
INFRAPUNATERMOMEETER 

 TM A79 (99663) 

 KASUTUSJUHEND 

SEADME OSAD 

1 Taustavalgustusega 

LCD ekraan  

2 Patareiõõnsus  

3 Sisselülitusnupp 

(mõõtmisega 

alustamine) 

4 SET nupp  

5 MEMO nupp  

6 MODE nupp  

7 Infrapunasensor 

8 Pinnatemperatuuri 

mõõtmise režiim  

9 Kehatemperatuuri 

mõõtmise režiim  

10 Mõõtmistulemus  

11 Mõõtmistulemuse 

indikaator 

12 Tühja patarei märguanne 

13 Helisignaali sümbol 14 Mälu kuvamine  

15 Mõõtühik ° Fahrenheit 

16 Mõõtühik ° Celsius  

17 Mälu indikaator 

 

OHUTUS JA KASUTAMINE 

Enne seadme kasutuselevõttu lugege juhendit hoolikalt ja säilitage juhend edaspidiseks. Kui seade 

vahetab omanikku, andke ka juhend seadmega kaasa. 

 

KASUTUSOTSTARVE 

Medisana kontaktivaba kehatermomeeter TM A79 on ette nähtud kehatemperatuuri mõõtmiseks ja 

jälgimiseks inimestel, kodustes oludes ja lasteasutustes jälgimisvahendina. Lisaks sellele võib 

seadmega mõõta esemete pinnatemperatuuri vahemikus 0°C kuni 100°C (32°F - 212°F). 

 

 Kasutage seadet vaid juhendis ettenähtud tingimustel ja otstarbel. Mistahes väärkasutamine 

tühistab seadme garantii. 

 Seade pole ette nähtud kasutamiseks äritegevuse eesmärgil. 

 Termomeetri kasutamine ei asenda arstlikku nõuannet. 

 Selle seadmega saab kehatemperatuuri mõõtmist teostada otsaesiselt. Ärge kasutage seadet 

muul viisil. 

 Ärge kasutage seadet, mis on rikkis või mingil viisil kahjustada saanud. 

 Kui kasutamiskeskkonna temperatuur on vahelduv, võib seadme andur kattuda uduga ja 

mõõtmistulemuse täpsus kannatada. Puhastage andurit, nagu hooldust käsitlevas osas 

kirjeldatakse. 

 



 Seadme toimetamisel külmast ruumist sooja ruumi tuleb enne seadme kasutamist lasta 

temperatuuridel poole tunni vältel ühtlustuda. 

 Võtke seadmest välja patareid, kui seadet tõenäoliselt kaua ei kasutata. 

 Seade ei ole veekindel – ärge kastke seda vette ega vedelikesse, järgige seadme puhastamise 

ja hooldamise juhiseid. 

 Ärge puudutage infrapunasensorit sõrmega. 

 Vältige mõõtmist vahetult pärast jahutava kompressi eemaldamist patsiendi otsaesiselt. 

 Et mõõta inimese kehatemperatuuri, tuleb valida režiim „body“; kui soovitakse mõõta 

esemete pinnatemperatuuri, valige „surface“. 

 Ärge kasutage seadet tugevast elektrostaatilises või magnetväljas, et vältida ebatäpsusi 

mõõtmisel. Mõõtmise täpsust võib mõjutada patsiendi otsaesisel asuvad juuksed, peakate 

või higistamine. 

 Lastele tuleb õpetada, et seadmega mängida ei tohi. 

 Temperatuur otsaesisel ja meelekohtadel erineb keha sisetemperatuurist, mida mõõdetakse 

oraalselt või rektaalselt.  

 Palaviku algstaadiumis võib esineda sümptom nimega vasokonstriktsioon, mille puhul 

veresooned tõmbuvad kokku ja nahk on jahe. Sellisel juhul võib mõõdetud temperatuur olla 

liiga madal.  

 Kui mõõtmistulemus patsiendi enesetunde põhjal ei ole õige, tuleks mõõtmistulemust 

veerand tunni möödudes korrata. Võib proovida teha kehatemperatuuri kindlaks tavalisel 

kraadiklaasiga, mõõtes tavameetodil.  

