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1.
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Ürün Açıklaması ve Sınıflandırması
Medicare MC-302/303/304 model temassız kızıl ötesi ateş ölçerler, kullanımı
kolay, sağlam yapılı, kesin sonuç veren, kızıl ötesi ışın alış veriş prensibine dayalı
çalışan, çok tercih edilen birer termometredir. Ölçüm prbunu alına hedef alıp,
ölçüm tetiğine basmak, bir saniye gibi kısa bir sürede, hızlı ve kesin sonuş
alınması için yeterlidir. Termometre ağırlıklı olarak okul, gümrük, sınır kapıları,
hastane, tarım, endüstri, petro kimya, yiyecek ve ısıtma alanlarında kullanılır.

Ürün Sınıflandırması:

B

2. Çalışma Prensibi
Mutlak ısı değeri sıfırın üzerinde olan her obje, ısı değeriyle orantılı olarak kızıl ötesi
ışın yayar. Yayılan ışın ve dalga boyu objenin yüzey ısısı ile ilişkilidir. İnsan vücudundan
yayılan dalgaboyu (36-37°C) 9~13чm’dür. Bu prensipten yola çıkarak, alın yüzeyinden ölçülen
değer ile, alın derecesi ve asıl beden derecesi arasındaki karşılığı ayarlanarak, bedenin doğru
derecesi elde edilir.

3. Özellikleri








Ölçüm sonucu sesli rapor özelliği ile çok şık.
Alın ısısına ve çevre ısısına gore ayarlanabilir olarak dizayn edilmiş alından ateş
ölçme.
Güvenilir performans ve yüksek hassasiyetli kızıl ötesi sensor;
Yüksek sıcaklıkta sesli uyarı (limit değeri ayarlanabilir);
64 ölçüm saklama ;
Geniş, ışıklı LCD ekran
Fahrenheit veya Santigrat seçimi;



0.95 emisivite ile 0～118°C arası obje sıcaklığı ölçümü;




Otomatik tarama fonksiyon kilidi;
Enerji tasarrufu için otomatik kapanma fonksiyonu
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4. Temel Teknik Parametreler
Ortam Isısı:10°C ~40°C
Ortam Koşulları

Bağıl Nem: ≤80%

Ebat
Ağırlık
Hassasiyet

Güç Kaynağı: DC3V (iki AA batarya)
110mm×53mm×162mm (L*W*H)
147g (Batarya hariç)
0.1°C / 0,1°F
Vücut Sıcaklığı:
35.5°C ~42.9°C (95.9~109.2℉)

Test Aralığı

Obje Yüzey Sıcaklığı:
0°C ~118°C (32.0~244.4℉)
Ses Uyarısı Açık: ≤50mA

Güç Sarfiyatı

Ses Uyarısı Kapalı: ≤15mA
Uyku modu

Ölçüm Hatası

≤10mA

Test tekrarlama
Ölçüm Süresi

Normal Çevresel Koşullarda ( 35.5-42.0°C): ±0.2°C
≤±0.2°C
≤0.8s

Ölçüm Uzaklığı

5cm－8cm

Emisivite
0.95
Otomatik
Kapanma
10 s
Süresi
Saklana Ölçüm Adeti
64
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5. Components and shape structure

6. Tuş Takımı Fonksiyon Açıklamaları
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Tuş
＋

—

Ayar

Tarama
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Fonksiyon Açıklaması
Parametre ayarları esnasında, parametreyi arttırır yada ilgili
parametreyi seçer.
Hafızaya alınan ayarların kontrolü sırasında üst sayfaya geçmede
kullanılır
Parametre ayarları esnasında, parametreyi azaltır yada ilgili
parametreyi seçer.
Hafızaya alınan ayarların kontrolü sırasında alt sayfaya geçmede
kullanılır
Parametre ayarı sırasında, SET butonuna birkaç saniye bastığınızda
parameter ayar moduna geçmenizi sağlar.
Geçmiş kayıt kontrolü: Geçmiş kayıtlara ulaşmak için SET butonu
kullanılır.
Tarama ölçümü yapmak için tarama test fonksiyonuna giriş yapar.

