מדחום אינפרא-אדום
ללא מגע

 .3שימוש מיועד

המדחום האינפרא-אדום ללא מגע הנוכחי משמש למדידה של טמפרטורת
המצח בבית או בבית חולים אצל כל בני האדם – מתינוקות ועד מבוגרים.

 .4מצבי מדידת טמפרטורה ותיאור הטווחים

אנא קראו את המדריך בעיון לפני השימוש,
ושמרו אותו במצב תקין.

המכשיר משמש למדידה של טמפרטורת המצח בגוף האדם ,וניתן להשתמש בו
למדידה של טמפרטורת פני השטח של חפצים.

מדריך למשתמש

אמינות גבוהה

 .1סיכום :מדחום אינפרא-אדום ללא מגע

תודה לכם על בחירתכם במדחום האינפרא-אדום ללא מגע מתוצרתנו .המדחום משמש
למדידת הטמפרטורה של אובייקט בהתבסס על היחס בין הטמפרטורה לקרינה
האינפרא-אדומה הניתנת למדידה .פשוט כוונו את גשוש היחידה אל פני השטח
הנמדדים לקבלת מדידת טמפרטורה מהירה ומדויקת.
על מנת לוודא שימוש נכון ,אנא הקפידו לקרוא את המדריך הנוכחי בעיון.
אנא ,שימו לב לאזהרות הבטיחות.
• על מנת להשתמש במוצר זה באופן נכון ,אנא קראו את המדריך למשתמש לפני
השימוש.
• על מנת להשתמש כראוי במוצר זה ,אנא קראו בעיון את הטקסט המלא של
המדריך הנוכחי לפני השימוש ,בפרט קראו בעיון את הפרק "אמצעי בטיחות".
• אנא שמרו על הוראות אלה בצמוד למכשיר לעיון מהיר.

עקרונות בסיסיים:

כל החפצים הנמצאים בטמפרטורה שמעל לאפס המחלט פולטים כמות מסוימת של
אנרגיית קרינה ,כמות הקשורה קשר הדוק לפילוג אורכי הגל של הקרינה .כאשר
טמפרטורת מצח האדם היא  ,36-37°Cהוא פולט קרינה באורך גל של μm 9-13
בטווח האינפרה-אדום .על סמך עיקרון זה ,ניתן למדוד את טמפרטורת הגוף בפועל של
אדם על ידי מדידת טמפרטורת פני השטח של המצח שלו.

 .5תכונות

מוצר זה עבר את המבחנים הפנימיים של היצרן לאורך חיים ואמינות ,הזמן
הממוצע לכשל הוא מעל  1000שעות.

טווח מדידה רחב

מצב מדידת טמפרטורת הגוף :טווח הטמפרטורות .32°C – 42.9°C
מצב מדידת טמפרטורת אובייקט :טווח הטמפרטורות .0°C - 100°C

דיוק גבוה

מוצר זה עונה על דרישות התקנים האירופיים לביצועים של מדי חום אינפרא-אדו־
מים למדידת ערכים קליניים ,הדירות המדידה הקלינית עולה על .±0.3°C

ממשק משתמש ותכנון חכמים

כאשר טמפרטורת הגוף המדודה יורדת אל מתחת ל  ,32°Cהצג יראה את האייקון
" ."Loאם טמפרטורת הגוף היא מעל  ,42.9°Cהצג יראה את האייקון " ."Hiכאשר
סביבת העבודה חורגת ממפרט התכנון ,הצג יראה את האייקון " ."Errכאשר מתח
סוללת מד החום אינו מספיק ,הצג יראה אייקון למתח נמוך .המכשיר כולל פונקציית
בדיקה עצמית של החומרה .כאשר מתגלה שגיאת חומרה ,יוצג האייקון "."Err

פונקציית חיסכון באנרגיה

אם אין כל פעולה לאחר הדלקת מד החום או לאחר מדידת טמפרטורה ,המכשיר
ייכנס באופן אוטומטי למצב המתנה בתוך  30±5שניות.

פונקציית שמירה בזיכרון

פונקציה של שמירת  32קבוצות נתונים ואיחזורן יכולה לשמור את מצב המדידה
ואת מדידת הטמפרטורה לצורך אחזור.

 .2אמצעי בטיחות

פונקציית חיווי עם תאורת רקע בשני צבעים

• השימוש במדחום זה אינו מהווה תחליף להיוועצות עם הרופא המטפל .בביצוע
הערכה עצמית וטיפול עצמי על ידי המשתמש על סמך תוצאת המדידה טמונה
סכנה .עקבו אחר הוראות הרופא.
• שמרו את המדחום מחוץ להישג ידם של ילדים .במקרה של בליעה של הסוללה
או רכיב אחר ,יש להתקשר מיד למרכז רעלים או לרופא.
• אין לסלק את הסוללה באש .יש למחזר אותה או לסלקה כראוי.

מצב מדידת טמפרטורת הגוף:

אזהרה !

שימו לב !

צפצוף והמדידה מסתיימת ,הצג מציג את תוצאות המדידה .ראו להלן:

• המכשיר הינו מכשיר מדויק ,אין להפיל אותו ,לדרוך עליו או לחשוף אותו לרעידות
או הלם.
• אין לגעת בעדשה של הגשוש באצבעות ,ואין לפרק את המכשיר בעצמכם.
• לפני מדידת הטמפרטורה ,אנא ודאו שהאזור פנוי משערות או לחות )למשל ,זעה(.
• אם אתם מתכננים למדוד את הטמפרטורה לאחר אימון ,אכילה או רחצה ,אנא נוחו
באזור הנמצא בטמפרטורת החדר במשך כ 30-דקות לפני מדידת הטמפרטורה,
לקבלת תוצאות מדויקות.
• לקבלת נתוני מדידה אמינים ויציבים ,אנא הניחו את המכשיר באזור הנמצא
בטמפרטורת החדר למשך  30דקות לפחות לפני השימוש.
• לביצוע מדידה רציפה של הטמפרטורה על פני פרק זמן נתון ,אנא הקפידו לשמור
על אינטרוולים של לפחות דקה אחת בין כל שתי מדידות .מדידות הטמפרטורה
עשויות להשתנות קלות ,לפיכך מומלץ למדוד לפחות שלוש פעמים ברצף
ולקחת את ממוצע הטמפרטורות.
• אין בנמצא סטנדרט אבסולוטי לטמפרטורה של אדם ,לכן נסו לאסוף מדידות של
הטמפרטורה של אנשים שונים במצב רגיל ,כנקודת ייחוס למדידת הטמפרטורה
של אנשים עם חום ובלי חום.
• אין למדוד באתרים של רקמת צלקת או רקמה הפגועה ממחלות עור ,שכן הדבר
עלול לפגוע בדיוק קריאות הטמפרטורה.
• אין למדוד במקומות בהם ישנן צלקות או פצעים טריים )במיוחד בראש(.
• אין למדוד אם הפציינט מטופל בתרופות אשר התוויות הנגד שלהן שוללות זאת.
• אין למדוד כאשר האתרים הנמדדים )המצח( חשופים לקרינת שמש ישירה,
לחום ממקורות חום לחימום ,לטיפולים בקומפרסים קרים ,לזרימת אוויר ממזגן.
אם אחד ממקרים אלה מתקיים יש לצאת מאזור השפעתו ולהמתין  30דקות עד
לביצוע המדידה.
• אין לטבול את המכשיר במים או בכל נוזל אחר ,אין לחשוף אותו לקרינת שמש ישירה.
• ודאו שמרחק המדידה הוא  1עד  6ס"מ בעת ביצוע המדידה.
• אין להשתמש בטלפון נייד או אלחוטי ליד המדחום בעת ביצוע המדידה.
• אין לבצע מדידה לאחר נטילת תרופות ,שכן עשויות להיות להן השפעה על חום הגוף.
• על מנת לוודא את דיוק נתוני המדידה ,אנא הימנעו ממדידת טמפרטורת הגוף
בסביבה של הפרעות אלקטרומגנטיות חזקות )כגון ליד קרינת מיקרוגל ,ציוד
הפועל בתדרים גבוהים(.

מצב מדידת טמפרטורת האובייקט :חיווי עם תאורת רקע בצבע ירוק.
•  :32°C – 37.5°Cתאורת רקע ירוקה
•  :37.6°C – 42.9°Cתאורת רקע אדומה
• סימן " "Loאו " :"Hiתאורת רקע ירוקה
LCD

לחצן בחירת צליל
מפסק C/F

גשוש מדידה

מתג בחירת טמפרטורת
הגוף/הסביבה

לחצן זיכרון

אייקון חיווי יחידת
הטמפרטורה

לחצן מתח/סריקה

הערה !

