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MANUAL DE INSTRUÇÕES

PRECAUÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS
ESPECIAIS
·Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas,
umidade, poeira ou luz direta.
·Não deixe cair o instrumento. Evite vibrações fortes.
·Não desmonte ou faça reparos no termômetro.
·Não deixe o termômetro ao alcance das crianças.
·Não toque na extremidade da sonda com os dedos.
·Não utilize o termômetro se o canal do ouvido estiver úmido.
·Pessoas que sofrem de doenças auriculares devem evitar o
uso deste produto.
·Não use força excessiva para inserir a sonda no ouvido.
·Após o uso do termômetro, limpe as lentes seguindo os
procedimentos de limpeza, descritos no manual. Não ferver o
termômetro.
·O uso deste termômetro não dispensa uma consulta ao
médico. Seja sempre orientado por seu médico.

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
O Termômetro Clínico Digital de testa e ouvido por
Infravermelho G-Tech Modelo T1000 é indicado para
medição de temperatura corpórea. O termômetro pode ser
utilizado para verificar a temperatura do ouvido e da testa, e
temperatura ambiente. O termômetro tem as seguintes
funções: exibição do relógio e uma iluminação, que torna a
medição mais fácil durante a noite. A medição é instantânea e

fornece a leitura em segundos. A sonda é conveniente e
econômica, sem tampa e à prova d'água, fácil de limpar.
Converte automaticamente o modo de medição da
temperatura da testa para temperatura do ouvido ao
remover da tampa frontal.
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INSTRUÇÕES DE USO
RELÓGIO E MEDIÇÃO DA TEMPERATURA AMBIENTE
Ao utilizar o termômetro pela primeira vez ou ao trocar a
bateria, você deve primeiro ajustar o horário. A seguir, a
função de medição da temperatura ambiente será
automaticamente ativada.
(1)Ajuste do relógio:
Para ajustar da hora e minutos. Abra a tampa da bateria,
pressione o botão de ajuste do horário (os números estarão
piscando) e então ajuste a hora utilizando o botão de energia
e varredura, na seqüência pressione novamente o botão de
ajuste do horário (os números estarão piscando) então ajuste
os minutos.

Figura 1

(2)Modos de exibição:
Existem dois modos de exibição: o modo de horário do
relógio e temperatura ambiente, como indicado na figura 2, e
o modo da temperatura corporal, indicado na figura 3
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INDICAÇÃO DE BATERIA FRACA
O símbolo de bateria fraca será mostrado na parte inferior do
visor.

Figura 4

Se o visor mostrar a figura abaixo, o termômetro ainda poderá
ser utilizado.

Figura 5

SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA
Remoção
Retire o parafuso e abra a tampa da bateria.
Instalação
Utilize uma bateria de lítio CR2032 de 3 V, coloque o pólo
negativo para baixo.

Retire o
parafuso

Figura 6

Nota: Descarte as baterias em local apropriado

MEDIÇÃO DA TEMPERATURA
(1)Para alternar do modo de testa para ouvido, retire a tampa
frontal. Para alternar do modo de ouvido para testa, coloque
novamente a tampa frontal.
·Ao verificar a temperatura da testa, a leitura fornecida é
somente para referência, por considerar fatores ambientais.
(2)Verificando a temperatura no ouvido:
·Remova a tampa frontal.
·Pressione o botão de energia e varredura.
·O visor é ativado mostrando todos os símbolos. Em seguida,
o valor mais recente de medição é exibido por três segundos,
enquanto o termômetro se prepara para medir, conforme
figura 7.

·Pressione e solte o botão de energia e varredura; assim que
você ver o símbolo de uma seta no visor, coloque a sonda no
ouvido por um segundo.
·Você ouvirá um som de bip, a seguir pode retirar o
termômetro e verificar a temperatura.

Figura 7

(3)Verificando a temperatura da testa:
·Certifique-se de que a tampa frontal esteja colocada.
·Pressione o botão de energia e varredura.
·O visor é ativado mostrando todos os símbolos. A seguir, o
valor mais recente de medição é exibido com a iluminação de
fundo por três segundos, enquanto o termômetro se prepara
para medir (ver Figura 8).
·Coloque a sonda na testa e fixe à pele firmemente. Pressione
o botão durante a medição.
·Deslize devagar a sonda através da testa até próximo do
cabelo, mantendo o termômetro em contato com a pele,
durante 3 a 5 segundos. A medição deve ser iniciada
passando o termômetro de uma extremidade a outra da
testa. A sonda e a testa devem formar um ângulo reto entre si.
·Solte o botão; você irá ouvir um som de bip, a seguir verifique
temperatura.

