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Безконтактний інфрачервоний термометр
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1. ВСТУП
Дякуємо Вам за вибір безконтактного інфрачервоного термометра WF-4000. Термометр 
медичний електронний інфрачервоний WF-4000 призначений для безконтактних вимірювань 
температури тіла людини, навколишнього середовища та предметів.
Сфера застосування: термометри інфрачервоні призначені для індивідуального застосування, а 
також можуть бути використані в медичних установах и в службах надання медичної допомоги 
вдома.
Принцип роботи термометра базується на вимірюванні інфрачервоного випромінювання, яке 
випромінює поверхня тіла людини або предмета, перетворюючи в температурне значення.
Вимірювання без доторкання – унікальна якість безконтактного термометра!
Термометр має такі переваги:
1. Термометр 3 в 1 – вимірювання температури тіла людини, температури навколишнього 

повітря й температури поверхні предметів.
2. Миттєве вимірювання

Завдяки інфрачервоній технології користувачі можуть узнавати точну температуру тіла миттєво 
й правильно.

3. Виклик із пам’яті 32 збережених показників
Функція виклику із пам’яті 32 останніх результатів вимірювань температури.

4. Звукові сигнали з можливістю відключення
5. Сигналізація про підвищену температуру в режимі вимірювання температури тіла людини.
6. Функція переключення °С/°F (Шкала Цельсію/Фаренгейта)
7. Автоматичне відключення

Для економії заряду батарей прилад автоматично вимикається, якщо ним не користуються 
більш 10 секунд.

8. Великий РК-дисплей
Прилад має РК-дисплей великого розміру, результати легко зчитуються.

9. Дотримання норм гігієни
Безконтактний медичний термометр забезпечує можливість визначення температури, вихо-
дячи з вимог дотримання санітарних норм. Просто піднесіть термометр до лоба людини на 
відстані й виміряйте температуру.

10. Зручний і простий у використанні
Ергономічний дизайн дозволяє легко и просто використовувати термометр.

2. ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА
Висока температура – це симптом, але не захворювання. Це, як правило, знак того, що наш ор-
ганізм бореться з інфекцією. Фактично, це захисна реакція нашого організму, яка характеризується 
збільшенням температури тіла вище 37°С і збільшенням частоти серцевих скорочень і дихання.
Нормальна температура нашого організму дорівнює приблизно 37,5°С, якщо вимірювати її 
ректально, температура в роті нижче приблизно на 0,5°С (37°С), а температура в пахвовій області 
нижче приблизно на 1°С (36,5°С).
Тому дуже важливо правильно вимірювати температуру найбільш ефективним способом и, бажа-
но, не в ті моменти, коли температура тіла може бути вище (при ходьбі, після їди).
На температуру здорової людини впливають такі фактори:

   Індивідуальні особливості обміну речовин
   Вік (температура тіла вище у немовлят і малих дітей, з віком вона знижується; в дітей більш 
значні коливання температури виникають швидше й частіше)

   Одяг
   Температура навколишнього середовища
   Час дня (вранці температура тіла нижче, а до кінця дня вона стає вище)
   Попередня фізичне навантаження
   Спосіб вимірювання
   Фаза менструального циклу
   Наявність шкірних виділень або поту в області лоба (при вимірюванні на лобі)
 Пам’ятайте, що термометр повинен знаходитися в приміщенні, де буде вимірюватися темпе-
ратура, не менше півгодини, інакше результат вимірювання може бути неточним.

СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ НОРМАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУР

Аксилярно 35,2 - 36,7°С

Орально 35,7 - 37,3°С

Ректально 36,2 - 37,7°С

3. ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
Велике прохання під час використання цього приладу дотримуватися всіх наведених вказівок. 
Якщо не дотримуватися нижченаведених правил, то можна спричинити шкоду здоров’ю або 
вплинути на точність вимірювання.
1. Перед вимірюванням пацієнти й термометр повинні знаходитися в умовах постійної 

кімнатної температури протягом щонайменш 30 хвилин.
2. Виконуйте вимірювання температури не раніше 30 хвилин після фізичних вправ, купання або 

перебування на відкритому повітрі.
3. Стежте за тим, щоб поверхня лоба була чистою й на ній були відсутні сліди поту, косметики, 

крему тощо. При необхідності очистіть лоба й зачекайте кілька хвилин перед вимірюванням.
4. При необхідності тривалого вимірювання температури необхідно проводити вимірювання 

кожну хвилину. При вимірюванні власної температури протягом короткого проміжку часу мож-
ливі незначні помилки в результатах вимірювань. При тривалому вимірюванні температури 
рекомендується проводити три вимірювання протягом певного проміжку часу, после чого 
слід обчислювати середнє значення, яке буде найбільш вірним, оскільки температура людини 
передається термометру, що може вплинути на точність вимірювань.