• בעת מדידה של טמפרטורת המצח ,ראשית יש להוריד את הכובע או לסדר את
השיער על המצח על מנת למנוע השפעה על המדידה.
• זיעה או מוצרי קוסמטיקה על המצח ישפיעו על דיוק המדידה .הקפידו לשמור
את המצח נקי במהלך המדידה.
• היזהרו שלא להאיר תאורת  LEDלתוך עיני הנבדק/ת במהלך המדידה.

 (2בחירת יחידות המדידה

לאחר ההפעלה יש ללחוץ
על מתג  C/Fלבחירת יחידות
המדידה ,כמתואר להלן.

 (3בחירת מצב המדידה

יש ללחוץ על מתג טמפרטורת
הסביבה/הגוף על מנת לבחור
את מצב טמפרטורת האובייקט
או הגוף האנושי ,כמתואר להלן

 (4בחירת הצליל

במצב דולק ,יש ללחוץ על לחצן בחירת הצליל לכיבוי או הדלקה של הצליל
המסמן שהמכשיר מוכן למדידה

אם לא מתבצעת כל פעולה במשך יותר מ  30שניות לאחר מדידת
הטמפרטורה ,המדחום יספור באופן אוטומטי עד
למצב ההמתנה ללא תצוגה על הצג.

במצב דולק ,לחצו על  Mלכניסה למצב אחזור הזיכרון .המכשיר יכול לאחזר
עד  32רישומי נתונים .ממשק האחזור יכול להציג את המספר הסידורי של
הזיכרון ,הדגם ומדידת הטמפרטורה .המכשיר יציג את הנתונים האחרונים
בזיכרון בכל פעם שנכנסים למצב אחזור הזיכרון )למשל ,זיכרון  .(1לאחר מכן
יש ללחוץ שוב על הלחצן  Mכדי לעבור לסדרה הבאה של נתוני מדידה ,מספר
הזיכרון יעבור בין  ,32...,2 ,1והצג יראה את המספר המתאים.

אייקון טיפרטורת הסביבה
אייקון חיווי צליל
אייקון קבוצת זיכרון

 .7הוראות הפעלה  -הכנה

 (1מדידה במצח -הניחו את גשוש הטמפרטורה במרכז המצח ,תוך שמירה על
מרחק של  1עד  6ס"מ ,ולחצו על לחצן המתח/סריקה .לאחר כשנייה יישמע

קצה הגשוש )העדשה( הוא החלק השביר והרגיש ביותר של המדחום .אנא שמרו
אותו נקי לחלוטין על מנת להבטיח את דיוק המדידה.
קצה הגשוש והעדשה הם החלקים העדינים ביותר של מד החום .עליהם להיות
נקיים ושלמים על מנת להבטיח קריאות מדויקות.
אם המדחום מתלכלך במקרה ,השתמשו בצעדים הבאים על מנת לנקות את
הגשוש והעדשה:
• נגבו בעדינות את פני השטח במטוש צמר גפן או בבד רך מורטב באלכוהול .המתינו
לייבוש מלא של האלכוהול לפני השימוש.
• אם העדשה ניזוקה ,צרו קשר עם המפיץ.

ניקוי גוף המכשיר:

• השתמשו בבד רך ויבש על מנת לנקות את צג המדחום וגוף המכשיר.
• אם הם מלוכלכים מאוד ,השתמשו בבד רך עם אלכוהול לניקוי.

הערות:

• אין להשתמש בחומרי ניקוי אברזיביים.
• אין להשתמש בשיטות שונות מהמומלץ על מנת לבצע חיטוי או ניקוי.
• מכשיר זה אינו עמיד למים ,אין להפיל אותו או לטבול אותו במים או בכל נוזל אחר.

 .9תחזוקה

 (1איננו נותנים היתר לאף גוף או אדם לתחזק ולתקן את המוצר .אם אתם חושדים
שיש בעיות במוצרים ,אנא צרו קשר עם היצרן או המפיץ לטיפול במקרה.
 (2חל איסור על המשתמשים לנסות ולתקן את המכשיר או כל אביזר שלו .אנא
צרו קשר עם הספק לביצוע תיקונים.
 (3פתיחת הציוד בידי גורמים בלתי מורשים הינה אסורה והיא תבטל מיד כל
תביעה לאחריות.

אזהרה :חל איסור על ביצוע כל שינוי בציוד זה!

 .10הוראות ניקוי

לפני כל שימוש ולאחריו יש לנקות את מדי החום באמצעות התמיסות המומלצות
הרשומות להלן .אנא השתמשו בבד חיטוי לניקוי .אין לטבול את מד החום כולו בשום
נוזל .אין לעקר באמצעות הרתחה ,באוטוקלב קיטור או גז.

מיהול במים
70-80%

תמיסה
אתנול

70-90%
0.2-2%

איזופרופיל אלכוהול
גלוטלדהיד

שיטה
נגבו את בית הגשוש והלחצן
בבד מוספג במשך  30שניות
כנ"ל
כנ"ל

 .11כיול

מד החום מכויל בפעם הראשונה בעת ייצורו .אם מד החום הנוכחי משמש בהתאם
להוראות השימוש ,לא נדרש כוונון תקופתי .אם בשלב כלשהו אתם מטילים ספק
בדיוק המדידה ,אנא צרו קשר עם המפיץ או היצרן ,ראו פרטי קשר בדף האחרון.

 .12אחסון

 (1אין להניח את המדחום חשוף לקרינת שמש ישירה ,לטמפרטורות
גבוהות ,לסביבה לחה ,לאזורים דליקים ,או לאזורים חשופים לרעידות.
 (2הוציאו את הסוללות אם המכשיר לא צפוי להיות בשימוש במשך פרק זמן ארוך.

 .13אביזרים

קריאת מדידה

 (1בדקו את הסוללה  -החליפו את הסוללות על מנת לספק מתח אם מופיע
אייקון מתח נמוך עבור מד החום.
 (2בדקו את מד החום  -כאשר אתם לוחצים על לחצן "מתח/סריקה" ,המערכת
תבצע בדיקה עצמית של התוכנה והחומרה שלה .אם ישנן בעיות ,הצג יציג
את הסימון " ."Errכמו כן ,אנא בדקו לפני השימוש אם לייזר החיישן מלוכלך
או אם יש בו חלקים שניזוקו.
 (3על מנת לקבל תוצאות מדידה מדויקות ,יש להשאיר את מד החום בסביבה
בה תתבצע המדידה במשך  30דקות.
 (4סטיות בלתי צפויות בטמפרטורת הסביבה עשויות להקטין את דיוק
התוצאות המדודות.
 (5בעת מדידת טמפרטורת המצח ,ודאו שפני השטח הנמדדים נקיים ונטולי
שיער על מנת להבטיח דיוק נדרש.

הוראות שימוש

• אם טמפרטורת הסביבה חורגת מהטווח  ,10-40.0°Cהמדחום מציג ";"Err
• אם ערך הטמפרטורה המדוד באדם גבוה מ  ,42.9°Cהמדחום מציג " ;"Hiאם ערך
הטמפרטורה המדוד באדם נמוך מ  ,32°Cהמדחום מציג ";"Lo
• אם הטמפרטורה נמצאת בטווח שבין  32°Cל  37.5°Cכולל ,נדלקות נורות
ירוקות .אם הטמפרטורה נמצאת בטווח שבין  37.6°Cל  42.9°Cכולל ,נדלקות נורות
אדומות; כאשר הנורות האדומות מלוות בצליל צפצופים רציפים ,המדידות הושלמו,
והצג יראה את הטמפרטורה המדודה.

 (6פונקציית הזיכרון

תיאור צג ה LCD
אייקון טמפרטורת הגוף
אייקון חיווי מתח נמוך

 .8ניקוי וטיפול

 (5כיבוי אוטומטי

 .6תיאור כללי  -מבנה הרכיב העיקרי

הערה :אנא הקפידו על ביצוע הוראות החוקים הלאומיים התקפים של
סילוק סוללות ישנות ,ואל תשליכו אותן לפח.
אנא הוציאו את הסוללות אם המכשיר אינו בשימוש במשך פרקי זמן ארוכים.
אין להשליך את הסוללות לאש.
אנו ממליצים לבחור סוללות מיצרן מוכר ,על מנת לקבל את הביצועים המוצהרים
ובטיחות מובטחת.

כאשר נתוני הזיכרון עולים על  32קבוצות ,המערכת תחליף את הנתונים
האחרונים )מספר סידורי  (32וכן הלאה.

