
TERMÔMETRO INFRAVERMELHO SEM CONTATO – TESTA, OUVIDO E
SUPERFÍCIES DA PELE - ARKTUS (IP00440A)

MANUAL DO USUÁRIO

DETALHES DO PRODUTO

1. Medição: O Termômetro pode ser utilizado para medição da temperatura corpórea (para 
identificação de febre) por meio da testa e do ouvido. Além disso, ele também mede a 
superfície da pele nos demais locais do corpo, para avaliação da temperatura em 
procedimentos estéticos. Este aparelho NÃO MEDE superfície de objetos. É de uso exclusivo 
corporal.

2. Identificador de três cores acima da tela: Sendo verde para temperaturas ≤ 37.4° C; laranja 
para 37.4° C ~37.9° C; e vermelha para ≤ 38° C.

3. Distancia para medição: 3cm-5cm
4. Margem de precisão: +/- 0,2° C. 
5. Desligamento automático: O produto será desligado automaticamente após 32 segundos sem 

ser utilizado.
6. Memória de dados: mostra as últimas 32 medições realizadas.
7. Opção de escolha da unidade de medida: °C - °F.
8. Necessita 2 pilhas alcalinas AAA para funcionar (não inclusas).

USANDO O TERMÔMETRO

O uso correto do produto é essencial para uma medição mais precisa, por isso, o Termômetro 
Infravermelho Sem Contado contém as seguintes instruções para auxiliar o usuário a obter uma resposta 
correta com alta performance:

1. Aperte o botão superior para ligar o aparelho.
2. Modo aguardando medição: tela ---°C ou ---°F. Neste momento, aponte para o local da 

medição, e em até 1 segundo a temperatura irá aparecer. Lembrando que não é necessário 

mudar nenhum tipo de modo de medição na tela. É só apontar para testa ou ouvido para 
medição corpórea (avaliação de febre) ou para a superfície desejada do corpo para medição 
da superfície da mesma (avaliação da temperatura em procedimento estético).

3. Modo desligamento automático: 32 segundos sem utilização.
4. Para colocar no modo mudo, pressione a tecla “M” por 1 segundo. Para voltar o som, é só 

apertar novamente a mesma tecla por 1 segundo.
5. Para ter acesso as memorias do aparelho, pressione o botão “M” por 3 segundos. Seguir 

apertando a tecla “M” para acessar uma por uma das 32 memórias.
6. Certifique-se que o local de medição não tenha nenhum cabelo ou barreira de medição como 

bonés ou objetos.
7. Para alterar a unidade de medida da medição (°C - °F), basta mudar a chave preta de seleção 

que fica na parte de trás, entre o local das duas pilhas.
8. ATENÇÃO: Jamais pressionar os dois botões ao mesmo tempo. Caso isso seja feito, o sistema   

entrará em modo “reset” e todos os dados já salvos e as configurações de fábrica serão 
perdidos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1. Este produto é usado para medir a temperatura corporal sem contato, pela testa e ouvido. 
Pode também ser utilizado para medição da superfície da pele nos procedimentos estéticos. 
Pode ser usado em bebês, crianças e adultos. É indicado para famílias, clinicas, hospitais e 
outros estabelecimentos.

2. Deixe este produto fora do alcance de crianças.
3. Manter o equipamento em ambientes com 10°C até 60°C.
4. É necessário manter o equipamento limpo e guardado em lugares secos.
5. O sensor que está localizado na frente do produto é muito frágil.
6. Não use/guarde o produto em ambiente com a umidade maior que 95%.
7. Não exponha o equipamento ao sol ou à água.
8. Não use o equipamento em ambientes que contenham barreiras eletromagnéticos.
9. Utilize 2 pilhas AAA.

COMPARTIMENTO DA BATERIA

1. Para o funcionamento do produto, são necessárias 02 pilhas alcalinas AAA, as quais podem ser
usadas 3.000 vezes continuamente. A bateria deverá ser trocada quando o símbolo da bateria 
aparecer na tela.

2. Abra o compartimento de bateria na parte de trás do produto e troque as coloque as duas 
pilhas. Certifique-se que as pilhas estão colocadas corretamente com os pontos positivos e 
negativos.

3. NÃO utilize pilhas recarregáveis.
4. É recomendado que as pilhas sejam removidas enquanto o aparelho não estiver sendo 

utilizado. Isso evitará possíveis danos no produto.
5. As pilhas não acompanham o produto. Devem ser adquiridas separadamente.
6. Juntamente no compartimento da bateria, você pode alterar a unidade de medida da medição 

(°C - °F). Para isso, basta mudar a chave preta de seleção que fica entre o local das duas 
pilhas. É necessário tirar as pilhas para fazer a mudança.

ARMAZENAGEM E GARANTIA

Armazenar em local seco, fresco e ao abrigo de luz solar.
Garantia de 90 dias para defeitos de fabricação. Telefone Pós-Vendas gratuito: 0800-200-8022

PRODUTO IMPORTADO E DISTRIBUIDO POR: ARKTUS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA SAÚDE LTDA - CNPJ 01.417.367/0001-78

SANTA TEREZA DO OESTE/PR – TELEFONE PARA CONTATO: 0800-200-8022