5. Ведіть облік вимірювань температури в здоровому стані в звичайні дні для використання 
отриманих значень в довідкових цілях для визначення наявності підвищеної температури.

6. Уникайте безпосереднього контакту пальців із вимірювальним датчиком.
7. Температура тіла людини постійно змінюється й залежить від різних факторів.
8. Використовуйте термометр лише за призначенням.
9. Використання термометра не є заміною консультації з лікуючим лікарем. Самостійно 

оцінювати стан вашого здоров’я й займатися самолікуванням на підставі результатів 
вимірювань вкрай небезпечно. Дотримуйтесь вказівок лікаря.

10. Для захисту навколишнього середовища утилізуйте використані батареї відповідно до націо-
нальних або місцевих постанов.

 ПРОТИПОКАЗАННЯ: не виявлені
 ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ:
   Тримайте термометр у недосяжному для дітей місці, та негайно зверніться до лікаря у при 
випадковому проковтуванні дитиною батареї або іншої частини пристрою.

   Термометр необхідно застосовувати лише під наглядом дорослих.
   Не ремонтуйте й не вносьте змін у конструкцію приладу.
   Не розбирайте прилад, за винятком заміни батарей.
   Внесення будь-яких змін у пристрій термометра неприпустиме.
   Не використовуйте термометр для вимірювання дуже високої температури (вище 42°С в 
режимі вимірювання температури лоба, вище 110°С в режимі вимірювання температури 
предмета), при дуже високій вологості (вище 85%) або прямому сонячному світлі.

   Слід уникати зберігання приладу у вологих місцях, при підвищеній температурі, в умовах 
прямого сонячного світла.

   Уникайте сильних струсів або падіння приладу.
   Не кидайте батарейки у вогонь.
   Використовуйте термометр лише за передбаченим призначенням.
   При наявності у пацієнта рани на лобі не виконуйте вимірювання температури в цій частині 
голови.

   Не виконуйте вимірювання, якщо пацієнт приймає певний лікарський препарат, під впливом 
якого температура тіла може зрости.

   Не використовуйте стільникові і бездротові телефони поблизу термометра при виконанні 
вимірювань.

   Не виконуйте вимірювання температури в приміщенні з сильним електромагнітними 
завадами (наприклад, такими, що викликаються мікрохвильовою піччю або високочастотним 
обладнанням) для забезпечення точності результатів вимірювань.

   Один і той самий термометр не повинен використовуватися кількома людьми. Очистіть 
прилад, як описано в посібнику користувача, перед використанням іншими користувачами

   Не торкайтеся контактів батареї під час виконання вимірювань.
   Зберігайте термометр відповідно до вимог технічної специфікації.
   Матеріали (ABS) деталей, які вступають у контакт із пацієнтом, пройшли стандартні випробу-
вання ISO 10993-5 та ISO 10993-10, вони нетоксичні, гіпоалергенні й не викликають подразнен-
ня. Вони розроблені відповідно до вимог Директиви про медичне обладнання (Medical Device 
Directive, MDD), заснованими на сучасних наукових дослідженнях і технологіях, а про наявність 
інших потенційних алергічних реакцій на цей момент невідомо.

   Передбаченим користувачем приладу є пацієнт. Пацієнт може самостійно вимірювати темпе-
ратуру, зчитувати дані, здійснювати заміну батареї в нормальних умовах і виконувати технічне 
обслуговування приладу й приладдя згідно з керівництвом користувача.

 РЕКОМЕНДАЦІЇ
1)  Не використовуйте термометр не за призначенням.
2) У разі пошкодження пристрою або батареї забороняється піддавати прилад впливу хімічних 

розчинників, прямих сонячних променів і високої температури.
3) Не розмовляйте по телефону при виконанні вимірювань.
4) При виникненні непередбачених режимів роботи або випадків повідомте про це ВИРОБНИКА 

пристрою.