 (7התקנה והחלפה של סוללות

לאחר הפעלה של המדחום ,המכשיר יבדוק אוטומטית את מתח הסוללות .אם
" .אם נמצא שלא
מתח הסוללות נמוך ,הצג יראה אייקון מתח נמוך "
ניתן להשתמש בסוללה באופן רגיל ,האייקון בצג יהבהב ויכבה באופן אוטומטי
לאחר  3הבהובים ,תוך הצעה למשתמש להחליף את הסוללות בחדשות.

החלפת סוללות:

 (1יש לפתוח את מארז הסוללות ולהוציא את הסוללות הישנות.
 (2יש להכניס את הסוללה החדשה במקומה כך שתוחזק היטב במקומה ,אנא
שימו לב לאלקטרודה ואל תבצעו טעות .לאחר מכן סגרו את המארז לסיום
החלפת הסוללות.
איור 1
איור 2

השתמשו באביזרים המקוריים בלבד .בדקו שתכולת האספקה היא מלאה.

חלקים
מד חום אינפרה-אדום ללא מגע
סוללות AAA
מדריך משתמש

כמות
יחידה 1
 2יחידות
יחידה 1

יצרן .FAMIDOC Technology Co., Ltd :
כתובתNo.212 Yilong Road, Hexi Industrial Zone, Jinxia, :
Changgan Town, Dongguan
.Guangdong Province, China ,523853

רימיפארם מוצרים רפואיים בע"מ
10186

61101

www.rimipharm.co.il 03-6483635

ﻣﲒﺍﻥ\ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﲢﺖ
ﺍﶵﺮﺍﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻼﻣﺴﺔ

ﻳﺮﴁ ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺍﳌﺮﺷﺪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺍﶈﺎﻓﻈﺔ
ﷷ ﲝﺎﻟﺔ ﺟﻴﺪﺓ ﻟﳭﺮﺍﺟﻌﺔ.

ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ

 .1ﺗﻠﺨﻴــﺺ :ﻣﲒﺍﻥ\ﻣﻘﻴــﺎﺱ ﺣــﺮﺍﺭﺓ ﺑﺎﻷﺷــﻌﺔ ﲢــﺖ
ﺍﶵﺮﺍﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻼﻣﺴﺔ

ﺷــﻜﺮﺍ ﻟــﲂ ﻋــﲆ ﺇﺧﺘﻴــﺎﺭﰼ ﳌــﲒﺍﻥ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ ﺑﺎﻷﺷــﻌﺔ ﲢــﺖ ﺍﶵــﺮﺍﺀ ﺑــﺪﻭﻥ ﻣﻼﻣﺴــﺔ ﻣــﻦ
ﺇﻧﺘــﺎﺝ ﴍﻛﺘﻨــﺎُ .ﻳﺴــﺘﺨﺪﻡ ﻣﻘﻴــﺎﺱ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ ﻟﻘﻴــﺎﺱ ﺩﺭﺟــﺔ ﺣــﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐــﺮﺽ ﺑﺎﻹﻋﳣــﺎﺩ ﻋــﲆ
ﺍﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ ﺍﻟﺪﺭﺟــﺔ ﻟﻸﺷــﻌﺔ ﲢــﺖ ﺍﶵــﺮﺍﺀ ﺍﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ ﻗﻴﺎﴱــﺎ .ﻟﻴــﺲ ﻋﻠﻴــﲂ ﺳــﻮﻯ
ﺗﻮﺟﻴــﻪ ﻣﺴــﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺣــﺪﺓ ﻟﺴــﻄﺢ ﺍﻟﻐــﺮﺽ ﺍﻟــﺬﻱ ﺗﺮﻏــﺐ ﺑﻘﻴــﺎﺱ ﺣﺮﺍﺭﺗــﻪ ﻟﻠﺤﺼــﻮﻝ ﻋــﲆ
ﻣﻘﻴــﺎﺱ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ ﺑﴪﻋــﺔ ﻭﺑﺪﻗــﺔ .ﻟﻠﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺍﻹﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺴــﻠﳰﻦ ﺭﺟــﺎﺀ ﺇﺣﺮﺻــﻮﺍ ﻋــﲆ
ﻗﺮﺍﺀﺓ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘﺎﱄ ﺑﳣﻌﻦ .ﺭﺟﺎﺀـ ﺇﻧﺘﳢﻮﺍ ﻟﺘﻌﻠﳰﺎﺕ ﻭﲢﺬﻳﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ
• ﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﻨﺘﺞ ﺑﺸﲁ ﲱﻴﺢ ،ﺭﺟﺎﺀ ﻋﺎﻳﻨﻮﺍ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.
• ﻹﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﺘــﺞ ﳈــﺎ ﳚــﺐ ،ﺭﺟــﺎﺀ ﻋﺎﻳﻨــﻮﺍ ﺍﻟﻨــﺺ ﺍﻟﲀﻣــﻞ ﻟﺪﻟﻴــﻞ ﺍﳌﺴــﺘﺨﺪﻡ ﺍﻟﺘــﺎﱄ ﻗﺒــﻞ
ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻗﺴﻢ "ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ".
• ﺭﺟﺎﺀ ﺣﺎﻓﻈﻮﺍ ﻋﲆ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ ﻫﺬﺍ ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﳉﻬﺎﺯ ﻟﳭﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﴪﻳﻌﺔ.

ﺍﳌﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ:

ﰻ ﺍﻷﻏــﺮﺍﺽ ﺍﻟــﱵ ﺗﺰﻳــﺪ ﺩﺭﺟــﺔ ﺣﺮﺍﺭﲥــﺎ ﻋــﻦ ﺍﻟﺼﻔــﺮ ﺍﳌﻄﻠــﻖ ﺗﺒﻌــﺚ ﺑﳬﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻣــﻦ
ﺍﻟﻄﺎﻗــﺔ ﺍﻹﺷــﻌﺎﻋﻴﺔ ،ﺗﺮﺗﺒــﻂ ﻫــﺬﻩ ﺍﻟﳬﻴــﺔ ﺇﺭﺗﺒﺎﻃــﺎ ﻭﺛﻴﻘــﺎ ﺑﺘﻮﺯﻳــﻊ ﺃﻃــﻮﺍﻝ ﺃﻣــﻮﺍﺝ ﺍﻷﺷــﻌﺔ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺟﳢﺔ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ 36°C- 37°Cﺗﻨﺒﺜﻖ ﻣﳯﺎ ﺃﺷــﻌﺔ ﺑﻄﻮﻝ ﻣﻮﺟﺔ 9-13
ﻣﻴﻜﺮﻭﻣــﱰ ﰲ ﳎــﺎﻝ ﺍﻷﺷــﻌﺔ ﺍﻟﺘﺤــﺖ ﲪــﺮﺍﺀ .ﻋــﲆ ﺃﺳــﺎﺱ ﻫﺬﺍ ﺍﳌﺒــﺪﺃ ،ﳝﻜﻦ ﻗﻴــﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ
ﺣــﺮﺍﺭﺓ ﺍﳉﺴــﻢ ﻓﻌﻠﻴــﺎ ﻟﻠﴹــﺺ ﻋــﻦ ﻃﺮﻳــﻖ ﻗﻴــﺎﺱ ﺩﺭﺟــﺔ ﺣــﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴــﻄﺢ ﻋــﲆ ﺟﳢﺘــﻪ.