 Ülekontrollimine tavatermomeetriga on soovitatav juhtudel, kui: 

o Lugem on liiga madal, 

o Patsient on väikelaps, kes on alla 100 päeva vana, 

o Alla 3-aastastel lastel nõrgenenud immuunsüsteemiga või kes palavikule ebaharilikult 

reageerivad, 

o Termomeetrit kasutatakse esmakordselt või soovite selle funktsioonidega paremini 

kursis olla.  

 Beebide nahk reageerib ümbritsevale keskkonnale väga kiiresti. Ärge seetõttu mõõtke nende 

temperatuuri rinnaga toites või kohe pärast seda, sest naha temperatuur võib sel puhul olla 

kehatemperatuurist oluliselt madalam. 

 Seadet tuleb hoida väikelaste ja lemmikloomade eest. 

 Seadet tuleb säilitada kuivas ruumis ja kaitsta niiskuse, kuumuse tolmu ja otsese 

päikesekiirguse eest. Ärge asetage seadmele mingeid raskeid esemeid. 

 See termomeeter ei asenda diagnostikat kliinikutes. 

 Ärge püüdke seadet koost lahti võtta ega mingil moel ümber ehitada. Ärge pillake seadet 

maha. 

 Seadet ei tohi kasutada, kui see on rikkis või märkate selle funktsioneerimises midagi 

ebatavalist. Kahjustustega seadme kasutamine võib olla ohtlik või anda valed 

mõõtmistulemused. 

 Seadmes on tundlikud komponendid, mistõttu seadet peab käsitsema ettevaatusega.. 

 Ärge hooldage seadet, mis on parajasti sisse lülitatud. 

 Ärge katsuge seadme patareisid ja patsienti samaaegselt. 

 Seadme kasutamine ei tekita allergilisi reaktsioone, tuginedes teaduslikele ja 

tehnoloogilistele uuringutele. Kasutage seadet vaid juhendis osutatud viisil. 

 

 



KOMPLEKTI KUULUB 

Kontrollige, et teie uus seade oleks nähtavate kahjustusteta ja et kaasas oleks kõik allpool loetletu. 

Kahtluste korral või kui leiate seadmelt mistahes kahjustuse - ärge võtke seadet kasutusele, vaid 

pöörduge seadme edasimüüja poole. 

Toote karbis sisalduvad järgnevad osad: 

1 medisana infrapuna-kehatermomeeter TM A79 

2 patareid 1,5 V (AAA/LR03)  

1 kasutusjuhend 

 

Pakendit saab käidelda. Mistahes mittevajalik pakendiosa tuleb käidelda nõuetekohaselt. Pöörduge 

seadme edasimüüja poole, kui midagi on puudu või katki.  

Hoidke seadet ja seadme pakendit eemal väikelaste käeulatusest. Lämbumisoht! 

 

Mida kujutab endast palavik? 

Kehatemperatuur on erinev ja varieerub igal inimesel terve päeva vältel. Seetõttu oleks oluline teada, 

milline temperatuur on isikul tavaline. 

Kehatemperatuuri tavaline tase on vahemikus 35.5°C … 37.8°C (95.9°F-100°F). Et teha kindlaks, kas 

tegu on palavikuga, võrrelge mõõdetud temperatuuri selle temperatuuriga, milline inimesel on 

tervena. Tavatemperatuuri tõus 1°C (1°F) võrra või üle selle annab märku palavikust. Erinevad 

mõõtmismeetodid (rektaalne, aksillaarne, oraalne, frontaalne ja aurikulaarne) võivad anda erinevaid 

lugemeid. Seepärast ei tasu neid tulemusi omavahel võrrelda. Järgnevalt on loetletud tüüpilised 

temperatuurivahemikud täiskasvanutel, vastavalt erinevatele mõõtmisviisidele. 

