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 عربي 13

  التقنیة البیانات 
 

 األبعاد

 

 مللي 22 × مللي 37 × مللي 125

 جرام عدا البطاریة 41حوالي  الوزن

                                                              C°42.2-34: من األذن /وضعیة الجبھة نطاق قیاس درجة الحرارة
 C°80-(12-)ن : مالسطح وضعیة

 RH %85إ��  C، 15°40 إلى 10 من شغیلتنطاق درجة حرارة ال

                                                        . أقل أو RH %85 بنسبة ورطوبة  C°50+إلى20-  بین ما تتراوح غرفة حرارة درجة في الجھاز یخزن رارة التخزیندرجة حنطاق 
  ＜C°70 : الضغط الجوي، RH≦95% :المواصالت

 و ،)C°35 إلى 15(درجة حرارة المحیط:  ) F°107.6إلى95 ( C°42إلى  35) في بیئة من C )0.4°F°0.2±ة: الجبھ/ األذن وضعیة درجة الدقة
±0.3°C (0.5°F) في نطاقات أخرى 

 ، أیما كان األكبر.أخرى نطاقات في C°2 أو  %4±و ،)F°108إلى  C°42 (71.6 إلى 22 من بیئة فيC   (0.5°F)°0.3±:السطح وضعیة

 خانة ذاكرة، وآخر ذاكرة 25 الذاكرة

 CR2032بطاریة طراز  1عدد  البطاریة

 إلى درجة الحرارة المعادلة بالفم.ھذا الترمومتر یحول درجة حرارة الجبھة واألذن ・
 10993ISO،RoHS،) السالمةASTM E1965-98 ،EN ISO 80601-2-56، IEC/EN60601-1-2(EMC) ،) IEC/EN60601-1ھذا الجھاز یتوافق مع المعاییر ・

 : المواصفات قابلة للتغییر من أجل التحسینات بدون إنذار مسبقمالحظة
 



 عربي 12

 والصیانة الحفظ 

 .)الموجودة على الجزء الداخلي من الرأس المستخدم للقیاس() لتنظیف العدسات %70(تركیز  كحولبال ممسوحةقطن من ال دام قطعةبعد إجراء القیاسات یرجى استخ▢ 

 ثم أعد الغطاء فوقھ. جفف قطعة الرأس للقیاس تماما لعدة دقائق،▢ 

 أو أقل.  RH %85، ودرجة رطوبة بنسبة C°50+إلى  20-ضرورة التخزین للجھاز في درجة حرارة تتراوح ما بین ▢ 

 احتفظ بھذا الجھاز جافا، وبعیدا عن أي سوائل، وضوء شمس مباشر. ▢ 

 عدم غمس الرأس الخاص بالقیاس في سوائل.▢ 

 

 مالحظات  
 الجزء الخاص بالقیاس ھو الجزء الدقیق إلى أقصى حد من أجزاء الترمومتر. نظف العدسات بعنایة لتفادي الضرر.▢ 

 معایرتھ. یرجى فحص الجھاز للتأكد من عدم حدوث ضرر إذا سقط. إذا كنت غیر متأكد من ھذا یرجى ارسال الجھاز بكاملھ إلى أقرب بائع تجزئة إلعادة  ▢

 جعل قیاس درجة حرارة الجسم أقل من المعتاد.االمساك بجھاز الترمومتر لفترة طویلة قد یسبب لجھاز التقاط درجة الحرارة التأثر بدرجة حرارة محیطة أعلى. وھذا من شأنھ أن ی▢ 
 
 



 عربي 11

 وحلھا المشاكل
 

 اإلجراء الموصى بھ المشكلة الخطأ

انزع البطاریة وانتظر لمدة دقیقة واحدة، وأعد إدخالھا. إذا عاد ظھور ھذه  .صحیحتفید أن النظام ال یعمل بشكل  9-5الخطأ من  
 الرسالة اتصل ببائع التجزئة لتوفیر الخدمة الالزمة.

 انتظر حتى تتوقف جمیع اإلیقونات عن الومیض، ثم ابدأ القیاس.  القیاس قبل استقرار الجھاز.  

