
UA   Керівництво з експлуатації

1. ВСТУП
Шановні клієнти! Вітаємо Вас із придбанням медичного електронного термометра 
WF-1000 компанії B.Well!
Термометр має такі переваги:

1) Унікальна конструкція 2 в 1: термометр може вимірювати температуру у вушній 
раковині й на скроні, тобто виконує вимірювання двома способами.

2) Миттєве вимірювання температури: термометр визначає температуру за кілька 
секунд.

3) Економічний, не вимагає застосування захисних насадок, має водонепроникний 
датчик, який легко очищється.

2. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Термометр медичний електронний моделі WF-1000 призначений для вимірювання 
температури тіла в ділянці скроневої артерії й у зовнішньому слуховому проході 
людини, а також навколишнього середовища.

3. ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
Велике прохання під час використання цього приладу дотримуватися всіх 
нижченаведених вказівок. Будь-яка дія, що суперечить їм, може нанести шкоду 
здоров’ю або вплинути на точність вимірювання.

1. Не розбирайте, не ремонтуйте й не перероблюйте термометр.
2. Не забувайте протирати вимірювальний датчик приладу кожен раз після його 

застосування.
3. Уникайте безпосереднього контакту пальців із вимірювальним датчиком.
4. Заборонено модифікувати цей прилад.
5. Рекомендовано вимірювати температуру 3 рази. Якщо показання різняться, 

використовуйте найбільш високе значення.
6. Не піддавайте термометр дії екстремальних температур, дуже високої вологості або 

прямих сонячних променів.
7. Захищайте прилад від падіння й сильних ударів.
8. Перед вимірюванням пацієнти й термометр повинні знаходитися в умовах постійної 

кімнатної температури протягом щонайменш 30 хвилин.
9. Виконуйте вимірювання температури не раніше 30 хвилин після фізичних вправ, 

купання або перебування на відкритому повітрі.
10. Для захисту навколишнього середовища утилізуйте використані батареї відповідно 

до національних або місцевих постанов.
11. Розбирати термометр заборонено.
12. Використовуйте термометр лише за призначенням.
13. Щоб не впустити прилад, міцно тримайте його під час використання.
14. Між вимірюваннями робіть інтервал в 1 хвилину. Під час проведення кількох 

вимірювань протягом короткого періоду часу можуть мати місце невеликі 
відхилення. Якщо витримати інтервал неможливо, використовуйте усереднені 
значення температури. 

15. Абсолютні норми для значень температури тіла людини відсутні. Виміряйте свою 
температуру, коли Вы себе добре почуваєте. Ці результати будуть слугувати Вам 
еталоном під час порівняння зі значеннями, коли ви себе почуваєте погано.

16 За будь-яких умов результат вимірювання температури слугує ЛИШЕ для інформації. 
Перед тим як ужити будь яких заходів медичного характеру, проконсультуйтеся зі 
своїм лікарем.

17. Рекомендується калібрувати прилад щорічно.  
18. Будь ласка, зберігайте прилад поза доступом домашніх тварин, шкідників та дітей.  
19. Неправильна установка елементів живлення може призвести до поломки 

приладу або стати причиною пожежі. Використовуйте тільки той тип батарей, який 
рекомендований виробником. Непридатні до використання батареї відповідно до 
інструкцій виробника батарей.  

4. ПРОТИПОКАЗАННЯ
Протипоказання: не виявлені.

5. ЗОБРАЖЕННЯ ПРИЛАДУ 6. ОПИС РК ДИСПЛЕЯ І ЙОГО  
        ОСНОВНІ ЧАСТИНИ

Ковпачок

Кнопка 
Вмикання/
Початок 
вимірювання

РК дисплей

Вимірний 
датчик

Відсік для 
батарей

Тест дисплея

Вимірювання за шкалою Цельсія

Ідея вимірювання
Батарея розряджена
Відображення останнього результату 
вимірювання з пам’яті
Вимірювання на скроні

Вимірювання у вушній раковині

Режим сканування об'єктів

Вимірювання проведено некоректно

Помилка вимірювання

7. ЩО ТАКЕ НОРМАЛЬНА  ТЕМПЕРАТУРА?
Всі значення температури, що відображаються у режимі вимірювання лоба 
інфрачервоним термометром, є приблизно такими ж, як і під час вимірювання 
оральним способом за допомогою електронного термометра.

