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START 

  

AM -  PM

℃/℉ 

מד חום אינפרא רד למצח, מודד את הטמפרטורה הפנימית של הגוף
שהיא הטמפרטורה של איברי הגוף החיוניים. (ראה איור 1)

המכשיר עוצב למדידה של טמפרטורה באזור המצח, באזור זה נמצא
העורק הראשי של הראש. העורק הראשי מחובר ללב דרך עורק הצוואר

המוביל ישירות מאבי העורקים, שם זרימת הדם קבועה.
לפיכך, שינויים בטמפרטורת הגוף משתקפים מהר יותר במצח מאשר

בחלקים אחרים בגוף כמו פה, פי הטבעת ובית השחי.

  

איור 1

פעולות בסיסיות

מצב מצח

     שעה

מצב אובייקט

צפצוף

מצב זכרון

℉/℃החלפת
℃/℉

 השעה תתועד בפונקציית הזיכרון ותעזור לך
לזהות את תוצאות המדידה.

עיין בפרק הגדרת שעון  כדי ללמוד כיצד להגדיר
את השעה החל מהשימוש הראשון.  

 מד חום זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. הוא אינו מיועד  להחליף.
ביקור אצל הרופא

אנא זכור להשוות את תוצאות המדידה לטמפרטורת הגוף הרגילה שלך.
עיין בסעיף המחשה למשתמש שבעמוד 11, כדי ללמוד כיצד למדוד את

טמפרטורת הגוף.

 אם מד החום מזהה טמפרטורת גוף גדולה או שווה ל-℃37.8(℉100)
 כאשר הוא במצב מצח, ישמע צליל צפצוף ארוך ואחריו שלושה צפצופים

קצרים, בכדי להזהיר את המשתמש מחום גבוה.

 יש  10  זיכרונות עבור מדידות מצח ואובייקט, לכל זיכרון
מצויינים פרטי המדידה: תאריך המדידה / שעה / מצב מדידה.

 
  עיין בסעיף בחירת סולם טמפרטורות

 כדי ללמוד כיצד להחליף בין            .

מצב אובייקט מציג את טמפרטורות פני השטח של האובייקט,
 בשונה מטמפרטורת הגוף. זה יכול לעזור לך לבדוק אם  טמפרטורת

 האובייקט מתאימה לתינוק או לחולה,לדוגמא לבדוק את טמפרטורת
בקבוק החלב של התינוק.

 עיין בסעיף המחשה למשתמש, כדי ללמוד כיצד למדוד טמפרטורת 
אובייקט.
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ראש מדידה
עינית מדידה

כפתור
כפתור
כפתור

כיסוי סוללה

.1

.2

.3

.4

.5

.6

חלשה

תצוגת מסך

בקרת טמפרטורה



10

:  

   .( 24) 24:00  
 

 START-
,       :  

.

:
,   
 .START-

.       :
.

:
,   
 .START-

.       :
.

:
,   

 .START-
.       :

.

:
,   

 .START-
.       :

.

:
,   

 .START-
.       :

.
,       : 3

.

8

① 

 
②

③

④

⑤ 

⑥

  

       

  (12 ) AM/PM 

7

טיפים למדידת טמפרטורהטיפים למדידת טמפרטורה

הגדרת שעוןהגדרת שעון

חשוב לדעת את הטמפרטורה הרגילה של האדם הנבדק כשהוא בריא,
זוהי הדרך היחידה לאבחן חום במדויק.

כדי לקבוע טמפרטורה רגילה, יש לקחת מספר קריאות כאשר האדם הנבדק בריא
ולמדוד מחדש עם מדחום דיגיטלי סטנדרטי לאישור.

המשתמש חייב להיות במקום המדידה כ- 30 דקות לפני ביצוע המדידה.
הערה: המשתמש והמדחום צריכים להיות באותה סביבת טמפרטורת

למשך לפחות 10 דקות לפני ביצוע המדידה.

לפני / תוך כדי ביצוע המדידה יש להמנע משתיה, אכילה ופעילות גופנית
כגון רחצה, מקלחת, ייבוש שיער... 

במידה והמשתמש חובש כובע יש להסיר את הכובע  ולחכות 10 דקות לפני
ביצוע המדידה.

שמנים או מוצרי קוסמטיקה על המצח עשויים לתת קריאת טמפרטורה נמוכה יותר
מאשר בפועל, נקה לכלוך מאזור המצח לפני ביצוע המדידה,

יש לחכות לפחות 10 דקות בין שטיפת אזור המצח לביצוע המדידה.

החזקת יד על המצח למשך זמן, ישפיע על קריאת הטמפרטורה.
אין למדוד טמפרטורה על רקמת צלקתית, פצעים פתוחים או שריטות.

