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УвАЖАЕМЫЙ ПОЛЬЗОвАТЕЛЬ 
ИНФРАКРАСНОгО ЛОБНОгО 

БЕСКОНТАКТНОгО ТЕРМОМЕТРА  
ТМ DR. FREI

Благодарим Вас за выбор инфракрасного лобного бескон-
тактного термометра модели MI-100 ТМ dr. frei®. Мы увере-
ны, что, по достоинству оценив качество данного прибора, 
Вы станете постоянным пользователем продукции Швейцар-
ской ТМ dr. frei®. 
Перед тем как начать пользоваться данным прибором, вни-
мательно прочитайте инструкцию. В ней Вы найдете всю ин-
формацию, необходимую Вам для правильного проведения 
измерения. По всем вопросам относительно данного продук-
та, пожалуйста, обращайтесь к официальному представите-
лю или в сервисный центр ТМ dr. frei® в Вашей стране. 
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чТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ  
О ТЕМПЕРАТУРЕ ТЕЛА

О нормальной и повышенной 
температуре тела

Температура тела в лобной и в височной областях отлича-
ется от внутренней температуры тела, измеряемой ораль-
но или ректально. Повышенная температура может сопро-
вождаться сужением сосудов, что приводит к охлаждению 
поверхности кожи. В таком случае результаты измерения 
температуры инфракрасным термометром модели MI-100 
могут быть необычно низкими. Поэтому, если результат из-
мерения не совпадает с самочувствием пациента или яв-
ляется слишком низким, необходимо повторить измерение 
каждые 15 минут. Для сравнения с эталонными показателя-
ми можно выполнять измерения с помощью традиционного 
термометра.
Существует также понятие индивидуальной температуры 
тела каждого человека. Показатели температуры различа-
ются в зависимости от места измерения на теле и времени 
дня. Ниже приведена информация о диапазоне показателей 
на разных участках тела. Пожалуйста, обратите внимание, 
что показатели температуры на различных участках тела, 
даже измеренных одновременно, не следует сравнивать 
между собой.
Сигнал повышенной температуры сообщает о температуре 
тела выше нормальной. Этот симптом может быть вызван 
инфекцией, чрезмерным количеством одежды или имму-
низацией. Отсутствие повышенной температуры, в свою 
очередь, может быть обусловлено наличием хронических 
заболеваний, нарушением иммунной системы, употреблени-
ем антибиотиков, стероидов или жаропонижающих средств 
(аспирин, ибупрофен, ацетаминофен), также возрастом 
человека (до 3 месяцев). Обратитесь, пожалуйста, к врачу, 
если у Вас плохое самочувствие при нормальной темпера-
туре. 
Таблица * 1 Показатели нормальной температуры на 
различных участках тела

Участок тела Диапазон нормальной температуры

Во рту ≥ 0.6°C выше или ниже 37°C
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В анальном отверстии от 0.3°C до 0.6°C выше температуры во 
рту

В подмышечной зоне от 0.3°C до 0.6°C ниже температуры во рту

* Показатели температуры опубликованы на сайте американской 
корпорации WebMD; http://firstaid.webmd.com/body-temperature, 
данные от 7 января 2010 г.

ПРЕИМУЩЕСТвА 
ИНФРАКРАСНОгО ЛОБНОгО 

БЕСКОНТАКТНОгО ТЕРМОМЕТРА  
МОДЕЛЬ MI-100

важная информация 

Данный термометр клинически испытан и показывает точ-
ные результаты измерения температуры. Термометр модели 
MI-100 предназначен для периодического измерения и кон-
троля температуры тела дома. Способ измерения: в лобной 
зоне.
Данный термометр измеряет количество инфракрасной 
энергии, которое генерируется через поверхность кожи сосу-
дами и тканями вокруг сосудов. Прибор переводит это тепло 
в показатель температуры.
• Автоматическое отключение через 25 секунд, время 

подсветки дисплея - 5 секунд.
• Память прибора сохраняет 20 результатов последних 

измерений температуры
• Подсветка дисплея обеспечивает считывание показаний 

термометра даже в темном помещении.
• Цветовая индикация повышенной температуры (красный 

цвет) и нормальной температуры (зеленый цвет).
• Измерение температуры на расстоянии максимум 5 см от 

поверхности лба.

ПРИМЕчАНИЕ: Точность показателей термометра 
может быть нарушена из-за загрязнения сенсора. 
Перед началом измерения убедитесь, что сенсор не 
загрязнен.
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Мы также рекомендуем выполнить контрольное измерение с 
помощью обычного термометра в случаях, когда:
1. Показатель температуры слишком низкий.
2. Для новорожденных до 3 месяцев.
3. Для детей до 3 лет с ослабленной иммунной системой и 
если у ребенка возникает необычная реакция при появлении 
или отсутствии высокой температуры.
Данный термометр не излучает инфракрасный свет.

ПОДгОТОвКА К ИЗМЕРЕНИЮ

Предупреждение 

1. Как в случае с любым термометром, для получения точ-
ных результатов измерений необходимо внимательно 
прочитать инструкцию перед использованием прибора.

2. Всегда пользуйтесь термометром в указанных условиях 
эксплуатации (от 16°C до 40°C и при относительной влаж-
ности менее 95%).