7. Ekran Simge Açıklamaları

Simge

Simge Fonksiyon Açıklaması
Batarya gücünü gösterir,

işareti batarya boş anlamına

gelir.
Laser gösterge statüsü
Body temp

Vücut sıcaklığı ölçüm modu: Görüntülenen ölçünün vücut
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Object temp
°C
°F

M

Scan
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sıcaklığı olduğu anlamına gelir(alın ve çevre ıssının dinamik
karşılaşmasından sonra )
Obje yüzey sıcaklığı ölçüm modu: Görüntülenen ölçümün obje
yüzey sıcaklığı olduğunu gösterir.
Isı ölçüm aracı: Derece Santigrat
Isı ölçüm aracı: Derece Fahrenheit
Sesli uyarı açık
Geçmiş kayıt kontrolü için geçmiş kayıt sorgulamaya giriş.
Tarama test modu.
Otomatik tarama fonksiyonu kilidi

8. Ayar Metodu
Parametre ayar moduna giriş metodu: SET düğmesine basınız ve parametre ayar
ekranına girmek için üç saniye bekleyiniz. Ayar için aşağıda verilen metod ve sırayı
izleyiniz:

8.1 °C veya °F Seçim Ayarı
 SET butonuna iki saniye basın, ekranda F-1 görüntülenecek
 Fahrenheit seçmek için “+” butonuna basın (‘1’ işareti ekranda yanıp sönmeye
başlar);
 Santigrat seçmek için “-“ butonuna basın (‘0’ yanıp sönmeye başlar);
 Ayarı kaydetmek için SET butonuna basın ve F-2 ayar fonksiyonuna geçin.

8.2 Vücut Isısı/Obje Isısı Seçim Ayarı
 SET butonuna iki saniye basın, ekranda F-1 görüntülenecek
 F-2 ayar moduna geçmek için SET butonuna bir defa daha basın.
 “＋” butonuna basıldığında ekranda “1” görüntülenecek ve cihaz obje sıcaklık
ölçümü moduna geçecektir.
 Vücut sıcaklık ölçümü için “－” butonuna basın, ekranda “0” işareti belirecektir.
 Ayarı kaydetmek için SET butonuna basın ve F-3 ayar fonksiyonuna geçin.
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△, Dikkat：
!

①. Alın sıcaklığı ölçümü, vücut sıcaklığını elde etmek içindir ve ortam sıcaklığının, alın
yüzey sıcaklığının ve vücut sıcaklığının dinamik birleşimidir. Bu nedenle kesin sonuç
sağlamak için tam alnına işaret etmek gerekir.
②. Obje yüzey sıcaklık modu, likit ve obje sıcaklığı ölçümü içindir.

8.3 Sesli Yönlendirme Ayar Modu (Sadece MC-303/304 modeller için )
 SET butonuna iki saniye basın, ekranda F-1 görüntülenecek
 F-5 ayar moduna geçmek için SET butonuna iki defa daha basın, ‘BEEP ’ sembolü
yanıp sönmeye başlayacak;
 Ses fonksiyonunu kapatmak için “-“ butonuna basın. Ekranda “ CLOS”
görüntülenecektir.
 Çince ses fonksiyonunu açmak için ekranda
basın.

işaret açık iken “+” düğmesine

 İngilizce ses fonksiyonunu açmak için ekranda

işareti açık iken “＋” düğmesine

ikinci bir defa daha basın.
 Fransızca ses fonksiyonunu açmak için ekranda

işareti açık iken “ ＋ ”

düğmesine üçüncü bir defa daha basın.
 İspanyolca ses fonksiyonunu açmak için ekranda

işareti açık iken “ ＋ ”

düğmesine dördüncü bir defa daha basın.
 Polonyaca ses fonksiyonunu açmak için ekranda

işareti açık iken “ ＋ ”

düğmesine beşinci bir defa daha basın.
 Türkçe ses fonksiyonunu açmak için ekranda

işareti açık iken “＋” düğmesine

altıncı bir defa daha basın.