СПОСІБ ВИМІРЮВАННЯ  НОРМАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ ТЕМПЕРАТУР
У вушній раковині  35,5 – 37,5 °С
У ділянці скроневої артерії  35,5 – 37,3 °С

Рекомендації стосовно вимірювання температури тіла людини 
Пам’ятайте, що перед вимірюванням, пацієнт і термометр повинні знаходитися у 
приміщенні, де відбуватиметься вимірювання, щонайменш протягом 30 хвилин.

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
 У деяких людей фіксуються різні показники в лівому і правому вушних каналах. Для 
того щоб зафіксувати змінення температури, завжди вимірюйте температуру людини 
лише в одному вушному каналі.

 Діти можуть використовувати термометр лише під наглядом дорослих. Звичайно 
вимірювання є можливим з 6 місяців. У немовлят віком до 6 місяців вушний канал ще 
дуже вузький, тому температуру барабанної перетинки не можна зафіксувати, тоді як 
результат на термометрі часто нижче реального.

 Вимірювання не повинно проводитися у вусі, де проходять запалювальні хвороби 
(наприклад, під час виділення гною або секреції), після можливих ушкоджень вуха 
(наприклад, ушкодження барабанної перетинки) або протягом відновлення після 
операції. У таких випадках проконсультуйтеся з лікарем.

 Використання термометра різними людьми часом може бути неслушним у випадку 
зараження гострими інфекційними захворюваннями через можливу передачу мікробів, 
незважаючи на чистку й дезінфекцію. Якщо маєте сумніви зверніться до лікаря.

 Цей термометр необхідно використовувати, знявши одноразову захисну кришку.
 Якщо ви якийсь час лежали на одному вусі, температура може злегка підвищитися. 
Рекомендовано трохи зачекати або зміряти температуру в іншому вушному каналі.

 Оскільки вушна сірка може вплинути на вимірювання, при необхідності слід перед 
вимірюванням очистити вушний канал.

8. ЯК ВИМІРЯТИ ТЕМПЕРАТУРУ
Зніміть захисну кришку для переключення режиму вимірювання температури з 
вушного режиму на режим сканування лобу. Вставте кришку термометра назад для 
переключення режиму зі сканування лобу на режим вимірювання температури 
вушного каналу. Для того щоб зняти кришку, рекомендовано великим пальцем руки 
утримувати кришку й потягнути на себе.
Під час вимірювання температури з лоба 
надаються приблизні показники, оскільки 
стан шкіри часто залежить від навколишнього 
середовища.
Вимірювання температури у вушному каналі

1) Натисніть й утримуйте кнопку «Включення / Сканування» 
протягом 1 секунди, щоб включити термометр. На екрані 
з'являться всі символи. Коли на екрані з'явиться знак 
«  » (Знак режиму вимірювання температури в вушному 
каналі), прилад готовий до використання. Після успішної 
самодіагностики пристрій видасть звуковий сигнал.

2) Переконайтесь, що наконечник датчика, а також вушний канал чисті. Оскільки 
вушний канал злегка зігнутий, перед тим як вставити наконечник датчика трохи 
відтягніть вухо догори й назад. Це необхідно для того, щоб наконечник датчика 
можна було направити безпосередньо на барабанну перетинку.

3) Обережно вставте наконечник датчика у вушній канал, а потім натисніть і утримуйте 
кнопку «Увімкнення / Сканування» протягом 1 секунди, а потім відпустіть.

4) Закінчення вимірювання супроводжується коротким звуковим сигналом, і показник 
температури з’являється на дисплеї.

Вимірювання температури тіла на лобі
1) Зверніть увагу, що потрібно видалити з лоба / скронь піт або 

косметику, а також пам’ятайте, що вживання ліків і подразнення
може вплинути на результат процесу вимірювання температури.

2) Переконайтеся, що на термометрі встановлено кришку для 
сканування з лоба. Натисніть і утримуйте кнопку «Увімкнення 
/ Сканування» протягом 1 секунди, щоб вімкнути термометр. Після успішної 
самодіагностики пристрій видасть звуковий сигнал.