3. Храните термометр в прохладном сухом месте при темпе-
ратуре от -20°C до 50°C и при относительной влажности 
менее 95 %.

4. Избегайте попадания прямых солнечных лучей на при-
бор.

5. Не допускайте падения термометра. Если Вы заметили 
повреждения, обратитесь в сервисный центр.

6. Не разбирайте термометр.
7. Следует соблюдать основные меры безопасности при 

измерении температуры у маленьких детей и инвалидов.
8. Использование данного прибора не заменяет консульта-

цию терапевта.
9. Рекомендуется, чтобы Вы и прибор находились в неиз-

менных условиях окружающей среды минимум 30 минут 
перед измерением.

10. Если показатели измеряемой температуры подпадают 
под диапазон повышенной (≥ 37.5°C до < 43°C) - экран 
дисплея с красной подсветкой, пожалуйста проконсульти-
руйтесь у терапевта.
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внешний вид и описание прибора

В комплект термометра модели MI-100 входит:

Термометр

Краткое 
руководство 
по эксплуатации 

Инструкция 
пользователя

Батарейка

1 2

3 4

5

1. Кнопка ВКЛ/СКАН
2. Экран дисплея 
3. Свет-указка

4. Сенсор
5. Отсек для батарейки
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1. Индикатор измерения температуры предмета
2. Индикатор измерения температуры тела
3. Индикатор разрядки батарейки
4. Память 
5. Значение памяти
6. Единица измерения температуры
7. Значение температуры

выбор режима измерения

Вы можете выбрать один из двух режимов измерения.

1. Режим измерения температуры тела.

Сначала нажмите кнопку вКЛ/СКАН в течение 2 секунд 
для включения термометра и входа в режим измерения 
температуры тела. Когда на экране мигает °C или °F, при-
бор находится в режиме ожидания перед измерением. 

Этот режим предназначен для измерения температуры в 
центре лба.

2. Режим измерения температуры предмета.

Сначала нажмите кнопку вКЛ/СКАН в течение 2-5 секунд 
для включения термометра и входа в режим измерения 

1

2 3 4

5

6

7
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температуры предмета. Когда на экране мигает °C или 
°F, прибор находится в режиме ожидания перед измере-
нием.

Этот режим предназначен для измерения температуры 
предмета.

выбор шкалы температур 

Данный прибор выполняет измерения по двум шкалам тем-
ператур на выбор °C или °F. 
Когда прибор выключен, нажмите кнопку ВКЛ/СКАН в тече-
ние 8 секунд для настройки прибора (на дисплее будет ото-
бражен результат последнего измерения перед тем, как Вы 
сможете выбрать нужную шкалу температур). Когда на экра-
не мигает °C или °F, нажмите кнопку ВКЛ/СКАН для выбора 
шкалы температур. Прибор находится в режиме ожидания 
перед измерением. 

Если Вы не будете пользоваться прибором, он выключится 
автоматически через 5 секунд. 

Замена батарейки

Данный прибор работает от литиевой батарейки CR2032 3В. 
Если питания для работы термометра не будет хватать, на 
дисплее появится индикатор « ». Выполните следующие 
шаги для замены батарейки немедленно.

1. Нажмите на черточки на крышке отсека для батарейки и 
поднимите ее вверх, чтобы открыть отсек для батарейки. 
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2. Удалите разряженную батарейку с помощью специально-
го крючка движением вверх. Установите новую литиевую 
батарейку CR2032 3В. 

3. Закройте отсек для батарейки крышкой. 

Крючок
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ПРОвЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Измерение температуры тела

1. Сначала нажмите кнопку вКЛ/
СКАН в течение 2 секунд для 
включения термометра и входа 
в режим измерения температу-
ры тела. 

В течение 2 секунд на экране дисплея 
отображаются все символы.

2. На дисплее отобразится результат последнего изме-
рения в течение 2 секунд.

3. Когда на экране мигает °C или °F , прибор находится в 
режиме ожидания перед измерением. Мигает символ 
единицы измерения температуры. 

ПРИМЕчАНИЕ: 
1. Если прибор работает, когда на дисплее появляется 

символ разрядки батарейки « », мы рекомендуем 
Вам заменить батарейку на новую для получения 
точных результатов измерения.

2. Вынимайте батарейку, если прибор не используется 
в течение продолжительного периода времени.

3. Храните прибор в недоступном для детей месте. 
4. Утилизируйте батарейку согласно местным пра-

вилам.
5. Утилизируйте прибор согласно требованиям в 

Вашей стране. 
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4. Поднесите сенсор термометра под прямым углом к 
центру лба на расстоянии 
не более 5 см. 

Для выполнения измерения 
нажмите и удерживайте кнопку 
ВКЛ/СКАН в течение 3 секунд.

 
5. Получите результат.
Когда Вы отпустите кнопку ВКЛ/СКАН,  на  дисплее  с  зе-
леной  подсветкой  будет  отображен результат  измерения  
температуры.  Одновременно  с  этим прибор издает три ко-
ротких звуковых сигнала.

ПРИМЕчАНИЕ: 
• Обратите внимание, что на результат измерения 

на поверхности лба может повлиять наличие пота, 
жира и явлений окружающей среды, поэтому следует 
рассматривать полученные результаты лишь как 
справочную информацию.

