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درجه حرات نرمال چیست ؟
اگرچِ حرارت  37 ºCدرجِ حرارت ًرهال خَاًذُ هیطَد اها ایي هقذار در هحذٍدُ  36/1 ºCتا ّ 37/2 º Cن ًرهال تلقی
هیطَد .درجِ حرارت تحت عَاهلی هاًٌذ فعالیت تذًی ،سیگار کطیذى  ،خَرد ى ٍ آضاهیذى ٍ ...قاتل تغییر استّ.وچٌیي
درجِ حرارت تذى در صثح ٌّگام پاییي تر از عصر است .
دهای اًذازُ گیری ضذُ زیر زتاًی  0/5تا  1/0درجِ ساًتیگراد از دهای هقعذی کوتر ٍ  0/5تا  1/0درجِ از دهای اًذازُ
گیری ضذُ زیر تغلی تیطتر است.
مشخصات کلی دستگاه :
هحذٍدُ اًذازُ گیری 32 ºC~43 ºC :
پیغام درجِ حرارت پاییي تر از حذ ًرهال (L ºC :) >32ºC
پیغام درجِ حرارت تاالتر ار حذ ًرهال (HºC :) <43 ºC
دقت سٌجص 35 ºC~ 42 ºC ± 0/1 º C: :
صذای ًوایطگر درجِ ًرهال  10:صذای تَق طَالًی در  10ثاًیِ
صذای ًوایطگر تة ( 30 : ( < 37/8 ºCصذای تَق کَتاُ در  10ثاًیِ
زهاى خاهَش ضذى خَدکار  8 ± 2:دقیقِ
ًَع تاتری LR1130, 1.5 V:
طَل عور تاتری  2:سال یا  2500تار استفادُ از دستگاُ
اتعاد 10×135×28 mm: :
ضرایط عولکرد :دهای  ٍ 10 ºC~ 40 ºCرطَتت %30~ %85
ضرایط ًگْذاری  :دهای  ٍ 10 º C~ 60 ºCرطَتت%25 ~ %90
ضذ آب

نحوه عملکرد :

محفظه باتري

روشن/خاموش

صفحه نمايش

دکوِ رٍضي/خاهَش را تفطاریذ .تا ضٌیذى صذای تَق ًوایطگر

سرفلزي

را تِ هذت  2ثاًیِ ًوایص هیذّذ.

پس از ًوایص  L ºCدهاسٌج ترای اًذازُ گیری آهادُ است.
تَجِ داضتِ تاضیذ کِ اگر دهای هحیط تیص از  32ºCتاضذ ًوایطگرتِ جای Lº Cدهای هحیط را ًوایص هیذّذ.
 ترای اًذازُ گیری دهای زیر زتاًی دهاسٌج دیجیتال را زیر زتاى قرار دّیذ .سپس لثْا را کاهال تثٌذیذ.
دهاسٌج را تا ضٌیذى صذای تَق (حذٍد یک دقیقِ ) در زیر زتاى ًگِ داریذ.
 تِ هٌظَر اًذازُ گیری دهای زیر تغل دهاسٌج را زیر تغل قرار دّیذ.
 2-3 دقیقِ صثر کٌیذ.پس از ضٌیذى صذای تَق دهای اًذازُ گیری ضذُ را تخَاًیذ.

 سپس ٍ 0/5احذ تِ عذد خَاًذُ ضذُ اظافِ کٌیذ.
 ترای اًذازُ گیری دهای هقعذ سر دهاسٌج را تَسط هَاد لغسدُ ساز چرب کردُ ٍ آى را حذٍد یک ساًتی هتر ٍارد هقعذ
کٌیذ.
تا ضٌیذى صذای تَق حذٍد یک دقیقِ زهاى هی ترد.
تعذ از اًذازُ گیری ٍ 0/5احذ از عذد ًوایص دادُ ضذُ کن کٌیذ.
پس از اًذازُ گیری دهاسٌج را تا آب سرد ٍ صاتَى ٍ الکل طثی کاهال تویس کٌیذ.
تا فطردى دکوِ رٍضي/خاهَش دستگاُ را خاهَش کٌیذ ،در غیر ایي صَرت پس از حذٍد 10دقیقِ دستگاُ تِ صَرت
اتَهاتیک خاهَش هیطَد.

ًحَُ تعَیط تاتری:
ٌّگاهی کِ عالهت

در سوت راست صفحِ ًوایص دادُ ضذ اقذام تِ تعَیط تاتری کٌیذ.

درب هحافط تاتری را ترداریذ.

زتاًِ تاتری را حذٍد  18mmتیرٍى تکطیذ
 اتسار هٌاسثی ترای درآٍردى تاتری اًتخاب کردُ ٍ تاتری را تعَیط کٌیذ.

ًکات هْن :
٭ایي دستگاُ را دٍر از دسترس کَدکاى قرار دّیذ.
٭در حیي اًذازُ گیری درجِ حرارت از راُ رفتي ،دٍیذى ٍ صحثت کردى تپرّیسیذ.
٭پس از استفادُ ،آى را در جعثِ هحافظ قرار دّیذ.
٭از قرار دادى تة سٌج در هعرض ًَر خَرضیذ  ،گرد ٍ غثار ،رطَتت ٍ حرارت زیاد جذا خَدداری کٌیذ.

هایتــک آمیسه ای از صنعت،دقت،تکنولوشی و هنر
درتارُ ضرکت ّایتک
ّایتک کاًادا تا سالْا تجرتِ در زهیٌِ تَلیذ لَازم ٍ تجْیسات پسضکی ٍ سالهتی از جولِ ضرکت ّای هطرح تَلیذ کٌٌذُ ایي
هحصَالت در جْاى هحسَب هی ضَدٍّن اکٌَى ضرکت فارُ تا ضٌاسایی ًیازّای جاهعِ ایراًی تِ عٌَاى ًوایٌذُ
اًحصاری ّایتک کاًادا هفتخر تِ ارائِ هحصَالت ٍ خذهات پس از فرٍش در ایراى است.
ّایتک هحصَالت خَد را تا ترتریي استاًذاردّای جْاًی کِ ضاهل طثقِ تٌذی هتٌَعی از ترازٍ ،هاساشٍر ،فطارسٌج ،تة
سٌج ،کورتٌذ الغری ،هرطَب کٌٌذُ َّا ،دستگاُ تخَر ،هحصَالت گرهایی ٍ  ...است  ،تا قیوت هٌاسة ٍ کیفیت ترتر تِ
هطتریاى عرظِ هی ًوایذ ٍ تِ هٌظَر ترآٍردُ ساختي تواهی ًیازّای هصرف کٌٌذگاى ،تطَر هستور تر تٌَع هحصَالت
خَد هی افسایذ.
 تواهی هحصَالت سالهتی ٍ طثی ّایتک کاًادا تٌْا تا گاراًتی هعتثر شرکت فاره در ایراى ارائِ هی ضَد.

 ترای دسترسی تِ اطالعات تیطتر ٍ سایر هحصَالت ّایتک تِ سایت www.hitec-med.irهراجعِ ًوائیذ.