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

כדי להבטיח קריאה המשקפת את טמפרטורת הגוף במדויק
עליך לקחת בחשבון את הגורמים הבאים אשר עשויים להשפיע על קריאה מדויקת.

אין להשתמש במדחום על זיעה או מצח מזיע, זה עלול להשפיע על תוצאות המדידה.

אין להשתמש במדחום תוך כדי/מיד לאחר הנקה.

אין להשתמש במדחום מחוץ לבית.

אין למדוד במדחום זה ליד מקום חם מאוד כמו ,תנור ואח.

אין לגעת בעינית המדידה של המדחום זהו החלק העדין ביותר של המכשיר,
הדיוק של הקריאה עשוי להפגע אם עינית המדידה פגומה או מלוכלכת.

אם המדחום מאוחסן בסביבה שונה באופן משמעותי מאשר מקום הבדיקה, יש
למקם אותו במקום הבדיקה כ 30 דקות לפני השימוש.

המכשיר לא מיועד לשימוש בסביבה עשירה בחמצן, או תחמוצת חנקן.

9



כיבוי: המכשיר יכבה אוטומטית במידה ולא היה בשימוש למשך יותר מדקה
לשמירה על חיי הסוללה.

נקה את ראש המדידה לאחר כל שימוש על מנת להבטיח קריאה מדויקת ולהמנע
מהעברת זיהומים. (למידע נוסף ראה סעיף תחזוקה וניקוי)

במצב מצח:
אם קריאת הטמפרטורה מתחת ל-     37.8  (     100.0), פרצוף מחייך

יופיע ליד התוצאה

אם קריאת הטמפרטורה היא      37.8  (     100.0) ומעלה, פרצוף עצוב
יופיע ליד התוצאה

 

למצב הזיכרון ניתן לגשת במצב מצח או במצב אובייקט:

כאשר המדחום הופעל ולאחר מכן מופיעים איור 2 או 4  או לחילופין בסיום בדיקה,
לחץ והחזק את כפתור ה-      במשך שלוש שניות.

האות      תופיע בפינה הימנית התחתונה של התצוגה, ראה איור 5

המדחום יזכור באופן אוטומטי את 10 הטמפרטורות האחרונות,
ליד כל זיכרון יופיעו הנתונים הבאים: תאריך המדידה, שעה ומצב מדידה.
כל לחיצה על כפתור ה-      תציג קריאות קודמות התואמות למספר 1-10.

מספר 1 משקף את הקריאה האחרונה, בעוד מספר 10 משקף את הקריאה
הישנה ביותר שמאוחסנת בזיכרון, ראה איור 6 

 
במצב זיכרון, הסימן         או הסימן        קיימים תמיד,

המשתמש יכול ללחוץ על כפתור                  כדי להתחיל מדידה חדשה.

7 141 3

12 11

℉

℉

המחשה למשתמש

מצב זיכרוןהמחשה למשתמש

המחשה למשתמש

איך לשנות בין מצב מצח ומצב אובייקט:מדידת טמפרטורת המצח

לאחר המדידה:

מדידת טמפרטורת אובייקט:

איור 2 איור 4איור 3

איור 5 איור 6

בקרת טמפרטורה:

לחץ על כפתור ה-      , התצוגה תידלק ותראה את כל המקטעים.
לאחר מכן  התצוגה המתוארת באיור 2 תופיע על המסך בליווי צפצופים,

כך תדע שתוכל להתחיל את המדידה.

כוון את המדחום למרכז המצח  במרחק של 2 עד 3 ס"מ, ראה איור 3,
.START-לאחר מכן לחץ על כפתור ה

הערה: אל תסיר את המדחום מהמצח לפני שתשמע את הצפצוף האחרון.
מומלץ לחכות פרק זמן של 5 שניות בין הבדיקות על מנת להבטיח דיוק מלא.

קרא את הטמפרטורה שמופיעה על המכשיר.

 לכיבוי לחץ על כפתור ה-      .

לחץ על כפתור ה-      , להדלקת המדחום.
לאחר מכן  התצוגה המתוארת באיור 4 תופיע על המסך בליווי 2 צפצופים,

כך תדע שתוכל להתחיל את המדידה.

כוון את המדחום למרכז האובייקט  במרחק של 1 עד 2 ס"מ,
.START-לאחר מכן לחץ על כפתור ה

וקרא את הטמפרטורה שמופיעה על המכשיר.

 לכיבוי לחץ על כפתור ה-      .

להחלפה בין מצב מצח למצב אובייקט לחץ על כפתור ה-                .
  