• Кожа младенца очень быстро реагирует на 
температуру окружающей среды. Поэтому не следует 
пользоваться термометром ТМ Dr. Frei модели 
MI-100 во время и сразу после кормления грудью, 
так температура кожи в то время может быть ниже 
внутренней температуры тела.

• Если результат измерения менее 32°C , на дисплее с 
красной подсветкой появится символ «L» и прозвучат 
три коротких звуковых сигнала.
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Измерение температуры предмета

1. Нажмите кнопку вКЛ/СКАН в те-
чение 2-5 секунд для включения 
термометра и входа в режим из-
мерения температуры предмета. 
На дисплее отобразится индика-
тор режима измерения темпера-
туры предмета, и прозвучит зву-
ковой сигнал. 

В течение 2 секунд на экране дис-
плея отображаются все символы. 

ПРИМЕчАНИЕ: 
• Если результат измерения более 32°C и менее 

37,5°C, на дисплее с зеленой подсветкой появится 
результат измерения, и прозвучат три коротких 
звуковых сигнала.

• Если результат измерения больше 37,5°C, на 
дисплее с красной подсветкой появится результат 
измерения, и прозвучат десять коротких звуковых 
сигналов.

• Если результат измерения более 43°C, на дисплее 
с красной подсветкой появится символ «H» и 
прозвучат десять коротких звуковых сигналов.

• Повторное измерение следует проводить через 
3 секунды.

• Когда прибор в режиме ожидания, на дисплее 
отображается результат последнего измерения, 
мигает °C или °F. Прибор не может выполнить 
измерения, пока на дисплее высвечивается 
результат предыдущего измерения в течение 
5 секунд.

• Прибор будет находиться в режиме ожидания 
25 секунд, затем выключится. Время подсветки 
дисплея - 5 секунд.
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2. На дисплее отобразится результат последнего измере-
ния в течение 2 секунд. 

3. Когда на экране мигает °C или °F , прибор находится в 
режиме ожидания перед измерением. Мигает символ 
единицы измерения температуры. 

4. Поднесите сенсор термометра под прямым углом к 
предмету на расстоянии не более 5 см.

Для выполнения измерения 
нажмите и удерживайте кнопку 
ВКЛ/СКАН в течение 5 секунд. 

5. Получите результат.
Когда Вы отпустите кнопку ВКЛ/СКАН, на дисплее с зеленой 
подсветкой будет отображен результат измерения темпе-
ратуры. Одновременно с этим прибор издает три коротких 
звуковых сигнала.

ПРИМЕчАНИЕ:
• Если результат измерения меньше 0°C, на дисплее с 

красной подсветкой появится символ «L» и прозвучат 
три коротких звуковых сигнала.

• Если результат измерения больше 0°C и менее 
100°C, на дисплее с зеленой подсветкой появится 
результат измерения, и прозвучат три коротких 
звуковых сигнала. 
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ФУНКЦИЯ «ПАМЯТЬ»

Просмотр сохраненных значений

Память данного прибора сохраняет 20 
результатов последних измерений. 

1. Убедитесь, что прибор выключен, пре-
жде чем просматривать сохраненные 
в памяти значения.

2. Нажмите кнопку ВКЛ/СКАН в течение 
5-8 секунд для входа в режим памяти 
прибора.

При каждом нажатии кнопки ВКЛ/СКАН на дисплее будет 
отображаться результат измерения в обратном хронологиче-
ском порядке (первым отображается последний результат), а 
также индикатор « » и номер (от 1 до 20).
Когда память прибора заполнена, каждое новое полученное 

ПРИМЕчАНИЕ:
• Если результат измерения более 100°C, на дисплее 

с красной подсветкой появится символ «H» и прозву-
чат десять коротких звуковых сигналов.

• Повторное измерение следует проводить через 
3 секунды.

• Когда прибор в режиме ожидания, на дисплее ото-
бражается результат последнего измерения, мигает 
°C или °F. Прибор не может выполнить измерения, 
пока на дисплее высвечивается результат предыду-
щего измерения в течение 5 секунд.

• Прибор будет находиться в режиме ожидания  
25 секунд, затем выключится. Время подсветки 
дисплея - 5 секунд.
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значение удаляет из памяти последний результат. 
Когда на дисплее отображен последний результат в памяти, 
нажмите кнопку ПАМЯТЬ снова для просмотра последнего 
результата измерения.

Если в памяти прибора нет сохраненных результатов, на дис-
плее будет отображен индикатор « » и мигающий « ».

3. Выход из режима памяти прибора.
Прибор выключится автоматически через 5 секунд.

Полученый результат измерения

Изображение Пояснение

Результат измерения, который не 
входит в диапазон от 32°C до 43°C, 
отображается на экране с красной 
подсветкой:
«H» - температура выше 43°C
«L»- температура ниже 32°C

Результат измерения, который 
входит в диапазон от 32°C до 
37,5°C, отображается на экране с 
зеленой подсветкой.

Результат измерения, который 
входит в диапазон от 37,5°C до 
43°C, отображается на экране с 
красной подсветкой.

ПРИМЕчАНИЕ:
В памяти прибора сохраняются только результаты из-
мерения температуры тела.
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выключение прибора вручную

В режиме измерения температуры тела 
или предмета при включенной подсвет-
ке дисплея нажмите кнопку ВКЛ/СКАН 
для выключения прибора после завер-
шения  измерения.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАвНОСТЕЙ

Сообщение Значение Действия

Температура 
окружающей 
среды ниже 
диапазона работы 
прибора или 
температура 
предмета ниже 
диапазона 
измерения 
прибора.