 درجة في األقل على دقیقة 15 لمدة فیھا یستقر غرفة في الترمومتر ضع  > 40°C(F°104)درجة الحرارة المحیطة 
 C - (104°F - 50°F) 40°C°10 من حرارة

  < 10°C(F°50)درجة الحرارة المحیطة 

 )C )108°F°42.2+درجة الحرارة المقاسة أعلى من  في وضعیة األذن أو الجبھة: 
 )  C )176°F°80+ من أعلى المقاسة الحرارة درجة :السطح وضعیة في

رجى اختیار الھدف في نطاق المواصفات إذا كان الخطأ ال یزال یتكرر، ی
 یرجى االتصال بأقرب بائع تجزئة.

 )C )93.2°F°34+درجة الحرارة المقاسة أقل من  في وضعیة األذن أو الجبھة: 
  22°C– (F°7.6–) من أقل المقاسة الحرارة درجة :السطح وضعیة في

 استبدل البطاریة بأخرى جدیدة امكان تشغیل الجھاز لیصل إلى مرحلة الجاھزیة.عدم  

 تنبیھ  
 ال تفتح الجھاز. إذا لم تستطع حل المشلكة باستخدام التعلیمات المذكورة، اتصل بالتاجر أو بخدمة العمالء.



 عربي 10

 قیاس درجة الحرارة في وضعیة السطح

 واستمر ذلك الضغط فإن القیاس سیتجدد بصفة مستمرة. "SCAN" فأنك سوف تحصل على درجة الحرارة الفوریة مباشرة، وإذا ضغطت على "SCAN"عندما تضغط على الزر (1) 

 األشیاء األخرى. الجلد أوأو  المالبسأو  اللبن،أو  تشمل التطبیقات قیاس درجة الحرارة للماء(2) 

 مالحظات  

 ھذه الوضعیة توضح درجات الحرارة الفعلیة وغیر المعدلة للسطح. وھي تختلف عن درجة حرارة الجسم

 :سبعد القیا  .5

 :إغالق الجھاز(1) 

 .اي◌ً  كيتاموتوأ لاإ زاهجلا ذاه قلغني لاو .ةدحوا ةقيقدن ع ديزت ةدمل ال◌ً  ماخ كرت إذا )دادعتسلاا ةيعضو( اي◌ً  كيتاموتوأ رايتلا لصفي زاهجلا ذاه

 فاصیل.)نظف قطعة الفحص لدرجة الحرارة بعد كل استخدام، لضمان قراءات صحیحة ولتجنب التلوث. (انظر القسم الخاص "بالحفظ والصیانة" لمعرفة الت (2) 

 .LCDیعرض الجھاز درجة حرارة المكان المحیط دائًما في وضع االستعداد وال یمكنك إطفاء كل شاشات العرض على الشاشة    (3)

 

 مالحظات  

بیب إذا یرجى استشارة الط .كجسمدرجة الحرارة العادیة لمع نتیجة القیاس أیضاً أن تقوم بمقارنة تذكر ستغناء عن استشارة الطبیب. ھذا الترمومتر صمم لالستخدام الیومي، وال یعني ھذا اال▢ 
 صحیة. تاعب مواجھتك أي 

 س درجة حرارة الجسم أقل من المعتاد. االمساك بجھاز الترمومتر لفترة طویلة قد یسبب لجھاز التقاط درجة الحرارة التأثر بدرجة حرارة محیطة أعلى. وھذا من شأنھ أن یجعل قیا▢ 

 



 عربي 9

  مالحظات  

 اختر درجة الحرارة األعلى. عن بعضھا القیاسات الثالثة مختلفة  جاءتمرات لنفس األذن، إذا  3القیاس  فضلی▢ 

 والصیانة" بعد كل استخدام.  الحفظیرجى تنظیف قطعة القیاس طبقا لما ھو وارد في " ،تلوثحدوث تفادیا لخطر  ▢

  . C°1إلى 0.2، ویمكن أن تكون ھناك درجات مختلفة للحرارة لألجزاء المختلفة للجسم بتفاوت یتراوح ما بین األصحاءحرارة األشخاص تتباین درجة  ▢

 نقاط یتعین االنتباه لھا: :قیاس درجة حرارة الجبھة

عن طریق الشریان السباتي. وھذا الترمومتر مصمم لقیاس سطح الجلد حول الشریان  شریان رئیسي للرأس یرتبط بالقلب الشریان الصدغي، وھو (1)
 الصدغي. 