3) Прикладіть термометр із встановленою кришкою до скроні, утримуйте кнопку 
«Увімкнення / Сканування» і плавно пересуньте термометр через лоба до іншої 
скроні.

4) Відпустіть кнопку. Закінчення вимірювання супроводжується коротким звуковим 
сигналом, і показник температури з’являється на дисплеї.

На екрані відображається «Lo» або «Hi», коли виміряна температура виходить за межі 
діапазону вимірювання (див. Малюнок 1, 2, 3, 4).
Знак «Err» з’являється, якщо робоча температура є ПОЗА межами 15°C (59°F) і 35°C 
(95°F) (див. Малюнок 5).

Малюнок 5Малюнок 1 Малюнок 3Малюнок 2 Малюнок 4

Якщо температура нижче 34°C або вище 43°C, на дисплеї відображається символ 
«  » температури об'єкта.
Для того щоб батарея слугувала довше, термометр автоматично вимикається через 
хвилину після невикористання.
Вимірювання температури повітря, поверхні води або предметів 
Переконайтеся, що ковпачок термометра надітий. Увімкніть термометр. Якщо 
ви хочете виміряти температуру в певній точці або температуру води, наведіть 

термометр на цю точку: на поверхню води (як можна ближче до води, але не 
занурюйте термометр у воду) або на поверхню предмета (піднесіть термометр 
впритул до предмету). Натисніть кнопку вимірювання один раз.
Результат вимірювання відобразиться на екрані.   

9. ЧИЩЕННЯ Й ДОГЛЯД
Лінза / Вимірювальний датчик:
Акуратно очистіть ватною паличкою, що 
промочена спиртом. Не ополіскуйте водою 
безпосередньо лінзу термометра.

Термометр:
Очистіть м’якою сухою серветкою. Не ополіскуйте пристрій водою.

10. ЗАМІНА БАТАРЕЇ
При низькому заряді батареї в нижній частині 
екрану буде відображатися знак розрядженої 
батареї. У цьому разі якомога швидше замініть 
батарею. Ви можете надалі використовувати 
пристрій (див. Малюнок 6). Коли заряд батареї 
досягне найменшого значення, на екрані з’явиться знак «Lo», знак батареї на екрані 
починає миготіти, а пристрій видає звукові сигнали (див. Малюнок 7). У цьому разі 
функціонування пристрою неможливе, доки батарея не буде замінена. Натисніть 
будь-яку кнопку для вимкнення.

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:
 Під час заміни батарей використовуйте батареї того ж типу, виробництва і місткості.
 Не використовуйте багаторазові батареї, що перезаряджаються.
 Використовуйте батареї без важких металів.

Для заміни батареї:
1. Відкрийте відсік живлення, потягнувши кришку на 

задній панелі пристрою.
2. Витягніть використану батарею.
3. Замініть літієву батарею 3V CR2032 у відсіку живлення. 

Більша частина батареї має бути спрямована догори. 
Коли батарею встановлено на неї має бути видно 
знак «+».

4. Знов закрийте кришку. Пристрій готовий до 
використання.

Утилізуйте використані батареї відповідно до законодавства країни. Не викидайте 
батареї зі звичайними побутовими відходами.

 ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: 
Зберігайте батареї у недосяжному для дітей місці. Не зберігайте батареї при високій 
температурі. Рекомендується вийняти батареї з приладу, якщо не планується 
використовувати його тривалий час.

11. УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ
1. Показує стабільно низькі температури

 Наконечник датчика неправильно розташований. Необхідно щільно притиснути 
наконечник датчика до вушної раковини й повністю встановити у вушному 
каналі. Неправильне положення пристрою може привести до того, що пристрій 
демонструватиме лише низькі температури (див. «Як виміряти температуру»).

 Лінза датчика забруднена. Дбайливо очистіть лінзу м’якою бавовняною серветкою, 
змоченою спиртом (див. Розділ «Чищення й догляд»).

2. Знак низького заряду батареї
 Дуже низький заряд батареї для вимірювання. Замініть батарею (див. Розділ «Заміна 
батареї»).

3. Коди помилок
Під час виникнення несправності або неправильного вимірювання температури 
з’явиться повідомлення про помилку (див. нижче).