- Rektaalne: 36.6°C - 38°C / 97.9°F - 99.1°F 

- Aksillaarne: 34.7°C - 37.3°C / 94.5°F - 99.1°F 

 

Patareide sisestamine / eemaldamine 

Kui ekraanile ilmub tühjenenud patarei märguanne, või ekraan ei sütti üldse, tuleks vahetada 

mõlemad patareid uute 1,5 V AAA /LR03 tüüpi patareide vastu. Eemaldage patareiõõnsuse kaas, 

lükates seda allapoole ja tõstke pealt ära. Võtke patareid välja. Pange õigetpidi sisse kaks uut 

patareid, tüüp AAA, 1,5 V. Pange tagasi patareiõõnsuse kaar ja lükake kinni, kuni see klõpsatades 

kinnitub. 

 

HOIATUS 

PATAREIDEGA SEONDUVAD OHUTUSNÕUDED 
Patareisid ei tohi koost lahti võtta. 

Vajadusel tuleks patareide klemmid ja seadme kontaktpinnad enne patareide sisestamist puhastada. 

Tühjad patareid tuleb seadmest kohe välja võtta. 

Ärge kasutage seadmes laetavaid akupatareisid! 

Tühjad patareid võivad lekkida. Lekke korral kindlustage, et patarei vedelik ei satuks kokkupuutesse 

kellegi naha, silmade ega limaskestadega. Juhul, kui selline kontakt tekib, loputage kokkupuutunud 

koht rohke veega ja pöörduge arsti poole. Patarei allaneelamisel kellegi poolt otsige kohe arstiabi. 

Patareide sisestamisel järgige patareide poolsust. Hoidke patareiõõnsus korralikult suletuna. Kui 

seadet ei kasutata pikema aja vältel, tuleks patareid välja võtta. Hoidke patareisid laste kätte 

sattumast. Ärge laadige tavalisi patareisid, ärge lühistage patareide klemme, patareisid ei või 

põletada. Võib tekkida plahvatusoht!  

Hoidke patareisid originaalpakendis, vältimaks nende kokkupuudet metallesemetega. 

 

 



KASUTAMINE 

Seadme kasutamise keskkonna temperatuur peaks 

olema püsivalt ühtlane. Hoidke seadet eemal 

puhuritest, soojendusseadmetest, päikesekiirgusest, 

konditsioneeride õhuvoost jne. Oodake iga mõõtmise 

vahel 30 minutit. Kui mingil põhjusel otsaesine 

mõõtmine ei õnnestu, püüdke mõõta kõrvade tagant 

(vt joonist).  

 

Mõõtmisrežiimi valimine 

Sisselülitatud seadmel vajutada nuppu MODE, nupu 

vahelduvate vajutustega saab valida režiimi „body“ 

(kehatemperatuur) või „surface“ (pinnatemperatuur). 

 

Palaviku mõõtmine 

1. Lülitage termomeeter sisse nupu ON vajutusega. Termomeeter viib läbi enesetesti, kuvades 

ekraani kõik segmente 2 sekundi vältel. 

2. Tõstke termomeeter patsiendi otsaesise keskkoha lähedusse, umbes 1- 5 cm kaugusele. Toimub 

temperatuuri mõõtmine. Teise variandina võib mõõta kõrvade tagant. Mõõtmise järel kostab 

helisignaal ja ekraanile kuvatakse mõõdetud temperatuur. Kui kostub kolm piiksu, siis mõõtmine ei 

õnnestunud. Vajutage uuesti nuppu ON ja korrake mõõtmist. 

3. Olenevalt mõõtmise tulemustest muutub ekraani taustavalguse värv:  

roheline tähendab tavatemperatuuri (34.0°C-37.3°C / 95.9°F-99.1°F) 

kollane kerget palavikku (37.4°C-38.0°C / 99.3°F-100.4°F) 

punane kõrget palavikku (38.1°C-43.0°C / 100.6°F-109.4°F). 

 

Pinnatemperatuuri mõõtmine 

1. Lülitage termomeeter sisse nupu ON vajutusega. Termomeeter viib läbi enesetesti, kuvades 

ekraani kõik segmente 2 sekundi vältel. 