4. ЕЛЕМЕНТИ КЕРУВАННЯ Й ІНДИКАЦІЇ ПРИЛАДУ

Перемикач 
режиму

Кнопка 
«Меню/Пам’ять»

Кнопка 
«Вперед»

Кнопка 
«Назад»

Режим тіла людини 
(Body temp)

Режим предмета 
(Object temp)

Панель керування

РК-
дисплей

Вимірний 
датчик

Кнопка 
«Вмикання/
Вимірювання»Кришка 

батарейного 
відсіку

  Рис. 1.1                                                                                   Рис. 1.2

Кнопки Опис

Перемикач 
режиму Перемкнути режим вимірювання між тілом людини й об’єктом

Кнопка «Меню/
Пам’ять»

Меню При утриманні кнопки активує меню й зберігає 
налаштування

Пам’ять Перегляд пам’яті на 32 останніх вимірювання

Кнопка «Вперед» При перегляді пам’яті: перегортає значення вперед
При налаштуванні: перемикає параметр або збільшує значення

Кнопка «Назад» При перегляді пам’яті: перегортає значення назад
При налаштуванні: перемикає параметр або зменшує значення

5. ОПИС РІДКОКРИСТАЛІЧНОГО ДИСПЛЕЯ

Режим тіла людини
Режим предмета

Значення температури

Звук вимкнений

Попередження про розряд батарей

Шкала Цельсію

Шкала Фаренгейта

Символ пам’яті

                                                      Рис. 2                                            

6. ВСТАНОВЛЕННЯ Й ЗАМІНА БАТАРЕЙ
Попередження про розряд батарей:
Коли на екрані з’являється символ батарей  , вони невдовзі потребуватимуть заміни.
Коли на дисплеї блимає символ батарей  , вони вимагають заміни перед наступним 
вимірюванням.
Заміна батарей:
1. Акуратно зсуньте назад кришку батарейного відсіку (Рис. 3).
2. Обережно вийміть старі батареї й утилізуйте їх належним чином.
3. Встановіть нові батареї (дві батареї 1,5 В типу АА), беручи до уваги 

полярність.
4. Засуньте назад кришку батарейного відсіку.                                                             

 ПРИМІТКА: Зберігайте батареї поза досяжністю малих дітей і    
вдалині від джерел тепла. 
Рекомендовано виймати батареї, якщо прилад не буде використовуватися 
протягом тривалого часу.

7. ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ
7.1 Вимірювання температури тіла людини:
1. Натисніть кнопку «Вмикання/Вимірювання» для вмикання термометра.
2. Прилад спочатку переключиться на виконання автоматичного тестування з відображенням 

усіх елементів екрану, а потім знову покаже, що готовий до роботи (Рис. 4.1).
3. Перевірте, що прилад знаходиться в режимі тіла людини «Body temp», як показано на рисунку. 

При необхідності перемкніть режим.
4. Направте передню частину термометра на лоб людини. Тримайте термометр на відстані 

приблизно 5-8 см від лобу (Рис. 4.4).
Натисніть і відпустіть кнопку «Вмикання/Вимірювання». Ви почуєте короткий звуковий сигнал, 
який вказує на те, що вимірювання виконано. Виміряна температура відобразиться на екрані 
(Рис. 4.2). 
Якщо Ваша температура перевищує 37,5 °С, то Ви почуєте три звукових сигнали, які вказують 
на те, що Ваша температура підвищена.

5. Після вимірювання, якщо термометр не використовується протягом 10 секунд, він відобразить 
OFF (тобто виключений) (Рис. 4.3), подасть звуковий сигнал і автоматично вимкнеться.

5-8 см

          Рис. 4.4Рис. 4.1 Рис. 4.2 Рис. 4.3

7.2 Вимірювання температури води, повітря й поверхні предметів:
1. Натисніть кнопку «Вмикання/Вимірювання» для вмикання термометра.
2. Прилад спочатку переключиться на виконання автоматичного тестування з відображенням усіх 
елементів екрану, а потім знову покаже, що готовий до роботи (Рис. 5.1).

3. Перевірте, що прилад знаходиться в режимі предмета «Object temp», як показано на рисунку. 
При необхідності перемкніть режим.