Поместите прибор 
в окружающую 
среду, имеющую 
температуру 
рабочего 
диапазона 
прибора от 
16°C до 40°C 
или диапазона 
температур 
предмета от 0°C 
до 100°C.

 Температура 
окружающей 
среды выше 
диапазона работы 
прибора или 
температура 
предмета выше 
диапазона 
измерения 
прибора.

Поместите прибор 
в окружающую 
среду, имеющую 
температуру 
рабочего 
диапазона 
прибора от 
16°C до 40°C 
или диапазона 
температур 
предмета от 0°C 
до 100°C.
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Уровень заряда 
батарейки низкий, 
появляется символ 
« »

Замените 
батарейку 
немедленно. 

 
 
 

Прибор неис-
правен или 
находится в среде 
электро-магнитных 
колебаний.

Пожалуйста, 
обратитесь в 
сервисный центр.

ХРАНЕНИЕ И УХОД

Очистка и уход

• Сенсорный датчик термометра не является водостойким. 
Очищайте внутреннюю часть датчика сухой 
хлопчатобумажной тканью.

• Прибор не является водостойким. Нельзя очищать прибор 
под проточной водой или погружать и воду. Нельзя 
использовать абразивные моющие средства.

• Храните термометр в сухом и прохладном месте. 
• Оберегайте прибор от пыли и прямых солнечных лучей.

ОПИСАНИЕ СИМвОЛОв

Символ Значение

См. инструкцию

 Производитель

Номер
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Внимание см. сопроводительные 
документы

Маркировка СЄ

Уполномоченный представитель в ЕС

Рабочая часть типа BF

Утилизация электрических и электрон-
ных приборов

ТЕХНИчЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель MI-100

Размеры и вес 100 x 30.5 x 18 мм,
38 г (с батарейкой)

Батарея Литиевая батарейка типа 3V 
CR2032

Диапазон 
измеряемой 
температуры

Лобная зона: от 32°C до 43°C 
Предмет: от 0°C до 100°C 

Минимальный 
шаг измерения

0.1 °F/0.1°C

Точность Для режима измерения 
температуры тела:
±0.2°C от 36.0°C до 39.0°C 
±0.3°C от 32.0°C до 35.9°C и от 
39.1°C до 43.0°C 

Для режима измерения 
температуры предмета:
± 1°C от 0°C до 100°C 
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Шкала 
температур

°C или °F 

Рабочая 
температура 

от 16°C до 40°C

влажность 
при рабочей 
температуре 

Относительная влажность
не более 95 %

Объем памяти 20 измерений

Стандарты Соответствует стандартам по 
инфракрасным термометрам:
ASTM E1965 -98
EN 12470-5
EN 60601-1-2:2007 / AC 2010
EN 60601-1-4:1996
EN 60601-1-6:2010

Соответствует положениям 
стандарта EN 60601-1-2 по 
электромагнитной совместимости.
Соблюдены требования директивы 
ЕС 93/42/EEC для приборов 
медицинского назначения класса 
IIa.

Батарейки и электронные приборы следует утилизировать в 
соответствии с принятыми нормами и не выбрасывать вме-
сте с бытовыми отходами.

гАРАНТИЯ

На данный термометр предоставляется 2 года гарантии 
со дня приобретения. Гарантия действует только в случае 
предъявления в сервисный центр правильно заполненного 
гарантийного талона с печатью предприятия-продавца (или 
штампом гарантийной мастерской) c датой продажи (ремон-
та), при наличии чека предприятия-продавца, инструкции 
пользователя, неповрежденной оригинальной упаковки при-
бора.
• Гарантия не распространяется на износ батарейки и 

упаковки прибора.
• Гарантия не распространяется на повреждения, 

возникшие в результате неправильного обращения, 
несчастных случаев, несоблюдения инструкции по 
эксплуатации или самостоятельных попыток вскрыть и/
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или отремонтировать прибор.
• Возврату не подлежат приборы без оригинальной 

упаковки и при наличии механических повреждений 
(царапин, пятен и т.д.), а также в неполной комплектации.

• Если прибор находился в эксплуатации, и подлежит 
ремонту, он не может быть заменен на новый.

В случае, когда в течение гарантийного срока товар эксплу-
атировался с нарушением правил, ремонт осуществляется 
за счет потребителя.
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ШАНОвНИЙ КОРИСТУвАч 
іНФРАчЕРвОНОгО ЛОБНОгО 

БЕЗКОНТАКТНОгО ТЕРМОМЕТРА  
ТМ DR FREI® 

Дякуємо Вам за вибір інфрачервоного лобного безконтактно-
го термометра модель MI-100 ТМ dr. frei®. Ми впевнені, що, 
гідно оцінивши якість даного приладу, Ви станете постійним 
користувачем продукції Швейцарської ТМ dr. frei®. 
Перед тим як почати користуватися даним приладом, уважно 
прочитайте інструкцію. У ній Ви знайдете всю інформацію, 
необхідну Вам для правильного проведення вимірювання. 
За всіма питаннями щодо даного продукту, будь ласка, звер-
тайтесь до офіційного представника або у сервісний центр  
ТМ dr. frei® у Вашій країні.
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ЩО НЕОБХіДНО ЗНАТИ  
ПРО ТЕМПЕРАТУРУ ТіЛА