2. Suunake termomeetri andur eseme pinnale umbes 5 kuni 15 cm kauguselt. Kui objekt on kaetud 

vee, tolmu või mustusega, eemaldage need pinnalt. 

3. Pinnatemperatuuri mõõtes on ekraani värv alati roheline. 

 

Andmete leidmine mälust ja kustutamine 

Viimatimõõdetud temperatuure (kuni 50 tulemust) salvestuvad termomeetri mälus. Väljalülitatud 

seadme MEMO nupu vajutusel kuvatakse mällusalvestatud tulemusi ekraanil. Kui kõik mälukohad 

pole täis, siis kuvatakse ekraanil „---°C“ või „---°F“. Vajutades ja hoides MEMO nuppu kahe sekundi 

vältel, mälu andmeid kuvades, ilmub ekraanile märguanne CLR ning salvestatud andmed 

kustutatakse ära. Lisaks kostab helisignaal. 

 

Seadistused 

Seadistuste tegemine F1 kuni F3. Vajutage ja hoidke nuppu SET vajutatuna, kui seade on sisse 

lülitatud. 

F1: mõõtühikute valimine °C või °F. 

F2: palaviku hoiatusmärguanne 

F3: helisignaali sisse ja välja lülitamine 

Vajutage nuppu MODE, et näitajat kohandada ja kinnitage SET nupu vajutusega (samas minnakse üle 

järgmisele seadistusele). 



 

Tehaseseadete taastamine 

Kui seade on sisse lülitatud, vajutage ja hoidke MODE nuppu, kuni rst ekraanile ilmub. 2 sekundi 

möödudes taastatakse seadistuste parameetrid F1 kuni F3 (F1=°C; F2=38.1°C; F3=on). 

 

VEAKOODID 

ekraanikuva probleem lahendus 

 

Mõõdetud kehatemperatuur on 

väljapool piire 

 (34.0 - 43.0°C / 

93.2 - 109.4°F). 

Korrake mõõtmine „body“ režiimis 

õigel viisil. 

 

 

Kasutamistemperatuur on vale 

On vale 

Kasutage seadet lubatud 

keskkonnatemperatuuril ja oodake enne 

seadme uut kasutamist pool tundi. 

 

Vahemaa mõõdetavaga on üle 5 cm Optimaalne kaugus on 1 cm 

Vale mõõtmisasend Kasutage seadet vastavalt juhistele 

Takistused, nagu higi, juuksed või 

peakate otsaesisel 

Kõrvaldage patsiendi otsaesiselt kõik 

kõrvaline 

 

Ekraan vilgub ja lülitub välja Vahetage patareid 

 

Ümbritsev temperatuur vaheldub 

liiga kiiresti 

Kasutamiskeskkonna temperatuur peaks 

olema ühtlane. 

 

Kui probleeme ei pole võimalik nende abinõudega lahendada, võtke ühendust edasimüüja 

klienditeenindusega. 

 

Hooldamine ja säilitamine 

Seadme kõige õrnem osa on infrapunasensor. Kaitske seda mustuse ja kahjustuste eest. Puhastage 

sensorit sooja vee või 70%-lise alkoholilahusega niisutatud vatipulgaga. 

Kasutage pehmet puhast lappi seadme pinna ja ekraani puhastamiseks. Ärge puhastage seadet 

lahustiga, ärge tehke seadet märjaks vees ega muudes vedelikes. 

Säilitage seadet temperatuuril (- 20°C - +55°C /-4°F - +131°F) ning õhuniiskustasemel (≤ 93%, 

mittekondenseeruv). 

On soovitatav termomeetrit säilitada kuivas ja tolmuvabas kohas. Ärge jätke seadet otsese päikese 

kätte, niiskesse või äärmusliku temperatuuriga kohta, kuna see mõjutab seadme toimimist. 

 

 
Seadme käitlemine 

Vananenud ja kasutuskõlbmatuks muutunud seadet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kasutaja vastutab 

seadme toimetamise eest jäätmekäitlusettevõtte kogumispunkti, sõltumata sellest, kas seadmed sisaldavad 

mürgiseid aineid või ei. 