4. Направте передню частину термометра на точку в просторі, поверхню води або предмета. 
Піднесіть термометр на відстань приблизно 5-8 см від об’єкта (Рис. 5.4). Натисніть і відпустіть 
кнопку «Вмикання/Вимірювання». Ви почуєте короткий звуковий сигнал, який вказує на те, що 
вимірювання виконано. Виміряна температура відобразиться на екрані (Рис. 5.2).

5. Після вимірювання, якщо термометр не використовується протягом 10 секунд, він відобразить 
OFF (тобто виключений) (Рис. 5.3), подасть звуковий сигнал і автоматично вимкнеться.

5-8 см

     Рис. 5.1                   Рис. 5.2                     Рис. 5.3                                                  Рис. 5.4     

8. ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЙ НАЛАШТУВАННЯ:
Активуючи меню налаштувань, користувачі можуть вибрати певні функції (F1/F2/F3/F4) і 
налаштувати їх на свій розсуд.
8.1 Перемикання між режимом вимірювання тіла людини і предмета:

1. Натисніть кнопку «Вмикання/Вимірювання» для вмикання термометра.
2. Прилад спочатку переключиться на виконання автоматичного 
тестування з відображенням усіх елементів екрану, а потім знову 
покаже, що готовий до роботи (Рис. 6.1).

3. Коли термометр увімкнений, відображується поточний режим 
вимірювання. Якщо необхідно змінити режим вимірювання, за 
допомогою кнопки «Перемикач режиму» перемкніть на режим 
тіла людини (Body temp) або на режим предмета (Object temp) 
(Рис. 6.2).

8.2 Перемикання між шкалами Цельсію і Фаренгейта: F-1
1. Для того, щоб активувати меню налаштувань, натисніть і 
утримуйте кнопку «Меню/Пам’ять».

2. На екрані відобразиться налаштування F-1.
3. Натисніть «+», щоб вибрати шкалу вимірювання Фаренгейт (на 
екрані буде блимати символ ˚F), або натисніть «-», щоб вибрати 
шкалу вимірювання Цельсію (на екрані буде блимати символ ˚С) 
(Рис. 7).

8.3 Налаштування звукового сигналу: F-2
1. Натисніть кнопку «Меню/Пам’ять» ще раз після 
налаштування F-1, щоб відобразилось 
налаштування F-2. Звуковий сигнал за 
замовчуванням встановлено як «OPEN» 
(тобто ввімкнений).

2. Натисніть «+», щоб увімкнути звуковий сигнал, 
і на дисплеї відобразиться «OPEN» (тобто 
ввімкнений). Натисніть «+», щоб вимкнути 
звуковий сигнал, і на дисплеї 
відобразиться «CLOS» (тобто вимкнений) (Рис.8).

8.4 Налаштування сигналу про підвищену температуру: F-3
При результаті вимірювання ≥37,5 °С, термометр видає 3 звукових 
сигнали. За замовчуванням установлена температура 37,5 °С. 
Вы можете змінити це значення температури, використовуючи 
налаштування:

1. Натисніть кнопку «Меню/Пам’ять» ще раз після налаштування 
F-2, щоб відобразилось налаштування F-3. За замовчуванням 
відобразиться значення температури 37,5 °С. (Рис. 9).

2. Натисніть «+» або «-», щоб збільшити або зменшити значення 
підвищеної температури. Значення буде збільшуватися або 
зменшуватися з кроком 0,1 °С.

8.5 Встановлення значення відхилення: F-4
Деякі люди мають індивідуальні особливості при вимірюванні 
температури тіла. Наприклад, якщо вимірювання температури на 
лобі значно відрізняється від вимірювання температури оральним 
способом, у цьому разі можна використовувати встановлення 
значення відхилення.

1. Натисніть кнопку «Меню/Пам’ять» ще раз після налаштування 
F-3, щоб відобразилось налаштування F-4. Значення відхилення 
за замовчуванням складає 0,8 °С (Рис. 10).

2. Натисніть «+» або «-», щоб збільшити або зменшити значення 
відхилення. Значення буде збільшуватися або зменшуватися з 
кроком 0,1 °С.

8.6 Зберігання значення й вихід (автоматичне вимкнення):
1. Натисніть кнопку «Меню/Пам’ять» ще раз після налаштування 

F-4, щоб зберегти налаштування, на дисплеї відобразиться слово «SAVE» (тобто зберегти).
2. Всі налаштування будуть збережені, і термометр автоматично вимкнеться (Рис. 11).