РК-дисплей Причина Рішення

Виміряна температура вище, 
ніж 50°C (122°F)

Користуйтесь термометром лише для 
вимірювання між указаними діапазонами 
температур. При необхідності очистіть 
наконечник датчика. У випадку повідомлення 
про помилку, що повторюється, зверніться до 
продавця або в Службу підтримки

Виміряна температура нижче, 
ніж 10°C (50°F)

Робоча температура поза 
межами діапазону 16°C~40°C 
(60,8°F~104°F)

Користуйтесь термометром лише для 
вимірювання між указаними діапазонами 
температур.

12. ВІДПОВІДНІСТЬ СТАНДАРТАМ
Медичні вироби класу IIa відповідно до Директиви ЕС MDD (93/42/EEC) з медичних 
приладів:

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

 IEC/EN 60601-1
Медичні електричні вироби – Частина 1: Загальні вимоги безпеки

 IEC/EN 60601-1-2
Медичні електричні вироби – Частина 2: Паралельний стандарт: Електромагнітна 
сумісність – Вимоги й випробування

13. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Діапазон вимірюваної температури  10°C ~ 50°C (50˚F ~ 122˚F)
     Температура тіла людини:  34°C ~ 43°C ±0,2°C  (93,2˚F ~ 109,4˚F ±0,1°F)
     Температура предмета:       10°C ~ 33,9°C / 43,1°C ~ 50°C  ±5%
 (50°F ~ 93,02°F / 109,58°F ~ 122°F)  ±5%
Роздільність дисплея:  0,1°C (0,05˚F)
Умови експлуатації:  15°C ~ 35°C (59°F ~ 95°F), при відносній вологості  
 до 95% (без утворення конденсату).
Умови зберігання/транспортування:  -25°C ~ 55°C (-13°F ~ 131°F), при відносній вологості  
 до 95% (без утворення конденсату).
Джерело живлення:  3В CR2032, літієва
Вага:  ~51г (з батареями)
Розмір:  110 мм × 34 мм × 50 мм
Додаткові функції:  1. Самотестування після вмикання живлення.
 2. Режим вимірювання: тривале вимірювання,  
  автоматична фіксація максимального значення  
  температури.
 3. Індикація температури поза робочим  
  діапазоном вимірювання (Lo/Hi).
 4. Перевірка низького заряду батареї
 5. Водонепроникне скло датчика, відсутність 
  кришки датчика.

14. КОМПЛЕКТАЦІЯ
1. Термометр медичний електронний;
2. Елемент живлення (батарейка) 1 × CR2032 LI, 3В
3. Керівництво з експлуатації.

15. УТИЛІЗАЦІЯ
Прилад має бути утилізованим відповідно до прийнятих норм і не викинутий 
разом із побутовими відходами. Для утилізації приладу необхідно звертатися до 
спеціалізованих організацій, що мають дозвіл на проведення утилізації.

16. 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.
Дата виробництва вказана в серійному номері на приладі. Перші дві цифри 
означають рік, наступні дві цифри – місяць виробництва. 
У випадку необхідності виробник може змінити прилад частково або повністю без 
попереднього повідомлення.

17. РОЗШИФРОВКА СИМВОЛІВ, ЗАСТОСОВАНИХ НА УПАКОВЦІ
ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ОЗНАЙОМТЕСЯ 
З ІНСТРУКЦІЄЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯ

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.)

ВИРОБНИК

МОДЕЛЬ

СЕРІЙНИЙ НОМЕР

ОБЛАДНАННЯ ТИПУ BF

0044

РЕКОМЕНДАЦІЇ З УТИЛІЗАЦІЇ: 
РОЗДІЛЬНИЙ ЗБІР СМІТТЯ

СЕРТИФІКАЦІЯ ВІДПОВІДНО 
ДО НОРМ ЄС

УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ: ПРИ 
ТЕМПЕРАТУРІ ВІД 15 ДО 35 °C

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ: ПРИ 
ТЕМПЕРАТУРІ ВІД 25 ДО 55 °C
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Дата останнього перегляду: 2020-W48

Малюнок 6 Малюнок 7
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  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

WF-1000
Інфрачервоний термометр для вимірювання
у вушній раковині / на скроні
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