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

.1

.2

.3

/

℃ 

℃

M

START
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: 34.0℃~43.0℃(93.2℉~109.4℉)
(32℉~212℉)

153*41*44

DC3V(2×AAA  )

0.1℃r 0.1℉

 IP22

קריאות הטמפרטורה הזמינות הן במעלות צלזיוס       או פרנהייט

כשהמדחום כבוי, לחץ והחזק את כפתור ה-                למשך כ-3 שניות
לכניסה לאזור בחירת סולם טמפרטורות, ראה איור 7.  

לחץ ושחרר את כפתור ה-               לבחירת סולם טמפרטורות רצוי

לאחר בחירת סולם הטמפרטורות הרצוי  לחץ על כפתור ה-
ליציאה מאזור בחירת סולם טמפרטורה.

 

LCD-יש להחליף את הסוללות כאשר האייקון            מופיע על ה
ראה איור 8

החלק את כיסוי הסוללה כלפי מטה כפי שמתואר באיור 9

הוצא את הסוללות והכנס 2 סוללות אלקליין           חדשות 
כפי שמתואר באיור  10.

החלק את כיסוי הסוללות חזרה.

עינית המדידה חייבת להישמר נקייה, יבשה וללא פגע בכל עת
כדי להבטיח קריאות מדויקות. הדיוק של קריאות הטמפרטורה יכול להיות

מושפע מנזק לעינית המדידה או מהימצאותם של לכלוך, טביעת אצבעות,
אבק ותרכובות מכתימות אחרות על עינית המדידה. 

אלה יכולים לפגוע בשקיפות החיישן ולפגוע בביצועי המכשיר.

עינית המדידה היא החלק העדין ביותר במדחום, על מנת לנקות את העינית
באופן בטוח השתמש במטלית רכה מעט רטובה עם אלכוהול 75% איזופרופיל.

אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים.
לאחר ניקוי, יש לאפשר זמן ייבוש של לפחות 10 דקות לפני השימוש במדחום.

הערה: אל תשתמש בכימיקלים אחרים כלשהם מלבד אלכוהול איזופרופיל,
לניקוי חלונית הגשוש.

השתמש במטלית רכה, ויבשה כדי לנקות את תצוגת המדחום והחלק החיצוני.

המדחום אינו עמיד במים. אל תטבול את היחידה במים כשאתה מנקה אותה.

שדות אלקטרומגנטיים חזקים עלולים להפריע לפעולה התקינה של המדחום
המכשיר צריך אמצעי זהירות מיוחדים לגבי            בהתאם למידע

החזר את המדחום חזרה לאריזה המקורית שלו לאחר השימוש

אחסן את המדחום במקום יבש ונטול אבק וחומרים מזהמים
וכן הרחק מאור שמש ישיר.

START

START

תחזוקה וניקויבחירת סולם טמפרטורות

מפרט טכניהחלפת סוללה

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

.4

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

℃℉

איור 7

איור 9

איור 8

איור 10

,EMC    EMC

7

AAA

טווח מדידה

מצח (מצב מצח)

מצב מצח:
מצב אובייקט:

מקום ייחוס בגוף

מקום מדידה

מצב מצח (מצב מתכוון)מצב הפעלה

דיוק מעבדה

 אוראלי: מדחום זה ממיר את הטמפרטורה המצחית כדי
 להציג את "המקבילה האוראלית“

אורזולוציית תצוגה

טווח טמפרטורת הפעלה

טווח טמפרטורת אחסון ושינוע

זעזועים

מ“ממידות

משקל

סוללותסוללה

חיי סוללה

אחריות

דיוק קליני

כ- 3 שניותזמן מדידה

: 0℃~100℃

±0.2℃ (0.4℉)  35.5℃~42.0℃ (95.9℉~107.6℉) 
 15℃~35℃ (  (59.0℉~95.0℉
±0.3℃ (0.5℉) 

±4% 
 

±2℃(4℉ לפי הקודםאו (

מצב מצח:

ב-
כאשר

טווח זמני הפעלה
למדידה ותפעול אחרים

טווח טמפרטורה
מצב אובייקט:

עם נפילה של 3 מטרים

כשנה/6000 קריאות

דירוג הגנת חדירות

שנה

כ- 84 גרם (עם סוללות)

-25℃~ 55℃ (-13℉~131℉) 15%~95%RH
700hPa ~ 1060hPa

,ללא עיבוי,
לחץ אטמוספרי:

10℃~40℃(50℉~104℉) 15%~85%RH
700hPa ~ 1060hPa

,ללא עיבוי
לחץ אטמוספרי:

,

 - 0.09℃(-0.16℉)

 0 .13℃(0.23℉)

 0 .87℃(1.57℉)

הטיה קלינית:
יכולת קלינית:

גבולות ההסכם:



במצב מצח:
הטמפ‘ הנמדדת גבוהה יותר

מ-
במצב מצח:

 הטמפ‘ הנמדדת גבוהה יותר
מ-

במצב מצח:
הטמפ‘ הנמדדת נמוכה יותר

מ-
במצב מצח:

 הטמפ‘ הנמדדת נמוכה יותר
מ-

3.0 ℃(109.4℉).

