
БЕЗКОНТАКТЕН ИНФРАЧЕРВЕН 
ТЕРМОМЕТЪР SK-T008 

 
1. Предназначение на устройството: Показва 

температурата на човек като измерва топлината на 
неговото чело. 

2. Състав на продукта: Термометърът се състои от 
инфрачервен сензор, микропроцесор, LCD екран, 
гумени бутони. 

3. Предпазни мерки: 
- Прочетете внимателно инструкциите преди 

употреба. 
- Работната температура на устройството е от 

10C до 40C. Оптималната му работа е при 25C. 
- Не използвайте продукта при по-ниски от 10C 

или по-високи от 40C температури. 
- Не използвайте в среда с по-висока влажност 

от 80%. 
- Не дръжте продукта близо до радио, мобилен 

телефон, рутер, и друга подобна апаратура. 
- Не мокрете термометъра, не го излагайте на 

слънце, не го сушете в печка. 
- Пазете от удари. 
- Коса, пот, шапка или шал на челото ще доведат 

до отклонения в показанията. 
- Максималната работна дистанция е 15см. 
- Ако не можете по някаква причина да 

измерите температурата на челото, опитайте 
точно под меката част на ухото. 

- Използвайте алкохол за да дезинфектирате 
уреда когато е необходимо. 

- Ако възникне проблем с устройството, не го 
поправяйте сами. 

4. Предупреждения: 
- Не съществува абсолютно стандартна 

температура при хората. Ако имате съмнение 
за треска се свържете веднага с лекар. 

- Премахнете коса и пот от челото преди да 
замерите температурата. 

- Този уред не може да замести консултация с 
лекар. 

- Не поправяйте сами. 
- Не чупете стъклото над екрана. 
- Не се опитвайте да зареждате уреда - той 

работи с батерия за еднократна употреба. 
- Не изхвърляйте тази батерия в огън. 
- Не съхранявайте близо до печка, под пряка 

слънчева светлина или близо до вода. 
 
 
 

 

 
 
 

5. Технически параметри 
 

Транспорт и съхранение Температура: 20C - 55C 

Атмосферно налягане 70kpa - 106kpa 

Скала на измерване По 0.1C 

Точност на измерване Между 35.0C - 42.0C  ±0.2C 
Под 35C и над 42C  ±0.3C 

Измервателна способност Телесна температура между 32.0C - 42.9C 

Измервателна дистанция 5 - 15 см. 

Работна температура 10C - 40C 

Работна влажност <80% 

Батерия DC9V 

Автоматично изключване След 30 секунди 

Размер 100 x 46 x 160 мм (Д х Ш х В) 

Тегло 125 грама (без батерия) 

 

 
 



6. Инструкции за употреба 
 

(1) Инфрачервен 
сензор 

 

(2) Измервателен 
порт 

(3) LCD екран 

(4) + бутон 

(5) - бутон 

(6) M бутон 

(7) Бутон за Светлина 
на екрана 

(8) Бутон за Звук 

(9) Бутон за 
измерване 

(10) Капак на 
батерията 

(11) Дръжка 

 
7. Начин на употреба 
7.1. Натиснете бутона за измерване веднъж за да 
получите еднократно измерване на телесна 
температура. Можете да повтаряте това действие 
колкото е необходимо. А продължително измерване - 
задръжте бутона. 
7.2. Устройството разполага с два режима на работа - 
Измерване на телесна температура и Измерване на 
температура на различни материали. Стандартно 
термометърът се намира в режим Измерване на 
телесна температура и на екрана е изписано Body 
Temp. За да превключите в режим за измерване на 
температура на материали натиснете и задръжте 
бутон M и след това натиснете еднократно бутон Звук. 
За да се върнете в режим Измерване телесна 
температура натиснете и задръжте бутон М и 
натиснете еднократно бутон Светлина. 
7.3. Ако на екрана ви изпише Lo (нисък) или Hi (висок), 
то измерването е под или над допустимите граници. 
7.4. Термометърът запаметява последните 32 броя 
замервания. За да разгледате архива натиснете 
еднократно бутон М и след това използвайте бутони + 
и - за да разгледате записите. Бутон - ще ви покаже 
най-скорошният запис, докато бутон + най-далечния. 
7.5. Натиснете бутон Звук за да включите/изключите 
звука на уреда. 
7.6. Натиснете бутон Светлина (крушка) за да 
включите/изключите светлината на екрана. 
 
 
 

8. Поддръжка - когато използвате продукта редовно 
следвайте следните съвети за поддръжка: 
8.1. Почиствайте мръсотията върху външната 
повърхност на термометъра с мека памучна кърпа или 
памук напоени в медицински алкохол/дезинфектант. 
Не прекалявайте с разтвора - вода или алкохол - за да 
не проникне в уреда. 
8.2. При необходимост почиствайте лещата на сензора 
с памучна клечка напоена с безводен алкохол с 
чистота над 95%. Не използвайте химикали защото ще 
повредят лещата и не използвайте воден разтвор, 
защото ще я зацапа. 
8.3. Съхранявайте на тъмно и сухо докато не 
използвате. Да не се оставя на пряка слънчева 
светлина. 
 
9. Възможни проблеми и решения 
9.1. При надпис Lo - температурата е под възможната 
телесна температура за отчитане - 32C. Убедете се, че 
няма коса или пот, които да влияят на измерването. 
Убедете се, че не се намирате под климатик или друг 
уред духащ студено. Не измервайте веднага след 
влизане от студено в топло помещение (например 
зимата). Разстоянието трябва да бъде между 5 и 15 см. 
9.2. При надпис Hi - температурата е над възможната 
телесна температура за отчитане - 42.5C. Убедете се, 
че няма коса или пот, които да влияят на измерването. 
Убедете се, че не се намирате под климатик или друг 
уред духащ топло. Не измервайте веднага след 
влизане от топло в прохладно помещение (например 
през лятото). Разстоянието трябва да бъде между 5 и 
15 см. 
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