 .2ﺇﺣﺘﻴﺎﻃﺎﺕ ﺍﻟﺴﻼﻣﺔ

ﲢﺬﻳﺮ !
• ﻻ ﻳﻌﺘــﱪ ﺇﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﻘﻴــﺎﺱ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ ﻫــﺬﺍ ﺑﺪﻳــﻼ ﻹﺳﺘﺸــﺎﺭﺓ ﺍﻟﻄﺒﻴــﺐ ﺍﳌﻌــﺎﰿ .ﻫﻨــﺎﻙ ﺧﻄﺮ
ﰲ ﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺑﺘﻘﻴــﲓ ﴯــﴢ ﻭﻋــﻼﺝ ﺫﺍﰐ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﺍﳌﺴــﺘﺨﺪﻡ ﺑﺎﻹﻋﳣــﺎﺩ ﻋــﲆ ﻧﺘﻴﺠــﺔ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ .ﺇﺗﺒﻌﻮﺍ ﺗﻌﻠﳰﺎﺕ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ
• ﺇﺣﻔﻈــﻮﺍ ﻣﻘﻴــﺎﺱ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ ﺑﻌﻴــﺪﺍ ﻋــﻦ ﻣﺘﻨــﺎﻭﻝ ﺍﻳــﺪﻱ ﺍﻷﻃﻔــﺎﻝ .ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺇﺑﺘــﻼﻉ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﺃﻭ ﺃﻱ ُﻣﻜﻮﻥ ﺁﺧﺮ ،ﳚﺐ ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﻓﻮﺭﺍ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﻟﳧﻮﻡ ﺃﻭ ﻟﻠﻄﺒﻴﺐ.
• ﳝﻨﻊ ﺭﱊ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ .ﳛﺐ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺪﻭﻳﺮﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﳯﺎ ﳈﺎ ﳚﺐ.
ﺇﻧﺘﳢﻮﺍ !
• ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﻫــﻮ ﺟﻬــﺎﺯ ﺩﻗﻴــﻖ ،ﳝﻨــﻊ ﺇﺳــﻘﺎﻃﻪ ،ﺍﻟــﺪﻭﺱ ﷷ ﺃﻭ ﺗﻌﺮﺿــﻪ ﻟﻺﺭﲡﺎﺟــﺎﺕ ﺍﻭ
ﺍﻟﺼﺪﻣﺎﺕ.
• ﳝﻨﻊ ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻋﺪﺳﺔ ﺍﳌﺴﺒﺎﺭ ﺑﺎﻷﺻﺎﺑﻊ ،ﻭﳝﻨﻊ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﲂ.
• ﻗﺒﻞ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ،ﺗﺄﻛﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﳌﻨﻄﻘﺔ ﺧﺎﻟﻴﺔ \ ﻧﻈﻴﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﺮﻃﻮﺑﺔ )ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺘﻌﺮﻕ(.
• ﺇﺫﺍ ﻛﻨــﱲ ﺗﺴــﺘﻌﺪﻭﻥ ﻟﻘﻴــﺎﺱ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ ﺑﻌــﺪ ﺍﻟﳣﺮﻳــﻦ ،ﺍﻷﰻ ﺃﻭ ﺍﻹﺳــﺘﺤﲈﻡ ،ﺭﺟــﺎﺀ
ﺇﺳــﱰﳚﻮﺍ ﻣﺴــﺒﻘﺎ ﰲ ﻣﻨﻄﻘــﺔ ﺑﺪﺭﺟــﺔ ﺣــﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﻓــﺔ ﳌــﺪﺓ  30ﺩﻗﻴﻘــﺔ ﻗﺒــﻞ ﻗﻴــﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ
ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﲆ ﻧﺘﺎﰀ ﺩﻗﻴﻘﺔ.
• ﻟﻠﺤﺼــﻮﻝ ﻋــﲆ ﻧﺘــﺎﰀ ﻗﻴــﺎﺱ ﻣﻮﺛﻮﻗــﺔ ﻭﺛﺎﺑﺜــﺔ ،ﺿﻌــﻮﺍ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﰲ ﺩﺭﺟــﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻟﻐﺮﻓﺔ ﳌﺪﺓ  30ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.
• ﻟﻠﻘﻴــﺎﻡ ﺑﻘﻴــﺎﺱ ﻣﺴــﳣﺮ ﻟﺪﺭﺟــﺔ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ ﻟﻔــﱰﺓ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻟﺰﻣــﻦ ،ﺭﺟــﺎﺀ ﺇﺣﺮﺻــﻮﺍ ﻋــﲆ
ﺍﳊﻔــﺎﻅ ﻋــﲆ ﻣﺴــﺎﻓﺎﺕ ﻗﻴــﺎﺱ ﺗﻌــﺎﺩﻝ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘــﺔ ﻣــﺎ ﺑــﲔ ﻗﻴــﺎﺱ ﻭﺁﺧــﺮ .ﳝﻜــﻦ ﺃﻥ ﲣﺘﻠــﻒ
ﻗﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺩﺭﺟــﺎﺕ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ ﺑﳨﻮﻟــﺔ ،ﳍــﺬﺍ ﻳﻨﺼــﺢ ﺑﺎﻟﻘﻴــﺎﺱ ﺛــﻼﺙ ﻣــﺮﺍﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴــﺔ ﻭﺍﻷﺧــﺬ
ﺑﺎﻹﻋﺘﺒﺎﺭ ﳌﻌﺪﻝ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ.
• ﻻ ﻳﻮﺟــﺪ ﻣﻌﻴــﺎﺭ ﻣﻄﻠــﻖ ﻟﺪﺭﺟــﺔ ﺣــﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﴹــﺺ ،ﻟــﺬﺍ ﺣــﺎﻭﻝ ﲨــﻊ ﻗﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺩﺭﺟــﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻷﴯــﺎﺹ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔــﲔ ﰲ ﺍﻟﻮﺿــﻊ ﺍﻟﻌــﺎﺩﻱ ،ﻛﻨﻘﻄــﺔ ﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ ﻟﻘﻴــﺎﺱ ﺩﺭﺟــﺔ ﺣــﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻷﴯﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮﻥ ﻣﻦ ﺇﺭﺗﻔﺎﻉ ﰲ ﺩﺭﺣﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﻭﺑﺪﻭﻥ ُﲪﻰ.
• ﻻ ﳚــﻮﺯ ﻗﻴــﺎﺱ ﺩﺭﺟــﺔ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ ﻓــﻮﻕ ﺍﻟﻨــﺪﻭﺏ ﺃﻭ ﻓــﻮﻕ ﻧﺴــﻴﺞ ﻣﺼــﺎﺏ ﺑﺄﻣــﺮﺍﺽ ﺟﻠﺪﻳــﺔ،
ﺣﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺆﺛﺮ ﻫﺬﺍ ﺳﻠﺒﺎ ﻋﲆ ﻗﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ.
• ﻻ ﳚﻮﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﰲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﳱﺎ ﻧﺪﻭﺏ ﺍﻭ ﺟﺮﻭﺡ ﻃﺮﻳﺔ )ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﺃﺱ(.
• ﻻ ﳚــﻮﺯ ﻗﻴــﺎﺱ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﰷﻥ ﺍﳌﺮﻳــﺾ ﻳــﱲ ﻣﻌﺎﳉﺘــﻪ ﺑﺄﺩﻭﻳــﺔ ﺗــﻮﴆ ﺑﻌــﺪﻡ ﻗﻴــﺎﺱ
ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺗﻪ.
• ﻻ ﳚﻮﺯ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﰷﻧﺖ ﺍﳌﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﱵ ﻳﱲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﻮﻗﻬﺎ )ﺍﳉﳢﺔ( ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻷﺷﻌﺔ
ﺍﻟﳩــﺲ ﻣﺒــﺎﴍﺓ ،ﻟﻠﺤــﺮﺍﺭﺓ ﻣــﻦ ﻣﺼــﺎﺩﺭ ﻟﻠﺤــﺮﺍﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ،ﻟﻌﻼﺟــﺎﺕ ﺑﺎﻟﺘﱪﻳــﺪ ،ﺍﻭ ﻟﻠﻬﻮﺍﺀ
ﺍﻟﺒــﺎﺭﺩ ﻣــﻦ ﺍﳌﻜﻴــﻒ .ﰲ ﺣــﺎﻝ ﺣــﺪﻭﺙ ﺇﺣــﺪﻯ ﻫــﺬﻩ ﺍﳊــﺎﻻﺕ ﳚــﺐ ﺍﳋــﺮﻭﺝ ﻣــﻦ ﻣﻨﻄﻘــﺔ
ﺍﻟﺘﺄﺛﲑ ﻭﺍﻹﻧﺘﻈﺎﺭ ﳌﺪﺓ  30ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ.
• ﳝﻨﻊ ﲽﺮ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﺳﺎﺋﻞ ﺁﺧﺮ ،ﻭﳝﻨﻊ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻻﺷﻌﺔ ﺍﻟﳩﺲ ﺍﳌﺒﺎﴍﺓ.
• ﺗﺄﻛﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﻓﺔ  1ﺍﱃ  6ﰟ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﺱ.
• ﳝﻨــﻊ ﺇﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳍﺎﺗــﻒ ﺍﳉــﻮﺍﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺳــﻠﲄ ﻗــﺮﺏ ﺍﶈــﺮﺍﺭ ﺃﺛﻨــﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺑﻘﻴــﺎﺱ
ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ.
• ﳝﻨــﻊ ﺍﻟﻘﻴــﺎﻡ ﺑﻘﻴــﺎﺱ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ ﺑﻌــﺪ ﺗﻌــﺎﳶ ﺍﻷﺩﻭﻳــﺔ ﻭﺍﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ ﺍﻥ ﻳﻜــﻮﻥ ﳍــﺎ ﺗﺄﺛﲑ ﻋﲆ
ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﳉﺴﻢ.
• ﻟﻠﺘﺄﻛــﺪ ﻣــﻦ ﺩﻗــﺔ ﻧﺘــﺎﰀ ﺍﻟﻘﻴــﺎﺱ ،ﺇﻣﺘﻨﻌــﻮﺍ ﻋــﻦ ﻗﻴــﺎﺱ ﺩﺭﺟــﺔ ﺣــﺮﺍﺭﺓ ﺍﳉﺴــﻢ ﰲ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﳣﲒ
ﺑﺘﺸﻮﻳﺸﺎﺕ ﻛﻬﺮﻭﻣﻌﻨﺎﻃﻴﺴﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ )ﻣﺜﻼ ﲜﻮﺍﺭ ﺍﳌﻴﻜﻮﻭﻳﻒ ،ﺟﻬﺎﺯ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﱰﺩﺩﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ(.