Про нормальну і підвищену  
температуру тіла
Температура тіла в лобній і в скроневій областях відрізняється 
від внутрішньої температури тіла, що вимірюється орально 
або ректально. Симптом високої температури може супровод-
жуватися ефектом звуження судин, що призводить до охо- 
лодження поверхні шкіри. В такому випадку результати ви- 
мірювання температури інфрачервоним термометром моделі 
MI-100 можуть бути незвичайно низькими. Тому, якщо результат 
вимірювання не співпадає з самопочуттям пацієнта або є 
занадто низьким, необхідно повторити вимірювання кожні 15 
хвилин. Для порівняння з еталонними показниками Ви можете 
виконати вимірювання за допомогою традиційного електронного 
термометра. 
Існує також поняття індивідуальної температури кожної людини. 
Показники температури різняться в залежності від місця 
вимірювання на тілі та часу дня. Нижче наведена інформація про 
діапазон показників на різних ділянках тіла. Будь ласка, зверніть 
увагу, що показники температури на різних ділянках тіла, навіть 
виміряних одночасно, не слід порівнювати між собою. Сигнал 
підвищеної температури повідомляє про температуру тіла вищу 
за нормальну. Цей симптом може бути викликаний інфекцією, 
надмірною кількістю одягу або імунізацією. Відсутність 
підвищеної температури, в свою чергу, може бути обумовлена 
наявністю хронічних захворювань, порушенням імунної системи, 
вживанням антибіотиків, стероїдів або жарознижуючих засобів 
(аспірин, ібупрофен, ацетамінофен), також віком людини (до 
3 місяців). Зверніться, будь ласка, до лікаря, якщо Ви маєте 
погане самопочуття при нормальній температурі.

Таблиця 1.* Показники нормальної температури на 
різних ділянках тіла

Ділянка тіла Діапазон нормальної температури

В роті 0.6°C і більше 
Вище або нижче 37°C

В анальному отворі Від 0.3°C до 0.6°C 
Вище температури в роті

В підпахвовій зоні Від 0.3°C до 0.6°C 
нижче температури в роті 

* Показники температури опубліковані на сайті американської корпорації WebMD;
 http://firstaid.webmd.com/body-temperature; дані від 7 січня 2010р.
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ПЕРЕвАгИ іНФРАчЕРвОНОгО 
ЛОБНОгО БЕЗКОНТАКТНОгО 
ТЕРМОМЕТРА МОДЕЛЬ MI-100

важлива інформація

Даний термометр клінічно випробуваний і показує точні 
результати вимірювання температури. Термометр моделі  
MI-100 призначений для періодичного вимірювання та 
контролю температури тіла вдома. Спосіб вимірювання: у 
лобній зоні. 
Даний термометр вимірює кількість інфрачервоної енергії, 
яка випромінюється через поверхню шкіри судинами та 
оточуючими тканинами. Далі прилад переводить це тепло у 
показник температури.
• Автоматичне вимкнення через 25 секунд, підсвічування 

дисплею - 5 секунд. 
• Пам’ять приладу зберігає 20 останніх вимірювань 

температури
• Підсвічування дисплея забезпечує зчитування показань 

термометра навіть в темному приміщенні. 
• Кольорова індикація високої температури (червоний колір) 

і нормальної температури (зелений колір).
• Вимірювання температури на відстані максимум 5 см від 

поверхні лоба. 

Ми також рекомендуємо виконати контрольне вимірювання 
за допомогою звичайного електронного термометра у 
випадках, коли:
1. Показник температури занадто низький
2. Для новонароджених до 3 місяців 
3. Для дітей до 3 років з ослабленою імунною системою та 

якщо у дитини виникає незвичайна реакція при появі або 
відсутності високої температури.

Даний термометр не випромінює інфрачервоного світла.

ПРИМіТКА: Точність показників термометра може 
бути порушена через забруднення сенсора. Перед 
вимірюванням перкеконайтесь, що сенсор не 
забруднений.
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ПіДгОТОвКА ДО вИМіРЮвАННЯ

Попередження

1. Як у випадку з будь-яким термометром, для отримання 
точних результатів вимірювань необхідно уважно прочи-
тати інструкцію перед використанням приладу.

2. Завжди користуйтесь термометром у зазначених умовах 
експлуатації (від 16°C до 40°C та при відносній вологості 
менше 95%).

3. Зберігайте термометр у прохолодному сухому місці при 
температурі від -20°C до 50°C та при відносній вологості 
менше 95%. 

4. Уникайте потрапляння прямих сонячних променів на при-
лад.

5. Не допускайте падіння термометра. Якщо Ви помітили 
пошкодження, зверніться до сервісного центру. 

6. Не розбирайте термометр.
7. Слід дотримуватись основних заходів безпеки, якщо Ви 

вимірюєте температуру маленьким дітям та інвалідам.
8. Використання даного приладу не замінює консультацію 

терапевта.
9. Рекомендовано, щоб Ви та прилад знаходились у 

незмінних умовах навколишнього середовища мінімум  
30 хвилин перед вимірюванням.