Eemaldage seadmest patareid enne seadme käitlusse andmist. Vanad patareid tuleb panna spetsiaalsetesse 

kogumiskastidesse, mis asuvad igas kaupluses, kus patareisid müüakse. Pöörduge käitlemisalase teabe 

saamiseks kohaliku omavalitsuse poole. 



 

TEHNILINE TEAVE 

Medisana infrapuna-kehatermomeeter TM A79 

Mudel: HTD8813 

Ekraan: digitaalne ekraan 

Toide: 3 V , 2 x AAA tüüpi 1.5 V patareiga 

Mõõtmisvahemik: Kehatemperatuur: 34.0°C-43.0°C (93.2°F-109.4°F);  

                                  Pinnatemperatuur: 0°C-100°C (32°F-212°F) 

Veatolerants:kehatemperatuur: (lab. uuringutest)       34.0°C- 34.9°C: ±0.3°C/93.2°F-94.8°F): ±0.5°F 

                                                                                                35.0°C- 42.0°C: ±0.2°C/95.0°F-107.6°F): ±0.4°F 

                                                                                                42.1°C- 43.0°C: ±0.3°C/107.8°F-109.4°F): ±0.5°F 

Pinnatemperatuuri veatolerants: ±2°C (±3.6°F) 

Ekraanil kuvatava lugemi täpsus 0.1°C/0.1°F 

Mõõtmise ajakulu: ≤ 2 sekundit 

Mälumaht: kuni 50 mõõtmistulemust 

Automaatne väljalülitumine: ≤ 18 sekundit 

Patareid kestavad umbes: 2000 mõõtmist 

Kasutamistemperatuur 15°C … 40°C (59°F - 104°F), suhteline õhuniiskus: ≤85%, 

Säilitamine / transport: atmosfäärirõhk 70-106 kPa, -20°C … 55°C (-4°F - 131°F), suhteline õhuniiskus: ≤93%, 

atmosfääriline rõhk: 70-106 kPa 

Mõõtmed umbes: 138 x 95 x 40 mm 

Kaal u. 90g g ilma patareideta 

Tooteartikkel: 99663 

EAN: 4015588996634 

 

Tootja jätab endale õiguse tehnilisteks muudatusteks seadme omadustes ja disainis ilma sellekohase 

etteteatamiseta. 

 

Käesolev juhendi versioon on leitav aadressil www.medisana.com 

CE märgistus viitab EU direktiivile 93/42/EEC. 

Seade on ette nähtud koduseks kasutamiseks. 

 

Garantii ja parandamine 

Pöörduge garantiinõudega tarnija või tarnija poolt volitatud remondiettevõtte poole. Kui saadate seadme 

garantiisse, lisage koopia ostudokumendist ja täpsustage defekti olemus. Kehtivad järgnevad 

garantiitingimused: 

1. Medisana toodete garantiiperiood on kolm aastat alates ostukuupäevast. Ostukuupäev tuleb tõendada 

ostudokumendiga. 

2. Garantiiperioodil kõrvaldatakse materjali- või tootmisdefektid tasuta. 

3. Garantiiaegne parandustöö ei pikenda garantiiperioodi seadmele ega selle võimalikele uutele osadele. 

4. Garantii alla ei kuulu: 

a. Kahjustused, mis tekivad ebaõigest kasutamisest ja / või juhendi nõuete eiramisest. 

b. Kahjustused, mis tulenevad kliendi enda või volitamata isikute poolt teostatud omakäelistest 

parandustöödest / seadme lõhkumisest. 

c. Kahjustused, mis tekivad transpordil tootjalt kasutajani või transpordil remondiettevõttesse. 

d. Kasutades kuluvad osad. 

5. Välistatud on vastutus otseste või kaudsete kahjustuste eest, mis seadmest võivad tuleneda, isegi kui 

seadme kahjustused on garantiinõudena arvestatavad. 