Uyarı：
Sekiz ayar modu:
CN: Ölçüm sonuçları uyarı sesi ile birlikte ekranda Çince olarak görüntülenir.
EN: Ölçüm sonuçları uyarı sesi ile birlikte ekranda İngilizce olarak görüntülenir.
FR: Ölçüm sonuçları uyarı sesi ile birlikte ekranda Fransızca olarak görüntülenir.
SP: Ölçüm sonuçları uyarı sesi ile birlikte ekranda İspanyolca olarak görüntülenir.
PO: Ölçüm sonuçları uyarı sesi ile birlikte ekranda Polonyaca olarak görüntülenir.
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TR: Ölçüm sonuçları uyarı sesi ile birlikte ekranda Türkçe olarak görüntülenir.
：’Di-Di-‘ sesiraporu hatırlatmak için çıkarılır.
： Ses fonksiyonu tamamen kapalı.

8.4 Alarm Eşiği Ayarı
 SET butonuna iki saniye basın, ekranda F-1 görüntülenecek,
 F-4 ayar moduna geçmek için SET butonuna üç defa daha basın.
 Alarm eşik değerini 0.1°C arttırmak için “＋” butonuna bir kez basınız
( maksimum 42.0°C);
 Alarm eşik değerini 0.1°C azaltmak için “-” butonuna bir kez basınız
( minimum 37.0°C);
 Ayarı kaydetmek için SET butonuna basın ve F-4 ayar fonksiyonuna geçin.

Uyarı：
1. Obje yüzey sıcaklığı ölçümünde, ölçülen sıcaklık eşik değerinden fazla ise alarm
çalmaya başlar ki bu da öçülen sıcaklığın limit değerlerini aştığını gösterir. Seçili
alarm değeri 38 ℃ ‘dir.
2. Değerlere hemen müdahele etmek için ‘＋' yada‘－’ butonlarını kullanınız.

8.5 4 Genel Sapma Değer Ayarı
 SET butonuna iki saniye basın, ekranda F-1 görüntülenecek,
 F-5 ayar moduna geçmek için SET butonuna dört defa daha basın, önceden
kaydedilmiş değer yanıp sönmeye başlayacaktır.
 Sapma değerini 0.1°C arttırmak için “＋” butonuna basınız (3.0°C maksimum);
 Sapma değerini 0.1°C azaltmak için “-” butonuna basınız (-3.0°C minimum);
 Ayarı kaydetmek için SET butonuna basın ve F-6 ayar fonksiyonuna geçin.

Uyarı：
Gerçek sapma tolerans değerini -3.0°C ve +3.0°C arasında ölçüm uzaklığına ve çevre
koşullarına gore ayarlayınız. Kayıtlı fabrika ayarı 0.0 dır.
Örneğin: Eğer test edilen vücut sıcaklığı 35.9°C ve olması gereken değer 36.6°C ise ,
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kullanıcı ‘F-5’ modundan değeri 0.7 ayarlayarak, test sonucunu 36.6°C elde edebilir.

8.6 Lazer Işın Ayarı
 SET butonuna iki saniye basın, ekranda F-1 görüntülenecek
 F-6 ayar moduna geçmek için SET butonuna beş defa daha basın. Lazerin açık
olduğunu ve test sırasında görüneceğini gösteren ‘ON’ yazısı ekranda yanıp
sönmeye başlar.
 Lazeri kapatmak için “－” butonuna basın. Ekranda lazerin kapalı olduğunu ve
ölçüm sırasında gözükmeyeceğini belirten ‘

’ yazısı çıkar.

8.7 Çıkış
 Parametre kurulum modunda iken çıkmak için, ekranda "SAVE" yazısı görünene
kadar SET düğmesine uzun basın.
 20 saniye boyunca hiçbir düğmeye basılmaz ise cihaz otomatik olarak kapanır.

