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8. Chyby a p říčiny  
Popis Vysvětlení 

 

Naměřená teplota těla je větší než 42,9 °C. 

 

Naměřená teplota těla je nižší než 32,0 °C. 

 

Při nastavení měření teploty těla, nebude možné měřit teplotu v místnosti, 
protože je mimo rozsah pracovní teploty 10-40 °C. 

 
 
 
 
9. Specifikace  
Model IT-903 
Teplotní rozsah Tělo: 32 °C - 42,9 °C (89,6 °F - 109,2 °C) 

Objekt: 0 °C - 100 °C (32 °F - 212 °F) 
Přesnost Tělo: +/- 0,2 °C / 0,4 °F 

Objekt: +/- 0,5 °C/ 0,9 °F 
Rozlišení 0,1 °C / 0,1 °F 
Pracovní 
podmínky 

Tělo: 10 °C - 40 °C (50 °F - 104 °F) Rh menší nebo rovno 80 % 
Objekt: 0 °C - 50 °C (32 °F - 122 °F) Rh menší nebo rovno 80 % 

Skladovací 
podmínky 

-25 °C až 55 °C (-13 °F až 131 °F) Rh menší nebo rovno 95 % 

Baterie 1x 3V CR2032 
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1. Obsah balení  
1x Teploměr 
1x Stojan 
1x CR2032 baterie 
1x Návod k obsluze 
 
 
 
2. Obrázek  
1) Tlačítko zapnutí a měření 
2) Tlačítko nastavení a volby režimu 
3) Kryt baterie 
4) Kryt teplotního senzoru 
5) Teplotní senzor 
6) Stojan 
 
 
 
3. Vysv ětlení symbol ů 

 
Zobrazení měřených dat 

 
Probíhající měření 

 
Režim měření teploty ucha 

 
Režim měření teploty čela 

 
Horečka 

 
Stupně Celsia 

 
Stupně Fahrenheita 

 Hodiny 

 
Vybitá baterie 

 
Paměť posledního měření teploty 

 
 
 
 
4. Nastavení  
Pro nastavení jiných funkcí, zmáčkněte tlačítko zapnutí na přístroji. Otevřete kryt baterie a 
stiskněte tlačítko nastavení a volby režimu. Pokračujte mačkáním tlačítka nastavení a 
volby režimu pro přechod mezi režimy F1-F6. Vyčkejte 2 vteřiny pro načtení možností 
nastavení požadované funkce a následně použijte tlačítko zapnutí pro přizpůsobení 
režimu osobním preferencím. 
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Náze
v 

Funkce Popis 

F-1 
 

Výběr Celsius/Fahrenheit 
 

Volba zobrazovaní měřených výsledků ve 
stupních Celsia nebo Fahrenheita 
 

F-2 
 

Volba měření těla nebo předmětu 
 

Režim ucho/čelo nebo režim Objekt: "body" 
měří na čele a v uchu; "face" měří teplotu 
objektu 
 

F-3 
 

Nastavení času 
 

Umožňuje nastavení času a teploty v 
místnosti. Čas a teplota se ukazují postupně. 
 

F-4 
 

Nastavení kompenzace teploty 
 

Režim pro nastavení kompenzace teploty 
podle osobních preferencí. Rozsah +/- 0,3. 
Pouze u měření čela. 
 

F-5 
 

Nastavení hodnoty oranžového 
podsvětlení 
 

Přednastavená hodnota je 37,5 - 37,9 °C. Lze 
libovolně měnit. 
 

F-6 
 

Nastavení hodnoty červeného 
podsvětlení 
 

Přednastavená hodnota je 38 - 42,9 °C. Lze 
libovolně měnit. Budou-li se hodnoty 
červeného podsvětlení překrývat s hodnotami 
oranžového podsvětlení, zobrazí se vždy 
podsvětlení červené. 

 
 
 
 
5. Měření teploty  
Když je kryt senzoru nasazen, zobrazuje se na displeji poslední naměřená hodnota a 
přístroj je v režimu pro měření na čele. Když sejmete kryt senzoru, přístroj přejde do 
režimu měření ucha. 
1) Teplota na čele 
Zapněte přístroj, přiložte ho na čelo, stiskněte tlačítko zapnutí a měření a držte ho 
stisknuté. Ujistěte se, že je kryt senzoru v kontaktu s kůží a naskenujte teplotu posunutím 
přístroje po čele zleva doprava po dobu 2-3 vteřin. Uvolněte tlačítko zapnutí a měření. 
Zvukovým signálem přístroj oznámí ukončení měření. 
2) Teplota v uchu 
Zapněte přístroj, umístěte senzor do ucha, tak abyste se cítili komfortně. Stiskněte jednou 
tlačítko zapnutí a měření. Zvukovým signálem přístroj oznámí ukončení testu. 
3) Teplota objektu 
Když je nasazený kryt senzoru a LCD displej nezobrazuje symbol :-), je přístroj v režimu 
měření teploty objektu. 
Zapnutý přístroj přiložte k měřenému předmětu na vzdálenost asi 1 cm. Stiskněte tlačítko 
zapnutí a měření a držte ho po dobu 2-3 vteřin. Uvolněte tlačítko. Zvukovým signálem 
přístroj oznámí ukončení testu. 
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6. Výměna baterie  
Slabá baterie: Když se baterie blíží k vybití, objeví se ve spodní části displeje ikona vybité 
baterie. V tomto případě vyměňte neprodleně baterii v přístroji. Přístroj bude ještě nějakou 
dobu fungovat i s vybitou baterií. (obr. 6.1) 
Vybitá baterie: Když se baterie zcela vybije, začne na displeji blikat symbol "Lo" (Obr. 6.2) 
a přístroj bude pípat. Následně se teploměr automaticky vypne. 
Výměna baterie: 
1. Otevřete kryt baterie a vyjměte staré baterie z přístroje (Obr. 6.4) 
2. Vložte novou baterii (CR2032) do otvoru pro baterie. (Obr. 6.4) 
Poznámka: 
Při zacházení s bateriemi a elektronikou se řiďte platnými místními zákony. Odevzdávejte 
použité baterie a elektroniku ve speciálních odběrných místech, kde budou recyklovány. 
Nevyhazujte do běžného odpadu. 
 

 
 
 
 
 
7. Upozorn ění 
1. Před prvním použitím, vložte baterii do přístroje. 
2. Vodotěsný senzor utírejte po každém použité. Přístroj můžete čistit dezinfekcí nebo 
hadříkem navlhčeným v alkoholu. 
3. Tělo přístroje není vodotěsné. Neponořujte v tekutinách. 
4. Nevystavujte přístroj extrémním teplotám po delší dobu. 
5. Předcházejte nárazům a pádům přístroje. 
6. Zabraňte bezprostřednímu kontaktu prstů se špičkou senzoru. 
7. Nezkoušejte přístroj rozebírat. 
8. Přístroj je navržen pro používání bez násadek na uši. Udržujte senzor v čistotě a 
chraňte ho před ušním mazem, potem a olejovými skvrnami, abyste předešli zkresleným 
výsledkům měření. 
9. Neměřte teplotu po dobu 30 minut od jídla, cvičení nebo koupání. 
10. Když se okolní teplota rychle mění (například přechody venku a uvnitř), vyčkejte 30 
minut v novém prostředí a teprve pak provádějte měření teploty. 
11. Dodržujte 10 vteřinové intervaly mezi jednotlivými měřeními. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