Figura 7

(4)O visor exibe “Lo” ou “Hi” com a iluminação de fundo por 3
segundos, quando a temperatura medida está fora da faixa de
medição do termômetro (ver figura 9).
Modo de Varredura de Ouvido

Modo de Varredura de Testa

Figura 8

(5)O símbolo “Err” é mostrado no visor, se a temperatura de
operação estiver fora da faixa (16°C a 35°C), ver figura 10.

Figura 10

(6)Após um minuto sem ser utilizado, o termômetro desliga
automaticamente.

ALTERNÂNCIA ENTRE A ESCALA CELSIUS E
FAHRENHEIT
Quando o termômetro estiver no status “ligado” pressione o
botão de energia e varredura e o botão de memória
simultaneamente para alternar entre os dois padrões de
medição.

MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Utilize um pano com álcool ou um cotonete para limpeza da
sonda. O corpo do termômetro não é à prova de água, por
isso não o mergulhe em água ou outro líquido, use um pano
seco.

NOTA: NÃO UTILIZE ÁGUA PARA LAVAR AS LENTES DO
TERMÔMETRO

SIMBOLOGIA
Escala Celsius
Escala Fahrenheit
Relógio
Modo de Varredura de Ouvido

Modo de varredura de testa
Indicação de temperatura maior que 38°C

Indicação de bateria fraca
Símbolo de memória
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
1.Indicação constante de baixa temperatura: Provavelmente,
a sonda não está posicionada adequadamente no canal do
ouvido. A extremidade da sonda deve estar bem posicionada
e as lentes da sonda precisam estar limpas.
2.Advertência “Lo” ou “Hi”: A temperatura medida está fora
da faixa de medição de 10°C a 50°C (50°F a 122°F).
3.Advertência “Err”: A temperatura medida está fora da faixa
de operação 16°C a 35°C (60,8°F a 95°F).
4.Advertência de bateria fraca: Substitua a bateria
Em caso de dúvidas e reclamações, entre em contato com o
SAC – Serviço de Atendimento ao Cliente
Telefone: 0800 0521600 / E-mail: sac@accumed.com.br
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Faixa de medição: 10°C a 50°C (50°F a 122°F)
Exatidão da medição:
Ouvido: +/- 0,2°C (0,4°F) – Na faixa de 35,5°C a 42°C (95,9°F a 107,6°F)
+/- 0,3°C (0,5°F) – Fora da faixa
Testa: +/- 0,3°C (0,5°F) – Na faixa de 22°C a 40°C (71,6°F a 104°F)
Resolução: 0,1°C ou °F
Bateria de lítio CR2032 - 3 V
Memória: 10 séries de armazenamento

Economia de energia: Desligamento automático após cada minuto
inativo
Ambiente de operação: 16°C a 35°C (60,8°F a 95°F) com umidade
relativa até 85%
Ambiente de armazenagem / transporte: – 25 a 55°C (– 13°F a 131°F)
com umidade relativa até 85%
Dimensões (comprimento x largura x altura): 125,9 x 37,6 x 40,5 mm
Peso: 63 g (sem bateria)
Função de iluminação de fundo: Exibida por 3 segundos
GARANTIA
O Termômetro Clínico Digital de testa e ouvido por Infravermelho GTech Modelo T1000 tem garantia de um ano a contar da data de
entrega efetiva dos produtos. A garantia somente será válida
mediante apresentação do cupom fiscal com data de compra, nome
referência do produto e identificação do revendedor. A garantia não se
aplica aos danos provocados por manuseio inadequado, acidentes,
inobservância das instruções de uso, conservação e operação
descritas no manual, ou a alterações feitas por terceiros. Qualquer
abertura desautorizada do termômetro invalidará esta garantia; não
existem componentes internos que necessitem ser manuseados pelo
usuário. A bateria, e os danos provocados pelo vazamento da mesma,
não estão cobertos pela garantia. A garantia não cobre despesas de
envio e retorno para conserto, atos ou fatos provocados pelo mau
funcionamento do termômetro e outras despesas não identificadas. O
fabricante se reserva do direito de substituir o termômetro defeituoso
por outro novo, caso julgue necessário. Sendo o critério de julgamento
exclusivo do fabricante. Os reparos efetuados dentro do prazo de
garantia não o prorrogam. Todo serviço de manutenção oriundo de
peças sensíveis ao desgaste de uso será cobrado a parte, mesmo que o
termômetro esteja dentro do prazo de garantia.
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