Uyarı：
Ekranda "Save" ibaresi görünene kadar SET düğmesine basıldığı taktirde parametreler
kaydedilir. Aksi taktirde 8.1 -8.6 arası geçersiz sayılır.

9. Kullanım Metodu
9.1 Çalışma Talimatları
9.1.1 Vücut Isısı Modu
a）Ölçüm probunu direct olarak alına hedef alınız ;
b）Alın ile probun uzaklığı 50-100 mm arasında olmalıdır;
c）Ölçüme işlemini başlatmak için ölçüm anahtarına basınız;
d）Test sırasında ekranın sağ alt tarafında ’

’ işareti görünecektir;

e）Test anahtarını serbest bırakın, test sonucu ekranda görüntülenirken, sonuç sabitlenir
ve hafızaya alınır. Sesli uyarı test sonucunu sesli olarak rapor eder. Ekran aşağıdaki
gibidir:
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f）On saniye içerisinde başka ölçüm yapılmaz ise cihaz otomatik olarak kapanır.

△, Dikkat：
!






Ölçüm hassasiyetinin doğruluğundan emin olmak için, cihazı bataryalar
yerleştirildikten on dakika veya ortam değişikliğinde yine on dakika bekledikten
sonra kullanılması önerilir.
Ölçüm uzaklığından yada test edilecek objenin pozisyonundan kaynaklanan
sapmalar meydana gelebilir. Ölçümün tekrar edilmesi tavsiye edilir.
Test probunun direct olarak alına tutulması, test anahtarına aralıksız basılması, en
düşük ve en yüksek sıcaklık ölçüm taraması için tavsiye edilir.

9.1.2 Obje Isısı Modu
a）Test probunu test edilecek yüzeye hedef alınız;

b）Obje ile test probu arasındaki uzaklık 50-100mm olmalıdır;
c）Ölçümü başlatmak için test anahtarına basınız;
d）Ölçüm esnasında ekranda ‘

’ işareti görünecektir;

e）Test anahtarını serbest bırakın, test sonucu ekranda görüntülenirken, sonuç sabitlenir
ve hafızaya alınır. Sesli uyarı test sonucunu sesli olarak rapor eder. Ekran aşağıdaki
gibidir:
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f）On saniye içerisinde başka ölçüm yapılmaz ise cihaz otomatik olarak kapanır.

9.2 Geçmiş Kayıtları Görüntüleme
Kullanım prosedürü aşağıdaki gibidir;
a）SET düğmesine basın. Ekranın sağ üst tarafında ‘M’ simgesi görünecektir.
b） Ölçüm sonucu sorgulama için ‘＋’ veya ‘－’ tuşları ile sayfayı yukarı yada aşağı
hareket ettiriniz. Ekran görünümü aşağıdaki gibi olacaktır.

Uyarı：
①. Tüm test sonuçları ölçüm sonrasında otomatik kaydedilir. En fazla son 64 ölçümün
kaydı saklanabilir. Yeni yapılan kayıtlar, son kayıtlardan silinerek kaydedilir..
②. Kayıt görüntüleme sırası: Geçmiş kayıtlar seri numarası ile kaydedilir. Örneğin 1
numara en son yapılan kaydı gösterirken 64 numara en eski kaydı gösterir.
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9.3 Çevre Isısı Sorgulama
Termometreyi obje ölçüm modunda iken aktif konuma getirmek için test anahtarına
basın. Cihaz ortam sıcaklığını ekranda görüntüler.

9.4 Ölçme, Tarama ve Tutma Fonksiyonları
Kullanım prosedürü aşağıdaki gibidir;
a）”Scan” butonuna ‘Di-' sesli uyarısı duyulana kadar yaklaşık 1 saniye basın(sesli
uyarıyı açmak için ),
moduna girin.”