 . الصدغ األیسر أو األیمن)(یمكنك اختیار .(انظر الصورة)صدغ الطفل ) ضع الترمومتر على 2(

الصورة. أثناء عملیة المسح ستسمع صوت صفیر وامسح برفق حول المنطقة ما بین العین واألذن كما ھو موضح في  "SCAN" ) اضغط على الزر3(
 8إلى  5اوح ما بین یوضح حدوث أحدث قیاس. ویكون القیاس مكتمال عندما تتوقف ایقونة الجبھة عن الومیض بعد صفارة قصیرة. زمن القیاس قد یتر

 الصحیحة للجبھة. حسب طول المدة التي یحتاج فیھا الجھاز إلى تسجیل درجة الحرارةبثانیة،  30ى إلثوان، ویصل 

  مالحظات  

 تظھر في وضعیة القیاس بالفم. وھذه الوضعیة تحول درجة حرارة الجبھة لتظھر القیمة الفمیة المكافئة. درجة حرارة الجبھة▢ 

 دقیقة.  30دقائق. وتجنب التدریب البدني واالستحمام لمدة  5قبل القیاس یرجى الجلوس في بیئة مستقرة لمدة ▢ 

 أثناء أخذ درجة الحرارة. كما ینبغي االبتعاد عن الجروحومواد التجمیل،  الحفاظ على المنطقة ما بین العین واألذن نظیفة وخالیة من العرقتذكر ▢ 



 عربي 8

 القیاسات 
 تأكد دائما من أن قطعة الفحص نظیفة ولیست بھا عطب. .1

 ."ON/MEM" شغل الجھاز: اضغظ على الزر .2

 اختیار الوضعیة: .3

 اضغط على الزر :وضعیة األذن "ON/MEM" على وضعیة األذن. من الممكن استخدام الترمومتر بعد رؤیة ایقونة األذن على شاشة العرض ، الوضعیة االصلیة للترمومتر تكون
 ة حرارة الجسم عن طریق القیاس لألذن.یمكنك أن تقیس درج في ھذه الوضعیة .وسماع صوت صفارتین

 بعد تشغیل الجھاز، اضغط على الزر :وضعیة الجبھة "ON/MEM". واستمر في الضغط، اضغط على زر "SCAN" من أجل وضعیة الجبھة. مرة واحدة 

 ستظھر أیقونة الجبھة على شاشة العرض وستسمع صفارتین. في ھذه الوضعیة یمكنك قیاس درجة حرارة الجسم عن طریق قیاس الجبھة.

 

 بعد تشغیل الجھاز اضغط على  :وضعیة السطح"ON/MEM" واستمر في الضغط، اضغط على زر "SCAN"  أجل وضعیة السطح، وسوف تظھر ایقونة السطح مرة واحدة من
 على شاشة العرض. وفي ھذه الوضعیة یمكنك قیاس درجة حرارة السطح ألي شيء.

 :قیاس درجات الحرارة .4

  قیاس درجة حرارة األذن. نقاط یتعین االنتباه إلیھا:

ل على واجذب برفق األذن إلى الخلف لكي تستقیم قناة األذن. وضع برفق قطعة الفحص في قناة االذن. وھي متجھة نحو غشاء طبلة االذن من أجل الحص(1) 
 قراءة دقیقة. 

 .LCD إلى أن تسمع صوت صفارة، انزع قطعة القیاس من األذن، واقرأ قیاس درجة الحرارة على الشاشة "SCAN" اضغط على زر(2) 

 اسحب

 
 فحص



 عربي 7

 تركیب البطاریات وتغییرھا
البطاریة  توجد. ھ في اتجاه دوران عقارب الساعةدخل قطعة نقود معدنیة في الغطاء الذي یمكن لفھ الموجود في مؤخرة الجھاز، ولفأأن الترمومتر في وضعیة الجبھة.  تأكد منوافتح غطاء البطاریة  .1

 أسفل ھذا الغطاء. 