10. Якщо показники вимірюваної температури підпадають під 
діапазон підвищеної (від ≥37.5°C до <43°C) - екран дис-
плею з червоною підсвіткою, будь ласка зверніться до 
терапевта.

Зовнішній вигляд і опис приладу

В комплект термометра моделі MI-100 входить:

Термометр

Стисле 
керівництво 
з експлуатації 

Інструкція 
користувача

Батарейка
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1 2

3 4

5

1. Кнопка ВВІМК/СКАН
2. Екран дисплею
3. Світло-указка

4. Сенсор
5. Відсік для батарейки

1. Індикатор вимірювання температури предмету
2. Індикатор вимірювання температури тіла людини
3. Індикатор розрядки батарейки
4. Індикатор пам’яті
5. Значення пам’яті 
6. Одиниця вимірювання температури 
7. Значення температури

1

2 3 4

5

6

7
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вибір режиму вимірювання

Ви можете обрати один з двох режимів вимірювання.

1. Режим вимірювання температури тіла.

Спочатку натисніть кнопку ввіМК/СКАН протягом  
2 секунд для ввімкнення термометра та входу в режим 
вимірювання температури тіла. Коли на екрані блимає 
°C або °F, прилад знаходиться в режимі очікування перед 
вимірюванням.

Цей режим призначений для вимірювання температури в 
центрі лоба.

2. Режим вимірювання температури предмета.

Спочатку натисніть кнопку ввіМК/СКАН протягом  
2-5 секунд для ввімкнення термометра та входу в 
режим вимірювання температури предмета. Коли на 
екрані блимає ° C або ° F, прилад знаходиться в режимі 
очікування перед вимірюванням.

Цей режим призначений для вимірювання температури 
предмета.
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вибір шкали температур

Даний прилад виконує вимірювання за двома шкалами тем-
ператур на вибір °C або °F.
Коли прилад вимкнений, натисніть кнопку ВВІМК/СКАН про-
тягом 8 секунд для налаштування приладу (на дисплеї буде 
відображений результат останнього вимірювання перед тим, 
як Ви зможете обрати потрібну шкалу температур). Коли на 
екрані блимає °C або °F, натисніть кнопку ВВІМК/СКАН для 
вибору шкали температур. Прилад знаходиться в режимі очі-
кування перед вимірюванням.

Якщо Ви не користуватиметесь приладом, він вимкнеться 
автоматично через 5 секунд.

Заміна батарейки

Даний прилад працює від літієвої батарейки CR2032 на 3 В. 
Якщо живлення для роботи термометра не буде вистачати, 
на дисплеї з’явиться індикатор « ». Виконайте наступні 
кроки для заміни батарейки негайно.

1. Натисніть на рисочки на кришці відсіку для батарейки та 
підніміть її вгору, щоб відкрити відсік для батарейки.
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2. Вилучіть розряджену батарейку за допомогою 
спеціального крючка рухом вгору. Встановіть нову літієву 
батарейку CR2032 на 3 В.

3. Закрийте відсік для батарейки кришкою. 

Гачок

ПРИМіТКА:
1. Якщо прилад працює, коли на дисплеї з’являється 

символ розрядки батарейки « », ми рекомендує-
мо Вам замінити батарейку на нову для отримання 
точних результатів вимірювання.

2. Виймайте батарейку, якщо прилад не використову-
ватиметься протягом тривалого періоду часу.

3. Зберігайте прилад подалі від дітей.  
4. Утилізуйте батарейку згідно місцевих правил.
5. Утилізуйте прилад згідно вимог у Вашій країні.
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ПРОвЕДЕННЯ вИМіРЮвАННЯ

вимірювання температури тіла

1. Спочатку натисніть кнопку ввіМК/
СКАН протягом 2 секунд для 
ввімкнення термометра та входу в 
режим вимірювання температури 
тіла.

Протягом 2 секунд на екрані дисплею 
будуть відображені всі символи. 

2. На дисплеї відобразиться результат останнього 
вимірювання протягом 2 секунд.

3. Коли на екрані блимає ° C або ° F, прилад знаходиться 
в режимі очікування перед вимірюванням. Блимає 
символ одиниці вимірювання температури. 

4. Піднесіть сенсор термометра під прямим кутом до 
лобу на відстані не більше 5 см. 

Для виконання вимірювання 
натисніть і утримуйте кнопку 
ВВІМК/СКАН протягом 3 
секунд.
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5. Отримайте результат.
Коли Ви відпустите кнопку ВКЛ / СКАН, на дисплеї зеленою 
підсвіткою буде відображений результат вимірювання темпе-
ратури. Одночасно з цим прилад видає три коротких звуко-
вих сигнали.

ПРИМіТКА:
• Зверніть увагу, що на результат вимірювання у лобній 

зоні може вплинути наявність поту, жиру та явищ на-
вколишнього середовища, тому слід розглядати отри-
мані результати лише як довідкову інформацію.

• Шкіра немовляти дуже швидко реагує на температуру 
навколишнього середовища. Тому не слід користу-
ватися термометром Dr.Frei моделі MI-100 під час та 
одразу після годування груддю, оскільки температура 
шкіри в той час може бути нижчою за внутрішню тем-
пературу тіла. 

• Якщо результат вимірювання менше 32°С, на дисплеї 
червоного кольору з’явиться символ «L» і пролунають 
три коротких звукових сигнали.