‘Scan’ ve

sembol ekranda gözükür. Ölç ve tara fonkiyon

,ekran aşağıdaki şekildedir:

b）Aralıksız tarama yapmak için cihazı alına yada objeye doğru tutun. Test anahtarına
tekrar tekrar basılmasına gerek yoktur.
c）Tara ve Tut fonksiyonundan çıkmak için ‘Scan’, ‘Set’ veya ‘Test’ tuşlarından
herhangi birine basınız. “Scan” yazısı ekrandan silinecektir.

Uyarı：
Aralıksız tarama işlemi için kullanılabilir, test anahtarına tekrar tekrar basmaya gerek
yoktur. Birden fazla obje veya yüzeyin ısı ölçümünde kullanıcıya kolaylık sağlar.

△, Dikkat：
!

Gerekmediği sürece, hızlı batarya tüketimini önlemek için tarama modunu
durdurunuz.
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9.5 Ölçüm Aralığını Aşan Değerler
Vücut Isısı Modu:
Ölçülen ısı 35.5°C’den düşük ise ekranda “Lo” yazısı görüntülenir.
Ölçülen ısı 42.9°C’den yüksek ise ekranda “Hi” yazısı görüntülenir.
Obje Isısı Modu:
Ölçülen ısı 0.0°C’den düşük ise ekranda “Lo” yazısı görüntülenir.
Ölçülen ısı 118.0°C’den yüksek ise ekranda “Hi” yazısı görüntülenir.

△, Dikkat：
!

Ölçülen ortam sıcaklığı 10.0°C’nin altında yada 40.0°C’den yüksek ise, ekranda,
ölçüm toleransının kesin olmadığını belirten “ErrL” yazısı görünür.

10. Batarya Değişimi (MC-302/303 ) yada şarj etme ( MC-304 )
Ekranda “
” sembolü var ise, bataryanın, ölçüm güvenilirliğinden emin olunması için
dğiştirilmesi gerektiği anlamına gelir.
İşlem: İki adet AA alkaline pili değiştirmek için batarya kapağını açın.

△, Dikkat：
!



Termometre uzun süre kullanılmayacaksa bataryalar çıkartılmalıdır.
 Bozulma ve patlamaya sebep olacağından bataryayı ateşe maruz bırakmayınız.

Şarj Etme ( Sadece MC-304 model için )
“

“ işareti bataryaların bitmek üzere olduğunu haber verir, ekranda bu işaret
görüntülendiğinde yapılan ölçümün doğruluğundan emin olmak için bataryalar
değiştirilmelidir.
İşlem: Şarj istasyonunu güç kaynağına bağlayın ve termometreyi istasyona oturtun.
Yaklaşık 3 saat içerisinde batarya tam olarak dolacaktır.

11. Bakım ve Uyarılar




Mercek üzerinde bulunan koruyucu cam, derecenin en önemli ve en kırılgan
parçasıdır. İyi korunması gerekmektedir.
Ölçüm probu temizliği:Alkolle veya su ile ıslatılmış pamuk veya yumuşak bez ile
yapılmalıdır.
Pilleri su ve ateşe maruz bırakmayınız. Kullanılmış pilleri uygun şekilde imha
ediniz. Uygun olmayan pil kullanımı cihazın hasar görmesine neden olabilir.

- - 14 - -
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Güçlü güneş ışığını ortaya çıkarmak için termometrenin suya batırılması kesinlikle
yasaktır.
Düşme ve darbeden uzak tutunuz, aksi taktirde hasar görebilir.
Cihaz kullanım dışı ise piller atık olarak bertaraf edilmelidir.(Özel çevre koşulu
bulunmamaktadır).

Bu sıcaklık ölçüm cihazının lazer göstergesi vardır.
Özellikler : Giriş <1mw

Dalga boyu: 630-670nm

Kullanırken aşağıdaki uyarıları dikkate alınız:
1. Lazeri kimsenin gözüne direct olarak tutmayınız.
2. Lazer ışınını görüntülemek için asla teleskop veya benzeri optic bir enstrüman
kullanmayınız.
 3. Lazerin ortalama gücü 0.65mW, ve maksimum gücü 1mW olacaktır..
 4. Cihaz üzerinde lazerin sürekli kullanımını belirten bir etiket bulunur.



