equipamento for modificado, deve ser efectuada uma ins-

pecção e um ensaio adequados para garantir uma utilização segura 
e contínua do equipamento.

7  Não se aproxime de um equipamento activo de HF e da sala prote-
gida rf de um sistema ME para imagens de ressonância magnética, 
onde a intensidade das perturbações em EM é elevada.

8  A utilização deste equipamento adjacente ou empilhada com outros 
equipamentos deve ser evitada porque pode resultar num funcio-
namento impróprio. Se tal utilização for necessária, este equipa-
mento e o outro equipamento devem ser observados para verificar 
se estão a funcionar normalmente.

9  A utilização de acessórios, transdutores e cabos que não os espe-
cificados ou fornecidos pelo fabricante deste equipamento nt pode 
resultar num aumento das emissões electromagnéticas ou na di-
minuição da imunidade electromagnética deste equipamento e re-
sultar num funcionamento inadequado.”

10  Os equipamentos de comunicações RF portáteis (incluindo peri-
féricos, tais como cabos de antena e antenas externas) não de-
vem ser utilizados a menos de 30 cm (12 polegadas) a qualquer 
parte do equipamento, incluindo os cabos especificados pelo fa-
bricante. Caso contrário, poderá resultar uma degradação do de-
sempenho deste equipamento.

Características Especiais
1  Gama de medição: Corpo: 3442,2°C (93.2-108°F). Superfície 

:10-60°C(50-140°F).
2  Precisão ±0,2°C.  (Fora do intervalo de medição de 35-42°C, preci-

são ±0,3°C).
3 1 segundo tempo de medição.
4  A função de alarme notifica o utilizador quando a temperatura me-

dida é superior ao valor da temperatura definido pelo utilizador.
5  Ecrã LCD
6  A medição sem contacto previne a infecção cruzada.
7  A memória do termómetro pode armazenar até 30 leituras.
8  Desligar automaticamente quando o termómetro não estiver a ser 

utilizado após 3  minutos.
9  Unidade de Medição: °C/°F.
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Configurações
Este produto pode ser definido premindo a tecla “SET” para modi-
ficar os parâmetros de definição predefinidos de acordo com dife-
rentes raças de pessoas. As definições predefinição foram feitas 
antes de saírem da fábrica. Se não for necessário, recomenda-se 
que não modifique os valores de fabrica predefinidos. Se for neces-
sário modificar, contacte o serviço de apoio ao cliente local.
1  Ligue o termómetro premindo o botão “Potência/Medida”. Pri-

ma e segure a tecla “SET” até que o visor mostre o Valor da 
Temperatura do Limiar e “F-00”. O termómetro entrará no 
modo definições.

2  Para modificar o valor de definição: Prima a tecla “MODE” para 
aumentar ou a tecla “MEM” diminuir o valor.

3  Para mudar para outros itens definições: Prima a tecla “SET” para 
mudar para outros itens.
•  F-00: Alterar valor de temperatura do limiar
•  Durante o ensaio, quando o valor do teste não exceder o valor 

definido F-00, o sinal sonoro emita um sinal sonoro uma vez 
após o teste. Quando o valor do teste exceder o valor definido 
de F-00, o sinal sonoro emite dois sinais após o  teste. Esta  
definição está no modo de corpo e o modo de superfície não 
tem esta função.

•  F-01: Valor de compensação para o modo corporal (-2.0-+2.0)
•  F-02: Alterar unidade de medição de temperatura (°C/°F) * 

F-03: Eliminar registos (Sim, No)
•  Se o valor F-03 for “SIM”, eliminará os registos do modo cor-

poral e de superfície.
4  Para guardar alterações de definições: Prima e mantenha a tecla 

“SET” durante 4 segundos para guardar alterações e saída
 

Fórmula de conversão da unidade °C 1°F
‘F-1.8x’C-32
Método de Medição
1  Pressione e segure o botão Alimentação/Medida para ligar o vi-

sualizador do termómetro. O visor mostrará o último registo. Se 
não houver registo anterior, o visor mostrará” _°C/°F.

2  Prima a tecla “MODE” para selec-
cionar o modo de medição (Corpo 
ou Superfície). A luz relativa do 
modo estará acesa.
1) Aponte a cabeça da sonda para a 
testa mesmo acima do centro da 
sobrancelha e mantenha-se  verti-
cal. A  área de medição não deve ser aposentadorias. Sugira dis-
tância de medição de 1-2 cm.
2) Prima e mantenha o botão Power. O bip deve  ser ouvido.
3)  Desligar o botão De potência/medida para terminar a medição. 

O visor mostrará a temperatura mais elevada da área medida.
3 Prima a tecla “MEM” para visualizar o registo de medição.
4  Desligar: O termómetro roda-se automaticamente sem utilização 

durante 3  minutos.

Limpeza e Manutenção
Ao utilizar o produto, siga as indicações quando encontrar as se-
guintes condições.
1 Sujidade externa: Limpe a sujidade com um pano macio com 
água ou use um cotonete com álcool. Limpar com álcool médico 

também pode ter um propósito de esterilização. Não  adicione mui-
ta água ou álcool para evitar danos no interior do instrumento.
2 Sujidade interna: A lente de vidro preto da sonda interna é um  
dispositivo importante. Não toque nem pressione com os dedos ou 
outros objectos, caso contrário afretará a precisão da medição. 
Quando a superfície da lente de vidro estiver suja, limpe a superfície 
da lente com 95% de álcool anidro com um cotonete.
3.Storage: Mantenha-se num local seco e escuro fora da luz dieta 
do sol.

Substituição de pilhas
O termómetro utiliza 2 pilhas AA. Quando o 
símbolo da bateria piscar no ecrã, substitua 
as pilhas o mais rapidamente possível.

Nota:
1 Abra a tampa da bateria para substituir as 
pilhas. Coloque as pilhas na posição correta.
2 Se o termómetro não estiver a ser utilizado 
durante um longo período de tempo,retire as 
pilhas para proteger o  termómetro da fuga 
da bateria.
2 Puxe e abra a tampa da bateria a partir daqui

1 Principais características de segurança do termómetro elec-
trónico por infravermelhos 

1) Tipo de anti-choque: Alimentação interna
2) Tipo de anti-choque: aplicação do tipo BF
3) Grau de protecção contra a entrada: Não aplicável
4) grau de segurança quando utilizado sob gás anestésico infla-
mável misturado com ar ou gás anestésico inflamável misturado 
com oxigénio ou óxido nitroso: Não TIPO AP/APG.
5) Modo de contagem: Continue a operar
6) Tensão avaliada: d.c.  3V
7) Potência de entrada: Não aplicável
8) O termómetro não dispõe de qualquer peça de aplicação com 
protecção contra efeitos de descarga de desfibrilhação
9) O termómetro não tem secção de saída de sinal ou secção de 
entrada 1.10 O termómetro é um dispositivo portátil

2 O sensor de temperatura é tratado como a peça aplicada.

Ligar dispositivo via Bluetooth
1. Instalação
Antes da primeira utilização, descarregue e instale a aplicação 
Bhealth no seu dispositivo. (Capacidades Bluetooth 4.0,
por exemplo, iOS 11.0 ou  Android 7.0
2. Abra o ícone de pressão da aplicação no ecrã de medição.
3. Prima o botão “Termómetro”.
4. Prima o botão “Medição de Início”.
5. Quando a medição estiver concluída, a temperatura visualiza-se 
no monitor do termómetro e pressiona “Guardar”.
6. Todos os dados de medição serão guardados na aplicação.

menos  
de 2 cm