 .3ﻫﺪﻑ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

ﻣﻘﻴــﺎﺱ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ ﺑﺎﻷﺷــﻌﺔ ﲢــﺖ ﺍﶵــﺮﺍﺀ ﺑــﺪﻭﻥ ﻣﻼﻣﺴــﺔ ﳐﺼــﺺ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺣــﺮﺍﺭﺓ ﺍﳉﳢﺔ
ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻭ ﺍﳌﺴﺘﺸﱼ ﻟﲀﻓﺔ ﺍﻷﴯﺎﺹ -ﻣﻦ ﺍﻟ ُﺮﺿﻊ ﻭﺣﱴ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﲔ.

 .4ﺣﺎﻻﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﻭﻭﺻﻒ ﺍﳌﺠﺎﻻﺕ

ﻳﺴــﺘﺨﺪﻡ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﻟﻘﻴــﺎﺱ ﺩﺭﺟــﺔ ﺣــﺮﺍﺭﺓ ﺍﳉﳢــﺔ ﻋﻨــﺪ ﺍﻹﻧﺴــﺎﻥ ،ﻭﳝﻜــﻦ ﺇﺳــﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ﻟﻘﻴــﺎﺱ
ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺳﻄﺢ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.

ﺗﻌﻠﳰﺎﺕ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ

 (1ﻗﻴﺎﺱ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﳉﳢﺔ
ﻭﺟﻬﻮﺍ ﺍﳌﺴــﺒﺎﺭ ﳌﺮﻛﺰ ﺍﳉﳢﺔ ،ﻣﻊ ﺍﳊﻔﺎﻅ ﻋﲆ ﻣﺴــﺎﻓﺔ  1ﺍﱃ  6ﰟ ﻭﺇﺿﻐﻄﻮﺍ ﻋﲆ ﺯﺭ
ﺍﳉﻬــﺪ\ ﺍﳌﺴــﺢ .ﺑﻌــﺪ ﻗﺮﺍﺑــﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﺳــﻴﳧﻊ ﺭﻧــﲔ ﺇﻧﳤــﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴــﺎﺱ ،ﻭﺗﻌــﺮﺽ ﺍﻟﺸﺎﺷــﺔ
ﻧﺘﺎﰀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ .ﻋﺎﻳﻦ ﻓﳰﺎ ﻳﲇ:

 .8ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﻭﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

.5ﺍﳋﺼﺎﺋﺺ

ﻣﻮﺛﻮﻗﻴﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﺇﺟﺘــﺎﺯ ﻫــﺬﺍ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﰻ ﺍﻟﻔﺤﻮﺻــﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴــﺔ ﻟﳭﻨﺘــﺞ ﻓﳰــﺎ ﻳﺘﻌﻠــﻖ ﲟﻮﺛﻮﻗﻴﺘــﻪ ﺧــﻼﻝ ﻓــﱰﺓ
ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻪ ،ﻭﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﻔﺸﻞ \ﺣﺪﻭﺙ ﺧﻠﻞ ﻫﻮ  1000ﺳﺎﻋﺔ
ﳎﺎﻝ ﻗﻴﺎﺱ ﻛﺒﲑ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﳉﺴﻢ ﳎﺎﻝ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ 32°C-42.9°C
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﳎﺎﻝ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ 0°C-100°C
ﺩﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ
ﻳﺴــﺘﻮﰲ ﻫــﺬﺍ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﰷﻓــﺔ ﺍﳌﻌﺎﻳــﲑ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴــﺔ ﻭﺍﻟﺼﻴﻨﻴــﺔ ﻷﺩﺍﺀ ﺃﺟﻬــﺰﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﱵ
ﺗﻌﻤــﻞ ﺑﺎﻷﺷــﻌﺔ ﲢــﺖ ﺍﶵــﺮﺍﺀ ﻟﻠﻘﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺍﻟﴪﻳﺮﻳــﺔ ،ﺗﻨﺎﲡﻴــﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺍﻟﴪﻳﺮﻳــﺔ ﻳﺰﻳــﺪ
ﻋﻦ ﺍﻟـ 0.3°C
ﻭﺍﺟﻬﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻡ ﻭﺗﺼﻤﲓ ﺫﰾ
ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﻜــﻮﻥ ﺩﺭﺟــﺔ ﺣــﺮﺍﺭﺓ ﺍﳉﺴــﻢ ﺍﻟــﱵ ﻳــﱲ ﻗﻴﺎﴱــﺎ ﲢــﺖ ﺍﻟـــ  32°Cﺳــﻴﻈﻬﺮ ﻋــﲆ
ﺍﻟﺸﺎﺷــﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰ " ."Loﺇﺫﺍ ﰷﻧﺖ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﳉﺴــﻢ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺍﻟـ  ،42.9°Cﺳــﻴﻈﻬﺮ ﻋﲆ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰ "."Hi
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻤﲓ ،ﺳﻴﻈﻬﺮ ﻋﲆ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰ "."Err
ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻜــﻮﻥ ﺟﻬــﺪ ﺑﻄﺎﺭﻳــﺔ ﺍﶈــﺮﺍﺭ ﻏــﲑ ﰷﰲ ،ﺳــﻴﻈﻬﺮ ﻋــﲆ ﺍﻟﺸﺎﺷــﺔ ﺭﻣــﺰ ﳉﻬــﺪ
ﻣﻨﺨﻔﺾ.
ﻳﳩــﻞ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﻭﻇﻴﻔــﺔ ﻟﻠﻠﻔﺤــﺺ ﺍﻟــﺬﺍﰐ ﻟﻠﺠﻬــﺎﺯ .ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ ﺧﻠــﻞ ﰲ ﻣﻜﻮﻧــﺎﺕ
ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺳﺘﻈﻬﺮ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ "."Err
ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺗﻮﻓﲑ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ
ﺇﺫﺍ ﱂ ﺗﻜــﻦ ﻋﻨــﺎﻙ ﺃﻱ ﲻﻠﻴــﺔ ﺑﻌــﺪ ﺗﺸــﻐﻴﻞ ﺍﶈــﺮﺍﺭ ﺃﻭ ﺑﻌــﺪ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ،ﺳــﻴﺪﺧﻞ ﺍﳉﻬﺎﺯ
ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻟﻮﺿﻊ ﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺧﻼﻝ  30±5ﺛﻮﺍﱐ.
ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﳊﻔﻆ ﺑﺎﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﻭﻇﻴﻔــﺔ ﲣﺰﻳــﻦ ﻟـــ  32ﶍﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺍﳌﻌﻄﻴــﺎﺕ ﻭﺇﻣﲀﻧﻴــﺔ ﺇﺳــﺘﻌﺎﺩﲥﺎ ﻟﻠﺤﻔــﺎﻅ ﻋــﲆ ﺣﺎﻟــﺔ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻭﻧﺘﺎﰀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻟﻔﱰﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﳌﻌﺎﻳﻨﳤﺎ.
ﻭﻇﻴﻔﺔ ﻣﺆﴍ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﺋﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﻠﻮﻧﲔ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻷﻏﺮﺍﺽ :ﻣﺆﴍ ﻣﻊ ﺇﺿﺎﺋﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﻮﻥ ﺍﻷﺧﴬ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﳉﺴﻢ:
•  :32°C – 37.5°Cﺇﺿﺎﺋﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺧﴬﺍﺀ
•  :37.6°C – 42.9°Cﺇﺿﺎﺋﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﲪﺮﺍﺀ
• ﺇﺷﺎﺭﺓ" "Loﺃﻭ" :"Hiﺇﺿﺎﺋﺔ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺧﴬﺍﺀ

 .6ﻭﺻﻒ ﻋﺎﻡ

ﻣﺒﲎ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﻷﺳﺎﳼ
LCD

ﺯﺭ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭ ﺍﻟﻧﻐﻣﺔ
ﻣﻔﺗﺎﺡ

C/F

ﻣﺅﺷﺭ ﺇﺧﺗﻳﺎﺭ ﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﺳﻡ\ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ
ﺯﺭ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ

ﻣﺳﺑﺎﺭ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ
ﺯﺭ ﺍﻟﺟﻬﺩ\ ﺍﻟﻣﺳﺢ

ﻭﺻﻒ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﻟـ LCD
ﺭﻣﺯ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺟﺳﻡ
ﺭﻣﺯ ﻣﺅﺷﺭ ﺟﻬﺩ ﻣﻧﺧﻔﺽ
ﺭﻣﺯ ﻣﺅﺷﺭ ﻭﺣﺩﺓ ﻗﻳﺎﺱ ﺍﻟﺣﺭﺍﺭﺓ

 .7ﺗﻌﻠﳰﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ

• ﺇﺫﺍ ﰷﻧﺖ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺘﻌﺪﻯ ﳎﺎﻝ ﺍﻟـ 10-40.0°Cﺳﻴﺸﲑ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺍﱃ ""Err؛
• ﺇﺫﺍ ﰷﻧــﺖ ﻗﳰــﺔ ﺩﺭﺟــﺔ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﰎ ﻗﻴﺎﴱﺎ ﻟﻠﴹﺺ ﺃﻛﱪ ﻣﻦ  42.9°Cﺳــﻴﻈﻬﺮ ﻋﲆ
ﺟﻬــﺎﺯ ﺍﻟﻘﻴــﺎﺱ ""Hi؛ ﺇﺫﺍ ﰷﻧــﺖ ﻗﳰــﺔ ﺩﺭﺟــﺔ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟــﱵ ﰎ ﻗﻴﺎﴱــﺎ ﻟﻠﴹــﺺ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ
 ، 32°Cﺳﻴﻈﻬﺮ ﻋﲆ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ";"Lo؛
• ﺇﺫﺍ ﰷﻧﺖ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﲔ  32°Cﻭ  ،37.5°Cﺳﺘﴤﺀ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺧﴬﺍﺀ.
ﺇﺫﺍ ﰷﻧﺖ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﰲ ﺍﳌﺠﺎﻝ ﻣﺎ ﺑﲔ  37.6°Cﻭ  ،42.9°Cﺳﺘﴤﺀ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﲪﺮﺍﺀ؛
ﺣﻴــﺚ ﻳﺮﺍﻓــﻖ ﺍﳌﺼﺎﺑﻴــﺢ ﺍﶵــﺮﺍﺀ ﻧﻐــﲈﺕ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴــﺔ ،ﺍﻟﻘﻴﺎﺳــﺎﺕ ﺇﻧﳤــﺖ ،ﻭﺳــﺘﻈﻬﺮ ﻋــﲆ
ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﱵ ﰎ ﻗﻴﺎﴱﺎ.
ﻣﻼﺣﻈﺔ !
• ﻋﻨــﺪ ﻗﻴــﺎﺱ ﺩﺭﺟــﺔ ﺣــﺮﺍﺭﺓ ﺍﳉﳢــﺔ ،ﳚــﺐ ﺃﻭﻻ ﻧــﺰﻉ ﺍﻟﻘﺒﻌــﺔ ﺃﻭ ﺗﺮﺗﻴــﺐ ﺍﻟﺸــﻌﺮ ﻋــﲆ ﺍﳉﳢــﺔ
ﳌﻨﻊ ﺗﺄﺛﲑ ﺫﻟﻚ ﻋﲆ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.
• ﺍﻟﺘﻌــﺮﻕ ﺃﻭ ﻣﻨﺘﺠــﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴــﻞ ﻋــﲆ ﺍﳉﳢــﺔ ﺗﺆﺛــﺮ ﻋــﲆ ﺩﻗــﺔ ﺍﻟﻘﻴــﺎﺱ .ﺣﺎﻓﻈــﻮﺍ ﻋــﲆ ﺟﳢﺔ
ﻧﻈﻴﻔﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.
• ﺇﻣﺘﻨﻌﻮﺍ ﻋﻦ ﺇﺿﺎﺋﻪ ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ ﺍﻟـ  LEDﰲ ﺃﻋﲔ ﺍﻟﴹﺺ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.
 (2ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﳚﺐ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ
ﻣﻔﺘﺎﺡ  C/Fﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ،
ﳈﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﳰﺎ ﻳﲇ.
 (3ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ
ﳚﺐ ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ\ ﺍﳉﺴﻢ ﻹﺧﺘﻴﺎﺭ ﻭﺿﻊ ﻗﻴﺎﺱ
ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﺃﻭ ﺍﳉﺴﻢ ﺍﻟﺒﴩﻱ،
ﳈﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﺼﻞ ﻓﳰﺎ ﻳﲇ
 (4ﺇﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻨﻐﻤﺔ
ﺑﻌــﺪ ﺍﻟﺘﺸــﻐﻴﻞ ،ﳚــﺐ ﺍﻟﻀﻐــﻂ ﻋــﲆ ﺯﺭ ﺇﺧﺘﻴــﺎﺭ ﺍﻟﻨﻐﻤــﺔ ﻹﻳﻘﺎﻓﻬــﺎ ﺃﻭ ﺗﺸــﻐﻴﻞ ﺍﻟﻨﻐﻤــﺔ ﻭﺍﻟــﺬﻱ
ﻳﺸﲑ ﺍﱃ ﺃﻥ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺟﺎﻫﺰ ﻟﻺﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.
ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻧﻐﻣﺔ

ﺗﺷﻐﻳﻝ ﺍﻟﻧﻐﻣﺔ

 (5ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺗﻠﻘﺎﰄ
ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﱲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﲻﻠﻴﺔ ﳌﺪﺓ  30ﺛﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ،ﺳــﻴﻘﻮﻡ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻌﺪ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ
ﺣﱴ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺑﺪﻭﻥ ﲻﻞ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ.
 (6ﻭﻇﻴﻔﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ
ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﺷــﻐﺎﻻ ،ﺇﺿﻐــﻮﺍ ﻋﲆ  Mﻟﺪﺧﻮﻝ ﺣﺎﻟــﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ .ﳝﻜــﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ
ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﺑﺈﺳــﱰﺟﺎﻉ  32ﺗﴴﻴــﻞ ﻟﳭﻌﻄﻴــﺎﺕ .ﻭﺍﺟﻬــﺔ ﺍﻹﺳــﱰﺟﺎﻉ ﳝﻜﳯــﺎ ﻋــﺮﺽ ﺍﻟــﺮﰴ
ﺍﻟﺘﺴﻠﺴــﲇ ﻟﻠﺬﺍﻛــﺮﺓ ،ﺍﻟﳮــﻮﺫﺝ ﻭﻗﻴــﺎﺱ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ .ﻳﻌــﺮﺽ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﺁﺧــﺮ ﺍﳌﻌﻄﻴــﺎﺕ ﰲ
ﺍﻟﺬﺍﻛــﺮﺓ ﰲ ﰻ ﻣــﺮﺓ ﻧﺪﺧــﻞ ﻓﳱــﺎ ﳊﺎﻟــﺔ ﺇﺳــﱰﺟﺎﻉ ﺍﻟﺬﺍﻛــﺮﺓ )ﻣﺜــﻼ ،ﺫﺍﻛﺮﺓ  (1ﺑﻌــﺪ ﺫﻟﻚ ﳚﺐ
ﺍﻟﻀﻐﻂ ﻋﲆ ﺍﻟﺰﺭ  Mﻟﻺﻧﺘﻘﺎﻝ ﻟﳭﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﰀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ،ﻳﻨﺘﻘﻞ ﺭﰴ ﺍﻟﺬﺍﻛﺮﺓ ﺑﲔ ،1
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ﺭﻣﺯ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ
ﺭﻣﺯ ﻣﺅﺷﺭ ﺍﻟﻧﻐﻣﺔ
ﻣﺅﺷﺭ ﻣﺟﻣﻭﻋﺔ ﺍﻟﺫﺍﻛﺭﺓ
ﻗﺭﺍءﺓ ﺍﻟﻘﻳﺎﺱ