• Якщо результат вимірювання більше 32°С та менше 
37,5°С, на дисплеї зеленого кольору з’явиться резуль-
тат вимірювання і пролунають три коротких звукових 
сигнали.

• Якщо результат вимірювання більше 37,5°С, на дис-
плеї червоного кольору з’явиться результат вимірю-
вання і пролунають десять коротких звукових сигналів.

• Якщо результат вимірювання більше 43°С, на дисплеї 
червоного кольору з’явиться символ «H» і пролунають 
десять коротких звукових сигналів.

• Повторне вимірювання слід проводити через 3 секун-
ди. 

• Коли прилад у режимі очікування, на дисплеї відобра-
жається результат останнього вимірювання, блимає 
° C або ° F. Прилад не може виконати вимірювання 
доки на дисплеї висвічується результат попереднього 
вимірювання протягом 5 секунд.



54

• Прилад буде знаходитися в режимі очікування 25 
секунд, потім вимкнеться. Час підсвічування дисплея 
- 5 секунд.

вимірювання температури предмета

1. Натисніть кнопку ввіМК/
СКАН протягом 2-5 секунд для 
ввімкнення термометра та 
входу в режим вимірювання 
температури предмета.

На дисплеї відобразиться індикатор режиму вимірювання 
температури предмета та прозвучить короткий звуковий 
сигнал. Протягом 2 секунд на екрані дисплею будуть 
відображені всі символи.

2. На дисплеї відобразиться результат останнього 
вимірювання протягом 2 секунд.
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3. Коли на екрані блимає ° C або ° F, прилад знаходиться 
в режимі очікування перед вимірюванням. Блимає 
символ одиниці вимірювання температури.

4. Піднесіть сенсор термометра під прямим кутом 
близько предмета на відстані не більше 5 см. 

Для виконання вимірювання 
натисніть і утримуйте кнопку 
ВВІМК/СКАН протягом 5 секунд.

5. Отримайте результат.
Коли Ви відпустите кнопку ВКЛ/СКАН, на дисплеї з зеленою 
підсвіткою буде відображений результат вимірювання 
температури. Одночасно з цим прилад видає три коротких 
звукових сигнали.

 
 

ПРИМіТКА:
• Якщо результат вимірювання менше 0°С, на 

дисплеї червоного кольору з’явиться символ «L» і 
пролунають три коротких звукових сигнали.

• Якщо результат вимірювання більше 0°С та менше 
100°С, на дисплеї зеленого кольору з’явиться 
результат вимірювання і пролунають три коротких 
звукових сигнали.
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• Якщо результат вимірювання більше 100°С, на дис-
плеї червоного кольору з’явиться символ «H» і про-
лунають десять коротких звукових сигналів. 

• Повторне вимірювання слід проводити через 
3 секунди.

• Коли прилад у режимі очікування, на дисплеї відо-
бражається результат останнього вимірювання, 
блимає °C або °F. Прилад не може виконати вимірю-
вання доки на дисплеї висвічується результат попе-
реднього вимірювання протягом 5 секунд.

• Прилад буде знаходитися в режимі очікування  
25 секунд, потім вимкнеться. Час підсвічування дис-
плея - 5 секунд.

ФУНКЦіЯ «ПАМ’ЯТЬ»

Перегляд збережених значень

Пам’ять даного приладу вміщає 20 
результатів останніх вимірювань.

1. Переконайтесь, що прилад 
вимкнений, перед тим, як 
переглядати збережені в пам’яті 
значення. 

2. Натисніть кнопку ВВІМК/СКАН 
протягом 5-8 секунд для входу в 
режим пам’яті приладу.

Під час кожного натискання кнопки ВВІМК/СКАН на дисплеї 
буде відображатися результат вимірювання у зворотному 
хронологічному порядку (першим відображається останній 
результат), а також індикатор « » та номер (від 1 до 20).
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Коли пам’ять приладу заповнена, кожне нове отримане 
значення видаляє з пам’яті останній результат.

Коли на дисплеї відображений останній результат в пам’яті, 
натисніть кнопку ПАМ’ЯТЬ знову для перегляду останнього 
результату вимірювання.

Якщо пам’ять приладу не має збережених результатів, на 
дисплеї буде відображене індикатор « » та « », що 
блимає.

3. Вихід з режиму пам’яті приладу.
Прилад вимкнеться автоматично через 5 секунд.

Отриманий результат вимірювання

Зображення Пояснення

Результат вимірювання, що не 
входить до діапазону від 32°C до 
43°C, відображається на екрані 
червоного кольору:

• «H» - температура вище 43°C
• «L» - температура нижче 32°C

Результат вимірювання, що входить 
до діапазону від 32°C до 37,5°C, 
відображається на екрані зеленого 
кольору.

Результат вимірювання, що 
входить до діапазону від 37,5°C 
до 43°C, відображається на екрані 
червоного кольору.

ПРИМіТКА: 
В пам’яті приладу зберігаються лише результати 
вимірювання температури тіла.
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вимкнення приладу вручну

В режимі вимірювання температури 
тіла або предмета,  коли  дисплей 
підсвічується, натисніть  кнопку  
ВВІМК/СКАН  для вимкнення  прила-
ду після  завершення  вимірювання.