 100 ℃(212℉).
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 34 0 ℃(93.2℉).

0℃(32℉).
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Manufacturer:
Hangzhou Sejoy Electronics & Instruments Co., Ltd. 
Building 2, No.202, Zhenzhong Road, West Lake
Economy & Technology Zone 310030 Hangzhou China 

European Authorized Representative:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP

Website: www.sejoy.com
Email: info@sejoy.com
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פתרון בעיותפתרון בעיות

בעיה

או

פתרון הודעת שגיאה

 מדידה לפני שהמדחום
מוכן

 טמפרטורת הסביבה אינה
בטווח שבין

המדחום אינו ממוקם נכון,
או שהוא אינו יציב.

המדחום מראה שינוי
מהיר בטמפרטורת הסביבה.

המדחום אינו מתפקד כראוי.

קרא בעיון את סעיף
”המחשה למשתמש“

ובצע מדידת 
טמפרטורה חדשה.

 הוצא את הסוללה, המתן 
 דקה אחת והכנס מחדש.
 אם ההודעה מופיעה שוב

 פנה אל הספק לקבלת
שירות.

למדחום יש אחריות מוגבלת לשנה אחת. אל תנסה לפרק או לתקן את המדחום בעצמך.
אם נדרש שירות במהלך תקופת האחריות או לאחריה עליך ליצור קשר עם היצרן.

 ארוז מחדש את המדחום בקפידה באריזתו המקורית או ארוז אותו בבטחה
 כדי למנוע נזק במהלך המשלוח.

 כלול את קבלת המכירה המקורית שמראה את תאריך הרכישה, כתוב תיאור של הבעיה
 ואת הכתובת למשלוח חזרה. ושלח את המדחום בדואר

משולם מראש ומבוטח.
המפעיל או הארגון האחראי הלא מיומנים צריכים ליצור קשר עם היצרן או עם נציג היצרן

לקבלת סיוע לפי הצורך בהגדרות שימוש, תחזוקה של המדחום או כדי לדווח על
הפעלה ואירועים לא צפויים.

 10℃ 40℃
(50℉~104℉). 

ו-

 בצע את המדידה עד
 שמופיע בתצוגה

   ו-
(50℉~104℉). 

 10℃ 40℃

 מקם את המדחום בחדר
למשך 30 דקות לפחות
 בטמפרטורת חדר שבין

 היצרן ערב לכך שהמדחום נטול פגמים בחומרים ובהרכבה בתנאי שימוש רגילים.
 למשך תקופה של שנה אחת מתאריך המשלוח למשתמש הראשון שרוכש את המכשיר

 האחריות אינה מכסה סוללות, נזק לעינית המדידה או נזק למכשיר שנגרמים בגלל
שימוש לא הולם, רשלנות או תאונה, והיא חלה רק על הרוכש של המוצר

 

. 
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   ו-
(50℉~104℉). 

 10℃ 40℃

 מקם את המדחום בחדר
למשך 30 דקות לפחות
 בטמפרטורת חדר שבין

פתרוןבעיה הודעת שגיאה

 החלף שתי סוללות
 אלקליין חדשות בגודל

 המדחום לא יכול לעבוד
 בגלל סוללה חלשה.

קרא בעיון את החלק
”טיפים למדידת טמפ“

ולאחר מכן בצע מדידת
טמפרטורה חדשה.

קרא בעיון את סעיף
”טיפים למדידת טמפ“

 ודא שעינית המדידה 
 נקיה ולאחר מכן בצע

מדידת טמפרטורה
חדשה.
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המוצר תואם את דרישות
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אחריותשירות

האחריות הינה לתקופה של שנה כנגד הצגת חשבונית קנייה
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Guidance and declaration of manufacturer-electromagnetic emissions

The device  is intended for use in the electromagnetic  environment specified below. 
The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.

Electromagnetic environment-guidanceComplianceEmissions test

The device uses RF energy only for its internal function. 
Therefore, its emissions are very low and are not likely to 
cause any interference in nearby electronic equipment.