 وانزع البطاریة بمفك صغیر. أمسك الجھاز .2

 "تیك" تحت الخطاف المعدني الموجود على الجانب األیسر، واضغط الجانب األیمن للبطاریة إلى أسفل إلى أن تسمع صوتادخل البطاریة الجدیدة  .3

 أعد غطاء البطاریة. .4

 
 
 
 
 

 تنبیھ  

  CR2032) زا(الجھاز بھ بطاریة لیثیوم من طراحتفظ بالبطاریة بعیدا عن األطفال. ▢ 

 إلى أسفل.  (-)إلى أعلى و (+) احتفظ بالجانب ▢ 

 طبق التعلیمات المحلیة بشأن التخلص من البطاریات المستعملة.▢ 



 عربي 6

 مواقع الذاكرة

 لمعرفة درجات الحرارة المخزنة في أیقونة الذاكرة. "ON/MEM" وعند تشغیل الجھاز، اضغط على الزر –وحدة ذاكرة لقیاسات األذن  25ه إلى دیوجد ما یصل عد

  F°أو °C ـلزر درجة الحرارة با

. ویمكنك أیضا "F°"إلى االیقون  "C°"لمدة ثالث ثوان، عندئذ یتحول األیقون  "ON/MEM"واستمر في الضغط، ثم اضغط على الزر  "SCAN"عندما یكون الجھاز مغلق اضغط على زر 
 .C°إلى  F°فس العملیة للتحول من استخدام ن

 الوضعیة الصامتة

لمدة ثالث ثوان . عندئذ تومض أیقونة  "ON/MEM" عندما تكون وحدة الطنین عاملة یمكنك تحویلھا إلى وضعیة الصامت وذلك على النحو التالي: ضع الجھاز في وضع التشغیل، اضغط على
 للتحول إلى الوضعیة الصامتة. عندئذ لن تسمع صفیرا. ویمكنك أیضا استخدام نفس ھذه العملیة إلغالق وضعیة الصامت. "ON/MEM" الصامت على شاشة العرض. ارفع اصبعك عن الزر

 یقونة الوضعیة الصامتة فإن الجھاز سوف ینغلق دون تشغیل وضعیة الصامت. ثوان بعد ومیض أ 5لمدة  "ON/MEM" : إذا استمر الضغط على الزرةمالحظ

 يكيتاموتولأا قلاغلإا

 .اي◌ً  كيتاموتوأ لاإ زاهجلا ذاه قلغني لاو .ةدحوا ةقيقدن ع ديزت ةدمل ال◌ً  ماخ كرت إذا )دادعتسلاا ةيعضو( اي◌ً  كيتاموتوأ رايتلا لصفي زاهجلا ذاه
 



 عربي 5

  الوظائف 
 درجة حرارة األذن

 من أجل استخدام كل یوم، وال یعني ھذا االستغناء عن استشارة الطبیب. یرجى أیضا تذكر مقارنة نتائج القیاس بدرجة حرارة جسمك العادیة.ھذا الجھاز مصمم 

 درجة حرارة الجبھة

یاس بدرجة حرارة جسمك العادیة. ویرجى استشارة الطبیب إذا كانت لدیك یرجى أیضا تذكر مقارنة نتائج القھذا الجھاز مصمم من أجل االستخدام الیومي، وال یعني ھذا االستغناء عن زیارة الطبیب. 
 ھموم صحیة. 

 درجة حرارة الحجرة

 حرارة المكان المحیط مھمة فیما یتعلق بالمریض أو الرضیع، وھذا الترمومتر یساعدك دائما على معرفة درجة حرارة الحجرة.درجة 

 االستخدام على السطح

 بة للطفل أو المریض، علىة والتي لم یزل عنھا التراب، وھو المختلف عن درجة حرارة الجسم. ویمكن لھذا أن یساعدك على معرفة ما إذا كانت درجة حرارة السطح مناسیوضح درجة الحرارة الفعلی
 سبیل المثال اللبن الخاص بالرضیع.

 مؤشر الحمى

 .قصیرة للتحذیر من حمى محتملة یصدر صوت تحذیر طویل یتبعھ ثالثة أصوات C°37.5إذا رصد الترمومتر أن درجة حرارة الجسم تزید عن 

 القراءة السابقة

 ، مع أیقونة القراءة السابقة. )بالركن األیمن العلوي (عند الحصول على قراءة جدیدة لدرجة حرارة األذن أو الجبھة تظھر الشاشة القراءة السابقة



 عربي 4

 الجھاز أجزاء تحدید 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الشریطعند استخدام الجھاز للمرة األولى، یرجى سحب 
 .العازل

 