ﺍﻹﺳﺘﻌﺪﺍﺩ
 (1ﺇﲿﺼﻮﺍ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺔ
ﻗﻮﻣﻮﺍ ﺑﺘﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺇﺫﺍ ﻇﻬﺮ ﺭﻣﺰ ﺟﻬﺪ ﻣﻨﺨﻔﺾ ﳌﻘﻴﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ.
 (2ﺇﲿﺼﻮﺍ ﺟﻬﺎﺯ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ
ﻋﻨــﺪ ﺍﻟﻀﻐــﻂ ﻋــﲆ ﺯﺭ "ﺟﻬﺪ\ﻣﺴــﺢ" ،ﻳﻘــﻮﻡ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﺑﻔﺤــﺺ ﺫﺍﰐ ﻟﻠﱪﻧــﺎﱅ ﻭﳌﻜﻮﻧــﺎﺕ
ﺍﳉﻬﺎﺯ .ﺇﺫﺍ ﰷﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺸﺎﰻ ،ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻋﲆ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺇﺷﺎﺭﺓ " ."Errﻛﺬﻟﻚ ،ﺇﲿﺼﻮﺍ ﻗﺒﻞ
ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺇﺫﺍ ﰷﻥ ﻟﲒﺭ ﺍﳌﺴﺒﺎﺭ ﻣﺘﺴﺦ ﺃﻭ ﺇﺫﺍ ﰷﻧﺖ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻣﺘﴬﺭﺓ.
 (3ﻟﻠﺤﺼــﻮﻝ ﻋــﲆ ﻧﺘــﺎﰀ ﻗﻴــﺎﺱ ﺩﻗﻴﻘــﺔ ،ﳚــﺐ ﺍﳊﻔــﺎﻅ ﻋــﲆ ﺟﻬــﺎﺯ ﺍﻟﻘﻴــﺎﺱ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﱵ
ﺳﻴﱲ ﻓﳱﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻘﻴﺎﺱ ﺍﳊﺮﺍﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺑـ  30ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.
 (4ﺇﳓﺮﺍﻓﺎﺕ ﻏﲑ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﰲ ﺩﺭﺟﺔ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﳝﻜﻦ ﺃﻥ ﲢﺪ ﻣﻦ ﺩﻗﺔ ﻧﺘﺎﰀ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.
 (5ﻋﻨــﺪ ﻗﻴــﺎﺱ ﺩﺭﺟــﺔ ﺣــﺮﺍﺭﺓ ﺍﳉﳢــﺔ ،ﺗﺄﻛــﺪﻭﺍ ﻣــﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﺴــﻄﺢ ﺍﻟــﺬﻱ ﻳــﱲ ﻗﻴﺎﺳــﺔ ﻧﻈﻴﻔــﺎ
ﻭﺧﺎﱄ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﲆ ﻗﻴﺎﺱ ﺩﻗﻴﻖ.

ﻣﻼﺣﻈﺔ:
ﺭﺟــﺎﺀ ﺇﺣﺮﺻــﻮﺍ ﻋــﲆ ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﺗﻌﻠﳰــﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧــﲔ ﺍﻟﻘﻄﺮﻳــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻠــﺺ ﻣــﻦ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳــﺎﺕ
ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺮﻣﳱﺎ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ.
ﺭﺟﺎﺀ ﺃﺧﺮﺟﻮﺍ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﺇﺫﺍ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﳌﺪﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻣﻦ.
ﳝﻨﻊ ﺭﱊ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ.
ﻧﻨﺼﺢ ﺑﺈﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﳌﻨﺘﺞ ﻣﻌﺮﻭﻑ ،ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﲆ ﺍﻟﻨﺘﺎﰀ ﺍﳌﴫﺣﺔ ﻭﻟﻠﺴﻼﻣﺔ.
ﻃــﺮﻑ ﺍﳌﺴــﺒﺎﺭ ) ﺍﻟﻌﺪﺳــﺔ( ﻫــﻮ ﺃﻛــﱶ ﺟﺰﺀ ﻣﻌﺮﺽ ﻟﻠﻜﴪ ﻭﺍﻷﻛﱶ ﺣﺴﺎﺳــﻴﺔ ﳉﻬــﺎﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.
ﺭﺟﺎﺀ ﺣﺎﻓﻈﻮﺍ ﷷ ﻧﻈﻴﻔﺎ ﻟﻀﲈﻥ ﺩﻗﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ.
ﻃــﺮﻑ ﺍﳌﺴــﺎﺑﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﺪﺳــﺔ ﻫــﻮ ﺃﻛــﱶ ﺍﻷﺟــﺰﺍﺀ ﺩﻗــﺔ ﰲ ﺟﻬــﺎﺯ ﺍﻟﻘﻴــﺎﺱ .ﻋﻠﳱــﻢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧــﻮﺍ
ﻧﻈﻴﻔﲔ ﻭﰷﻣﻠﲔ ﻟﻀﲈﻥ ﻗﺮﺍﺀﺍﺕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﺤﺮﺍﺭﺓ.
ﺇﺫﺍ ﺇﺗﺴﺦ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺑﺎﻟﺼﺪﻓﺔ ،ﻗﻮﻣﻮﺍ ﺑﺎﳋﻄﻮﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﳌﺴﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﻌﺪﺳﺔ:
• ﺇﻣﴵــﻮﺍ ﺑﻠﻄــﻒ ﺍﻟﺴــﻄﺢ ﺑﻘﻄﻌــﺔ ﻗﻄــﻦ ﺍﻭ ﳃــﺎﺵ ﻣﺒﻠﻠــﺔ ﺑﺎﻟﻜﺤــﻮﻝ .ﺇﻧﺘﻈــﺮﻭﺍ ﺍﱃ ﺃﻥ ﳛــﻒ
ﺍﻟﻜﺤﻮﻝ ﺑﺎﻟﲀﻣﻞ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ.
• ﺇﺫﺍ ﺗﴬﺭﺕ ﺍﻟﻌﺪﺳﺔ ،ﺇﺗﺼﻠﻮﺍ ﺑﺎﳌﻨﺪﻭﺏ ﺍﳌﻮﺯﻉ.
ﺗﻨﻈﻴﻒ ﺟﺴﻢ ﺍﳉﻬﺎﺯ:
• ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻗﻄﻌﺔ ﳃﺎﺵ ﻧﺎﲻﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺷﺎﺷﺔ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻭﺟﳧﻪ.
• ﺇﺫﺍ ﰷﻥ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻣﺘﴶﺎ ﺟﺪﺍ ،ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻗﻄﻌﺔ ﳃﺎﺵ ﻣﺒﻠﻠﺔ ﺑﺎﻟﻜﺤﻮﻝ ﻟﺘﻨﻈﻴﻔﻬﻢ.
ﻣﻼﺣﻈﺎﺕ:
• ﳝﻨﻊ ﻹﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻨﻈﻔﺎﺕ ﺍﻟﲀﺷﻄﺔ
• ﳝﻨﻊ ﺇﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻃﺮﻕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺈﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺗﻠﻚ ﺍﳌﻮﴅ ﲠﺎ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴﻒ.
• ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ ﻏﲑ ﻣﻘﺎﻭﻡ ﻟﳭﺎﺀ ،ﳝﻨﻊ ﺇﺳﻘﺎﻃﻪ ﺃﻭ ﲽﺮﻩ ﺑﺎﳌﺎﺀ ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﺳﺎﺋﻞ ﺁﺧﺮ.

 .9ﺍﻟﺼﻴﺎﻧﺔ

 (1ﻻ ﻧــﵟ ﻷﻱ ﻫﻴﺌــﺔ ﺃﻭ ﴯــﺺ ﺑﺼﻴﺎﻧــﺔ ﺍﳌﻨﺘــﺞ ﻭﺇﺻﻼﺣــﻪ .ﺇﺫﺍ ﻛﻨــﺖ ﺗﺸــﻚ ﰲ ﺃﻱ
ﻣﺸﺎﰻ ﰲ ﺍﳌﻨﺘﺞ ،ﻳﺮﴁ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﴩﻛﺔ ﺍﳌﺼﻨﻌﺔ ﺃﻭ ﺍﳌﻮﺯﻉ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﳌﺸﳫﺔ.
 (2ﳛﻈــﺮ ﻋــﲆ ﺍﳌﺴــﺘﺨﺪﻣﲔ ﳏﺎﻭﻟــﺔ ﺇﺻــﻼﺡ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﺃﻭ ﺃﻱ ﻣﻠﺤــﻖ .ﻳــﺮﴁ ﺍﻹﺗﺼــﺎﻝ
ﺑﺎﳌﻮﺯﻉ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﺼﻠﻴﺤﺎﺕ.
 (3ﳛﻈــﺮ ﻓﺘــﺢ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ ﺃﻃــﺮﺍﻑ ﻏــﲑ ﻣــﴫﺡ ﳍــﺎ ،ﻭﺳــﻮﻑ ﻳﻠــﴖ ﻫــﺬﺍ ﻋــﲆ ﺍﻟﻔﻮﺭ
ﺃﻱ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺎﳌﺴﺆﻭﻟﻴﺔ.
ﲢﺬﻳﺮ :ﳝﻨﻊ ﻣﻨﻌﺎ ﺑﺎﺗﺎ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻱ ﺗﻐﻴﲑ ﺍﻭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﳉﻬﺎﺯ!

 .10ﺗﻌﻠﳰﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻒ

ﻗﺒــﻞ ﰻ ﺇﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺑﻌــﺪﻩ ﳚــﺐ ﺗﻨﻈﻴــﻒ ﻣﻘﻴــﺎﺱ ﺍﳊــﺮﺍﺭﺓ ﺑﺈﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﶈﺎﻟﻴــﻞ ﺍﳌﴴﻠــﺔ
ﺃﺩﻧــﺎﻩ .ﺭﺟــﺎﺀ ﺇﺳــﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻗﻄﻌــﺔ ﳃــﺎﺵ ﻟﻠﺘﻨﻈﻴــﻒ .ﳝﻨــﻊ ﲽــﺮ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﺑــﺄﻱ ﺳــﺎﺋﻞ ﰷﻥ.
ﳝﻨﻊ ﺗﻌﻘﳰﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻐﲇ ،ﰲ ﺍﻷﻭﺗﻮﻛﻼﻑ ﺑﺎﻟﺒﺨﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﺎﺯ.
ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﳏﻠﻮﻝ
ﳏﻠﻮﻝ ﺑﺎﳌﺎﺀ
ﺇﻣﴵﻮﺍ ﺑﻴﺖ ﺍﳌﺴﺒﺎﺭ ﻭﺍﻟﺰﺭ ﺑﻘﻄﻌﺔ
70-80%
ﺍﻹﻳﺜﺎﻧﻮﻝ
ﳃﺎﺵ ﻣﺒﻠﻠﺔ ﳌﺪﺓ  30ﺛﺎﻧﻴﺔ
ﺍﻳﺰﻭﺑﺮﻭﺑﻴﻞ
ﻛﺬﻟﻚ
70-90%
ﻏﻠﻮﺗﺎﺭﻟﺪﳞﺎﻳﺪ
ﻛﺬﻟﻚ
0.2-2%

 .11ﻣﻌﺎﻳﺮﺓ

ﺗــﱲ ﻣﻌﺎﻳــﺮﺓ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﻷﻭﻝ ﻣــﺮﺓ ﻋﻨــﺪ ﺇﻧﺘﺎﺟــﻪ .ﺇﺫﺍ ﰷﻥ ﻳــﱲ ﺇﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﺍﳊــﺎﱄ ﻭﻓﻘــﺎ
ﻟﺘﻌﻠﳰــﺎﺕ ﺍﳌﺴــﺘﺨﺪﻡ ،ﻻ ﺗﻮﺟــﺪ ﺣﺎﺟــﺔ ﳌﻌﺎﻳــﺮﺓ ﻣــﻦ ﻓــﱰﺓ ﻷﺧــﺮﻯ .ﺇﺫﺍ ﰷﻥ ﻟﺪﻳﻚ ﺷــﻚ ﰲ ﺩﻗﺔ
ﺍﻟﻘﻴــﺎﺱ ﰲ ﻓــﱰﺓ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ،ﺭﺟــﺎﺀ ﰴ ﺑﺎﻹﺗﺼــﺎﻝ ﻣــﻊ ﺍﳌــﻮﺯﻉ ﺍﻭ ﺍﳌﻨﺘــﺞ ،ﺭﺍﺟــﻊ ﺗﻔﺎﺻﻴــﻞ
ﺍﻹﺗﺼﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ ﺍﻷﺧﲑﺓ.

 .12ﺍﻟﺘﺨﺰﻳﻦ

 (1ﻻ ﺗﻌــﺮﺽ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﻟﻀــﻮﺀ ﺍﻟﳩــﺲ ﺍﳌﺒــﺎﴍ ،ﻟﺪﺭﺟــﺎﺕ ﺣــﺮﺍﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻟﺒﻴﺌــﺔ ﺭﻃﺒﺔ ،ﳌﻨﺎﻃﻖ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﺷﺘﻌﺎﻝ ،ﺃﻭ ﳌﻨﺎﻃﻖ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻼﺭﲡﺎﺟﺎﺕ.
 (2ﺃﺧــﺮﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳــﺎﺕ ﻣــﻦ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﺇﺫﺍ ﰷﻥ ﻣــﻦ ﺍﳌﺘﻮﻗــﻊ ﺃﻥ ﻻ ﻳﻜــﻮﻥ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﻗﻴﺪ ﺍﻹﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻟﻔﱰﺓ ﻃﻮﻳﻠﺔ.

 .13ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ
ﻋﻨﺪﻣــﺎ ﺗﺰﻳــﺪ ﻣﻌﻄﻴــﺎﺕ ﺍﻟﺬﺍﻛــﺮﺓ ﻋــﺔ ﺍﻟـــ  32ﶍﻮﻋــﺔ ،ﻳﻈﻬــﺮ ﺍﻟﻨﻈــﺎﻡ ﺍﳌﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻷﺧــﲑﺓ )ﺭﰴ
ﺗﺴﻠﺴﲇ  (32ﻭﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ.
 (7ﻭﺿﻊ ﻭﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ
ﺑﻌــﺪ ﺗﺸــﻐﻴﻞ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ،ﻳﻘــﻮﻡ ﺍﳉﻬــﺎﺯ ﺑﻔﺤــﺺ ﺟﻬــﺪ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳــﺎﺕ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴــﺎ .ﺇﺫﺍ ﰷﻥ ﺟﻬــﺪ
"  .ﺇﺫﺍ ﺗﺒﲔ ﺃﻧﻪ ﻻ
ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻣﻨﺨﻔﻀﺎ ،ﺳﺘﻈﻬﺮ ﻋﲆ ﺍﻟﺸﺎﺷﺔ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﺟﻬﺪ ﻣﻨﺨﻔﺾ
ﳝﻜﻦ ﺇﺳــﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺑﺸــﲁ ﻋﺎﺩﻱ ،ﺳــﻴﻮﻣﺾ ﺍﻟﺮﻣﺰ ﰲ ﺍﻟﺸﺎﺷــﺔ  3ﻣﺮﺍﺕ ﻭﻳﺘﻮﻗﻒ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ،ﻣﻊ ﺇﻗﱰﺍﺡ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺑﺄﺧﺮﻯ ﺟﺪﻳﺪﺓ.
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ:
 (1ﳚﺐ ﻓﺘﺢ ﲩﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻭﺇﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺪﳝﺔ.
 (2ﳚــﺐ ﺇﺩﺧــﺎﻝ ﺑﻄﺎﺭﻳــﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﯨــﺔ ﺑــﺪﻻ ﻣﳯــﺎ ﲝﻴــﺚ ﺗﻮﺿــﻊ ﺟﻴــﺪﺍ ﰲ ﻣﲀﳖــﺎ ،ﺭﺟــﺎﺀ ﺇﻧﺘﳢﻮﺍ
ﻟﻸﻗﻄﺎﺏ ﻭﻻ ﺗﻘﻮﻣﻮﺍ ﺑﺄﺧﻄﺎﺀ .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺃﻏﻠﻘﻮﺍ ﲩﺮﺓ ﺍﻟﺒﻄﺎﺭﻳﺎﺕ ﻟﻺﻧﳤﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺒﺪﻳﻠﻬﺎ.
ﺭﲰﺔ 2

ﺇﺳﺘﺨﺪﻣﻮﺍ ﻣﻠﺤﻘﺎﺕ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﺗﺄﻛﺪﻭﺍ ﻣﻦ ﺃﻥ ﳏﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﻠﺒﺔ ﰷﻣﻞ.
ﺃﺟﺰﺍﺀ
ﳈﻴﺔ
ﻣﻘﻴﺎﺱ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﺑﺎﻷﺷﻌﺔ ﲢﺖ ﺍﶵﺮﺍﺀ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻼﻣﺴﺔ
ﻭﺣﺪﺓ 1
ﺑﻄﺎﺭﻳﺎﺕ AAA
 2ﻭﺣﺪﺍﺕ
ﺩﻟﻴﻞ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻡ
ﻭﺣﺪﺓ 1

יצרן .FAMIDOC Technology Co., Ltd :
כתובתNo.212 Yilong Road, Hexi Industrial Zone, Jinxia, :
Changgan Town, Dongguan
.Guangdong Province, China ,523853

ﺭﲰﺔ 1
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