УСУНЕННЯ НЕСПРАвНОСТЕЙ

Повідомлення Значення Дії 

Температура 
навколишнього 
середовища 
нижче діапазону 
роботи приладу 
або температура 
предмету нижча 
діапазону 
вимірювання 
приладу.

Помістіть прилад 
в навколишнє 
середовище, що 
має температуру 
робочого 
діапазону приладу 
від 16°C до 40°C 
або діапазону 
температур 
предмета від 0°C 
до 100°C. 

 Температура 
навколишнього 
середовища 
вище діапазону 
роботи приладу 
або температура 
предмету вище 
діапазону 
вимірювання 
приладу.

Помістіть прилад 
в навколишнє 
середовище, що 
має температуру 
робочого 
діапазону приладу 
від 16°C до 40°C 
або діапазону 
температур 
предмета від 0°C 
до 100°C.

Рівень заряду 
батарейки 
низький, 
на дисплеї 
з’являється 
символ « »

Замініть батарейку 
негайно. 
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Прилад 
несправний або 
знаходиться 
в середовищі 
електро-
магнітних 
коливань.

Будь ласка, 
зверніться до 
сервісного центру.

ЗБЕРігАННЯ і ДОгЛЯД

Очищення і догляд

• Сенсорний датчик термометра не є водостійким. Очищай-
те внутрішню частину датчика сухою бавовняною ткани-
ною. Прилад не є водостійким. Не можна очищати прилад 
під проточною водою або занурювати у воду. Не можна 
використовувати абразивні миючі засоби.

• Зберігайте термометр у сухому та прохолодному місці
• Оберігайте прилад від пилу та прямих сонячних промінів.

ОПИС СИМвОЛів 

Символ Значення

Див. інструкцію користувача

Виробник

Серійний номер

Увага, див. супровідні документи
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Маркування СЄ

Уповноважений представник в ЄС

Робоча частина типу BF

Утилізація електричних та електронних 
приладів

ТЕХНічНі ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Модель MI-100

Розміри та вага 100 x 30.5 x 18 мм, 38 г 
(з батарейкою)

Елемент 
живлення

Літієва батарейка типу 3V CR2032 

Діапазон 
вимірюваної 
температури

Лобна зона: від 32°C до 43°C 
Предмет: від 0°C до 100°C 

Мінімальний шаг 
вимірювання

0.1 °F/0.1°C

Точність Для режиму вимірювання 
температури тіла:
±0.2°C від 36.0°C до 39.0°C 
±0.3°C від 32.0°C до 35.9°C і від 
39.1°C до 43.0°C 

Для режиму вимірювання 
предмета:
± 1°C від 0°C до 100°C 

Шкала 
температур

°C або °F 

Робоча 
температура

Від 16°C до 40°C
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вологість 
при робочій 
температурі

Відносна вологість не більше 95%

Температура 
зберігання

Від -20°C до 50°C

вологість 
зберігання

Відносна вологість не більше 95%

Об’єм пам’яті 
приладу

20 вимірювань

Стандарти Відповідає стандартам щодо 
інфрачервоних термометрів:
ASTM E1965-98
EN 12470-5
EN 60601-1-2:2007/AC:2010
EN 60601-1-4:1996
EN 60601-1-6:2010

Відповідає положенням 
стандарту EN 60601-1-2 щодо 
електромагнітної сумісності.
Дотримані вимоги директиви ЄС 
93/42/EEC для приладів медичного 
призначення класу IIa.

Батарейки й електронні прилади слід утилізувати 
відповідно до прийнятих норм і не викидати разом з 
побутовими відходами.

гАРАНТіЯ

На даний термометр надається 2 роки гарантії від дня 
придбання. Гарантія діє тільки у випадку пред’явлення в 
сервісний центр правильно заповненого гарантійного талона 
з печаткою підприємства-продавця (або штампом гарантійної 
майстерні) з датою продажу (ремонту), при наявності 
чека підприємства-продавця, інструкції користувача, 
непошкодженої оригінальної упаковки приладу.
• Гарантія не поширюється на знос батарейки і упаковки 

приладу. 
• Гарантія не поширюється на пошкодження, що виникли 

в результаті неправильного поводження, нещасних 
випадків, недотримання інструкції з експлуатації або 
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самостійних спроб розкрити і / або відремонтувати 
прилад.

• Поверненню не підлягають прилади без оригінальної 
упаковки і за наявності механічних ушкоджень (подряпин, 
плям і т.д.), а також в неповній комплектації.

• Якщо прилад знаходився в експлуатації і підлягає 
ремонту, він не може бути замінений на новий.

У випадку, коли протягом гарантійного терміну товар екс-
плуатувався з порушенням правил, ремонт здійснюється за 
рахунок споживача. 
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 AppENDIx QUICk GUIDE

rU ПРИЛОЖЕНИЕ «КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО»
Ua ДОДАТОК «СТИСЛЕ КЕРІВНИЦТВО»
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 Biocare Asia Co.
Nо.260, Mayun Road, New District Suzhou, 215129 
Jiangsu, China

 Shanghai International Trading Corp. GmbH 
(Hamburg), Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Manufactured by the order of: 
Medhouse Swiss GmbH, Tramstrasse 16, 9442 Berneck, 
Switzerland, phone: + 41 71 747 11 95,
fax: + 41 71 747 11 91, medpack-group.com
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