وضعیة االستعداد 
 )ON/MEM(زر 

 غطاء

 شاشة العرض

 زر المسح

 غطاء البطاریة الشریط العازل

 أیقونة الذاكرة األخیرة

 ایقونة الجبھة

 ایقونة البطاریة

ایقونة التشغیل  ایقونة الذاكرة
 الصامت

 أیقونة الوحدة

 ایقونة السطح

 ایقونة األذن

 آخر ذاكرة

متسلسلرقم   ・ 

 B: قیمة ثابتة 
 yy: عام    
 mm: شھر  
  xxxx:عدد إنتاج

SN Byymmxxxxx 



 عربي 3

 یوجد حد أقصى. سنوات من القراءة المكثفة)، ال 5عاماً (خبرة  11مواصفات المشغل: أال یقل عمره عن  ▢
 أي لدیك كان إذا الطبیب مع رالتشاو نرجو. للجسم العادیة الحرارة بدرجة القیاس نتیجة تقارن أن أیضا نرجو. الطبیب استشارة عن بدیال یكون أن ھذا یعني وال. یوم كل الستخدام مصمم الترمومتر ھذا ▢

 . صحیة ھموم
 ھذا في تأثر أن كلھا لھا یمكن وكي– التوكي وأجھزة علیھا، توضع التي والقاعدة كابالت بدون تعمل التي والھواتف المحمولة، والھواتف المنزلیة، الشبكات أجھزة مثل الالسلكیة االتصال أجھزة ▢

 ).قدما 11( مترا 3.3 عن تقل ال مسافة االبتعاد یرجى ولھذا الترمومتر،
 .القویة الكھربائیة المجاالت ذات األخرى األجھزة أو-X األشعة أجھزة أو المیكروویف، أفران أو التلیفزیون، أجھزة من بالقرب الجھاز ھذا استخدم إذا صحیحة غیر القیاسات تأتي أن الممكن من ▢
 . صدفة بلعوھا إذا األطفال اختناق تسبب قد صغیرة أجزاء توجد ▢
 . األكسجین أو التخدیر غازات مثل لالشتعال قابلة مواد وجود في الجھاز ھذا یستخدم ال ▢

 

 المستخدمة الرموز 
 

 األوروبیة المفوضیة توجیھات مع المتوافق الطبي الجھاز شعار  االستخدام تعلیمات قراءة نرجو 

 وااللكترونیة الكھربائیة األجھزة من التخلص شعار  الجھاز: BF نظام 

IP22 المنتج  تصنیف الماء والجسیمات تسلل 

 تنبیھ  األوروبي االتحاد ممثل 

 إعادة تدویر الورق  إعادة تدویر البطاریات  وضعیة االستعداد  

 



 عربي 2

 األعزاء العمالء السادة 
 نظامل رعایتك أیضا ویسھل. االستخدام وسھولة بالدقة یتسم بحیث مصصم وھو. تقدما الیوم المتاحة الترمومتر أجھزة أكثر من وھو. التكنولوجیا حدیث A&D الترمومتر لھذا شرائكم على نھنئكم

 .صحتك
 .مرة ألول استخدامھ قیبل نھایتھ حتى بدقة الدلیل ھذا تقرأ أن وننصح

 

 أولیة مالحظات 

    األوروبیة المفوضیة توجیھات مع التوافق توضح التي بالعالمة یتأكد ما وھو. الطبیة المنتجات بشأن EEC 93/42 بیةواألور التوجیھات مع الجھاز ھذا یتوافق ▢
 .)الجھاز لھذا المحدد الرقم تعني: 1639(

 .المغلقة األماكن داخل لالستخدام مصمم الجھاز ھذ: الجھاز ھذا استخدام مكان ▢

 الدقة. ھىبمنت المریض جسم حرارة درجة لیعكس بھما المحیطة واألنسجة الصدغ/األذن طبلة منطقتي من المنبعثة الحمراء تحت األشعة حرارة قیاس یستطیع) الحمراء تحت الجبھة/األذن أشعة ترمومتر( الجھازھذا  ▢

 

 االحتیاطات 
 .األتربة أو الصدمات أو الماء أو المباشر الشمس أوضوء الرطوبة، أو للحرارة القصوى الدرجات في استخدامھ تجنب ویتعین. الدقة تحدد أجزاء تصنیعھ في استخدم الجھاز ھذا ▢

 .األعمار وكل واإلناث لذكور یستخدم ھذا الحمراء األشعة ترمومتر وجھاز ▢

 . األطفال متناول في یكون مكان في الجھاز تترك وال بأنفسھم، الجھاز ھذا باستخدام لألطفال تسمح ال ▢
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 المحتويات
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