 ПРИМІТКА: Нові налаштування не будуть збережені, якщо термометр вимкнеться під час 
процедури налаштування.
Після активації меню налаштувань, термометр не може вимірювати температуру. При натиску 
кнопки «Вмикання/Вимірювання» термометр не перемкнеться на режим вимірювання.

9. ФУНКЦІЯ ПАМ’ЯТІ
Виклик із пам’яті:
Ви можете викликати з пам’яті 32 останніх результати вимірювання, щоб показати їх своєму 
лікарю або кваліфікованому медичному робітнику.

1. Коли прилад увімкнений, натисніть кнопку «Меню/Пам’ять». Кнопка пам’яті викликає відобра-
ження останнього вимірювання у супроводі символу «M» на дисплеї.

2. Натисніть «+» або «-», щоб перегорнути 32 останніх результати вимірювань.
3. Натисніть кнопку «Вмикання/Вимірювання», щоб вийти з функції пам’яті и перейти в режим 
вимірювання температури.

10. ПОШУК ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
Причина Вирішення проблеми
Температура, що вимірюється, нижче, ніж: 
1. 32,0°C (89,6°F), якщо термометр у режимі 
вимірювання температури тіла людини.
2. 0°C (32.0°F), якщо термометр у режимі 
вимірювання температури предмета.

Використовуйте термометр 
лише в межах заданих 
температурних діапазонів.

При необхідності очистіть 
наконечник датчика. 
Якщо з’явиться повторне 
повідомлення про помилку, 
зверніться до
сервісного центру.

Температура, що вимірюється, вище, ніж:
1. 42°C (107.6°F), якщо термометр у режимі 
вимірювання температури тіла людини.
2. 110°C (230.0°F), якщо термометр у режимі 
вимірювання температури предмета.

Температура навколишнього повітря знаходиться 
поза межами діапазону 16°С ~ 40°С (від 60,8°F 
до 104°F).

Використовуйте термометр 
лише у приміщеннях з 
температурою повітря від 
16°С до 40°С (від 60,8°F до 
104°F).

11. ДОГЛЯД І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Вимірний датчик
Обережно очищуйте тампоном, змоченим у спирті. 
Не використовуйте воду для очищення лінзи.
Корпус термометра Очищуйте м’якою сухою тканиною. 
Не використовуйте воду для очищення приладу.
12. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАНІ Й КОМПЛЕКТАЦІЯ
Розмір 93 х 41 х 153 мм
Вага 95 г (без батарей)
Діапазон температури, що вимірюється
Температура тіла 32°C~42°C (89,6°F - 107.6°F)
Температура предмета 0°C~110°C (42°F - 230°F)
Похибка вимірювання
Температура тіла 32°C~42°C : ± 0,2°C         (89,6°F~107,6°F : ± 6,76 °F)
Температура предмета 0°C~110°C : ± 1°C            (32°F ~ 230°F: ±8 °F) 
Дозвіл 0,1°C 

Умови експлуатації від 16°C до 40°C (від 60,8°F до 104°F)
(при відносній вологості щонайбільше 85%)

Температура зберігання від –25°C до 55°C (від –13°F до 131°F)
(при відносній вологості щонайбільше 85%)

Обсяг пам’яті 32 вимірювання
Батарея 2 батареї 1,5 В типу АА

КОМПЛЕКТАЦІЯ
 Термометр медичний електронний інфрачервоний;
 Елементи живлення: 2 батареї 1,5 В типу АА;
 Сумка-чохол;
 Керівництво з експлуатації

13. ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ
 ISO 15223-1: Символи, що застосовуються для маркування на медичних виробах.
 EN 1041: Вироби медичні. Інформація, яку надає виробник.
 EN 60601-1: Вироби медичні електричні. Частина 1. Загальні вимоги безпеки з урахуванням 
основних функціональних характеристик.

 EN 60601-1-2: Вироби медичні електричні. Частина 1-2. Загальні вимоги безпеки з урахуванням 
основних функціональних характеристик. Паралельний стандарт. Електромагнітна сумісність. 
Вимоги й випробування.

 EN 60601-1-6: Вироби медичні електричні. Частина 1-6. Загальні вимоги безпеки з урахуванням 
основних функціональних характеристик. Додатковий стандарт. Експлуатаційна придатність.