12. Sorun Giderme
Arıza Tanımları

Troubleshooting method
Sapma
değerinin
değişip
değişmediğini control edin. Seçili
fabrika ayarı 0.0 dır.
2. Ürün ortam sıcaklığına otomatik
olarak adapte olur. Ancak ortam
sıcaklığı çok hızlı artar yada
azalırsa, ölçüm yapmadan once
cihazın stabil ortamda 10~30 dakika
bekletilmesi gerekir.
Not: En uygun ölçüm uzaklığı 5-10
cm’dir.

Alternatif Metod

1.

Ölçülen değer
alçak yada yüksek

Anahtar
tetiği
geçersiz,
cevap
vermiyor
Görüntü yok yada
ölçüm görüntüsü
eksik

1.Onarım için belirtilmiş

bakım
departmanına
gönderilmesi
2. Fabrikaya gönderilmek
üzere,
satıcısına
geri
gönderilmesi

Ürüne herhangi bir müdahalede
Yukarıda
belirtilen
bulmayınız
tavsilere uyunuz
Ürüne herhangibir
bulmayınız

müdahalede

Yukarıda
belirtilen
tavsilere uyunuz

Sesli uyarının açık olup olmadığını
Ses yönlendirmesi control edin. Tanımlama: “1”
Yukarıda
belirtilen
yok
sembolü sesin açık, “0” sembolü tavsilere uyunuz
sesin kapalı olduğunu gösterir.
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1.Batarya az, yenisi ile değiştiriniz
Ölçme tuşuna yanıt 2.Batarya
kutuplarının
doğru
geçersiz, yanıt yok yerleştirilmiş
olup
olmadığını
control edin.

13. Kalibrasyon Metodu
Ayda bir defa kalibrasyon gerektirir.
Kalibrasyon metodu: Klinik termometre aracılığı ile (civalı termometre gibi )
karşılaştırma yapabilmek için ısı ölçülür.
Uyarı: Sapma çok fazla ise sapma ayarı bölümünden düzeltme yapılmalıdır.

14. Depolama ve Nakliye
Alından ateş ölçer paketi ile birlikte iyi havalandırılan ve çürütücü etkisi olan gazların bulunmadığı,
-25~55℃ ısı aralığında, nem oranı %93’ü aşmayacak bir ortamda muhafaza edilmelidir. Yükleme,
nakliye ve indirme esnasında oluşabileek baskı direnç ve ezilme risklerine karşı ürün korunmalıdır.

15. Kalite Taahüdü ve Satış Sonrası Servis
Ürün satıldıktan sonra 2 yıl süreyle garanti kapsamındadir
Uyarı: Garanti yanlış kullanım ve montaj hasarlarını kapsamaz.
Uyarı：

Fatura ve garanti belgenizi ürünü kullandığınız sure
boyunca saklayınız.

16. Ambalaj İÇeriği
Bir Kullanım Klavuzu;
Bir Garanti Belgesi;
İki Adet AA Pil.
Güç Adaptörü x 1 ( Sadece MC-304 model için )
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L-Tac MediCare Pte Ltd
25 Mandai Estate, #07-11
Innovation Place Tower 1
Singapore 729930
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

This product complies with EN60601-1, EN12470-5 required standard
Production License No. 20112062 of Guangdong Food & Drug Administration

Medical device register license: Guangdong Food and Drug Device Supervision license
No. 2200613 Produce standard No.: YZB/GD 0853-2011

İthalatçı Firma: FARMAMED MEDİKAL GEREÇLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Adres:
Bankalar Cad Medrese Sok. No:3/7
34420 Karaköy – İstanbul Türkiye
Tel: 0090 212 292 60 61 – 292 60 65
Fax: 0090 212 252 35 11
info@farmamed.com.tr

Garanti Belgesi Veriliş Tarihi ve Sayısı:
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