Group 1RF emissions CISPR 11

The device is suitable for use in all establishments, 
including domestic establishments and those directly
connected to the public low-voltage power supply 
network that supplies buildings used for domestic 
purposes.

Class BRF emissions CISPR 11

Harmonic emissions
IEC 61000-3-2 N/A

Voltage fluctuations/
flicker emissions
IEC 61000-3-3 N/A

Guidance and declaration of manufacturer-electromagnetic immunity

The device  is intended for use in the electromagnetic environment specified below. 
The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.

Floors should be wood, concrete or 
ceramic tile.  If floors are covered with 
synthetic material, the relative humidity 
should be at least 30 %.

Electromagnetic environm
entguidance

Compliance
levelIEC 60601 test levelIMMUNITY test

± 6 kV 
contact

± 8 kV air

± 6 kV 
contact

± 8 kV air

Electrostatic
discharge (ESD)
IEC 61000-4-2

Electrostatic
transient/burst
IEC 61000-4-4

± 2 kV for 
power supply
lines
± 1 kV for 
input/output
lines

N/A

Surge
IEC 61000-4-5

± 1 kV 
differential
mode
± 2 kV 
common
mode

N/A

Voltage dips, 
short interrupti-
ons and voltage
variations on p-
ower supply in-
put lines

IEC 61000-4-11  

< 5% UT (>95% dip in UT)
 for 0.5 cycle

40% UT (60% dip in UT) 
for 5 cycle

70% UT (30% dip in UT) 
for 25 cycle

<5% UT (>95% dip in UT) 
for 5 sec

Power frequency
(50/60 Hz)
magnetic field

IEC 61000-4-8 

3 A/m

Power frequency magnetic fields 
should be at levels charactertic of a 
typical location in a typical comme-
rcial or hospital environment.

3 A/m

N/A

מידע על תאימות אלקטרומגנטית

. IEC 60601 -1-2 המכשיר עומד בדרישות התקן הבינלאומי 
הדרישות מולאו בכפוף לתנאים המתוארים בטבלה שלהלן. המכשיר הוא מוצר רפואי

 חשמלי וכפוף לאמצעי בטיחות מיוחדים בנוגע ל-            שחובה לפרסם אותם
 בהוראות שימוש. ציוד תקשורת       נייד יכול להשפיע על המכשיר. השימוש ביחידה יחד

עם אביזרים שלא אושרו יכול להשפיע על המכשיר לרעה ולשנות את התאימות
האלקטרומגנטית שלו.

אין להשתמש במכשיר בסמוך לציוד חשמלי או בין פריטי ציוד חשמלי אחרים.
 

EMC
HF

טבלה 1

טבלה 2

מידע על תאימות אלקטרומגנטית

מידע על תאימות אלקטרומגנטיתמידע על תאימות אלקטרומגנטית

Guidance and declaration of manufacturer-electromagnetic immunity

The device  is intended for use in the electromagnetic environment specified below. 
The customer or the user of the device should assure that it is used in such an environment.

Electromagnetic environmentguidanceCompliance
level

IEC 60601
test levelIMMUNITY test

N/A

3 V/m

3 Vrms 150
kHz to 80
Mhz

3 V/m 80
MHz to 2.5
Ghz

Conducted
RF IEC
61000-4-6

Radiated RF
IEC 61000-
4-3

Portable and mobile RF communications equipment 
should be used no closer to any part of the device, 
including cables, than the recommended separation 
distance calculated from the equation applicable to 
the frequency of the transmitter.

Recommended seperation distance

                       80 MHz to 800 MHz

                       800 MHz to 2.5 Ghz

where P is the maximum output power rating of the 
transmitter in watts (W) according to the transm-
itter manufacturer and d is the recommended 
separation distance in metres (m).

Field strengths from fixed RF transmitters, as 
determined by an electromagnetic site survey, a 
should be less than the compliance level in each 
frequency range. 

Interference may occur in the vicinity of equipment 
marked with the following symbol:

Recommended separation distances between portable and mobile RF communications equipment and 
the device
The device is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated therefore 
disturbances are controlled. The customer or the user of the device can help prevent electromagnetic 
interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications 
equipment (transmitters) and the device as recommended below, according to the maximum output 
power of the communications equipment.

Rated maximum output power 
of transmitter
           
           W

Separation distance according to frequency of transmitter
m

80 MHz to 800 MHz 800 MHz to 2.5 GHz
 

0.01

0.1

1

10
100

0.12

0.38

1.2

3.8

12

0.23

0.73

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation 
distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the 
transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to 
the transmitter manufacturer.

NOTE1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higer frequency range applies.

NOTE2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by 
absorption and reflection from structures, objects and people.
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