 EN 60601-1-11: Електрообладнання медичне. Частина 1-11. Загальні вимоги до базової безпеки й 
суттєвим робочим характеристикам. Стандарт, що доповнює. Вимоги до медичного обладнання й 
систем, які використовуються для догляду за хворими в домашньому середовищі.

 EN 12470-5: Термометри медичні. Частина 5. Характеристика інфрачервоних вушних 
термометрів (с максимальним улаштуванням).

 EN 80601-2-56: Електрообладнання медичне. Частина 2-56. Окремі вимоги до основ безпеки й 
основних робочих характеристик медичних термометрів для вимірювання температури тіла.

 EN 62304: Вироби медичні. Програмне забезпечення. Процеси життєвого циклу.
 EN 62366: Вироби медичні. Проектування медичних виробів з урахуванням експлуатаційної 
придатності.

 EN ISO 10993-1: Вироби медичні. Оцінка біологічної дії медичних виробів. Частина 1. Оцінка й 
дослідження.

14. ЗБЕРІГАННЯ
Температура зберігання від –25°C до 55°C (від –13°F до 131°F)
Відносна вологість щонайбільше 85%.
Захищайте пристрій від падінь і сильних ударів. Захищайте від впливу прямих сонячних променів.
15. УТИЛІЗАЦІЯ
Прилад має бути утилізованим відповідно до прийнятих норм і не викинутий разом із побутовими 
відходами.
16. ПОЗНАЧЕННЯ СИМВОЛІВ

Зверніться до керівництва 
з експлуатації

Виріб типу BF

Не викидати разом із 
побутовим сміттям

ВИРОБНИК

СЕРІЙНИЙ НОМЕР

МОДЕЛЬ

Сертифікація CE

СТУПІНЬ ЗАХИСТУ ВІД ПОПАДАННЯ 
ПИЛУ Й ВОДЯНИХ БРИЗОК: IP22 
(захищений від попадання твердих предметів 
розміром понад 12,5 мм. Захищена від попадання 
бризок води, яка вертикально капає.)

Обмеження за температурою застосування

Обмеження за температурою зберігання

0044

-25

55

ЗБЕРІГАННЯ

40

16
ЗАСТОСУВАННЯ

17. ГАРАНТІЯ
Гарантійний термін складає 2 роки після дати придбання термометра. Ця гарантія не поширюється 
на пошкодження, викликані неправильним використанням, а також на батареї, м’який чохол і 
упаковку. При виявленні дефекту виробництва протягом гарантійного терміну несправний прилад 
буде відремонтований, а у випадку неможливості ремонту – замінений іншим. У випадку необхідності 
виробник може змінити прилад частково або повністю без попереднього повідомлення. 
Дата виробництва вказана в серійному номері на приладі. Перші дві цифри означають рік, 
наступні дві цифри – місяць виробництва.
18. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СУМІСНІСТЬ

1. Слід уникати використання цього приладу поблизу від іншого обладнання або в контакті з 
ним, оскільки це може привести до неправильного функціонування приладу. При необхідності 
використання приладу зазначеним способом необхідно здійснювати контроль нормального 
функціонування цього й іншого обладнання.

2. Використання приладдя, датчиків і кабелів за призначенням, що відрізняється від 
передбаченого виробником цього інфрачервоного термометра, може привести до зростання 
інтенсивності електромагнітного випромінювання або зниження електромагнітної стійкості 
цього приладу, а також стати причиною його неправильної роботи 

3. Портативні радіочастотні (РЧ) комунікаційні пристрої (за включенням антенних кабелів і 
зовнішніх антен) не повинні знаходитися на відстані ближче ніж 30 см (12 дюймів) від будь-
якої з частин інфрачервоного термометра, за включенням кабелів, позначених виробником. В 
іншому випадку це може привести до зниження робочих характеристик цього обладнання.

Дата останнього перегляду: 2020-W47

 B.Well Swiss AG, Bahnhofstrasse 24, 9443 Widnau, Switzerland
«Бі. Велл Свісс АГ», Банхофштрассе 24, 9443 Віднау, Швейцарія.
Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Ваше Здоров’я Трейдинг», 03179, м.Київ, вул.Чорнобильська, 19-102, 
тел. (044) 221-68-20,  HYPERLINK h  p://www.vztrading.com.ua
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