
Instrukcja obsługi 

Termometr bezdotykowy Dikang HG01

Ta instrukcja jest częścią produktu i powinna by ć przechowywana w sposób 
umożliwiaj ący zapoznanie się z jej tre ścią w przyszło ści. Zawiera istotne 
informacje o ustawieniach i pracy urz ądzenia.  

1.Zestaw zawiera:

� Elektroniczny termometr wyposażony w czujnik podczerwieni 

� Instrukcję obsługi 

2.Funkcje

� Termometr na podczerwień do ciała -  odczyt temperatury w 0,5 sekundy.

� Bezdotykowy – pomiar z odległości 5-15cm

� Pamięć  50 pomiarów

� Możliwość odczytu temperatury w stopniach °C lub °F

� Funkcja skanowania - do pomiaru temperatury w pomieszczeniu, żywności, wody do kąpieli, mleka dla

dzieci itp. 

� Czytelny i duży wyświetlacz LCD 

� 3 kolory podświetlenia 

� Możliwość kalibracji 

3.Przed u życiem produktu:

� Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku opisanego w niniejszej instrukcji. 

� Pomiar wykonany przy użyciu tego produktu nie może zastąpić badania lekarskiego. 

� Nie należy dokonywać pomiaru z blizn lub uszkodzonych tkanek. 

� Dokładny pomiar wymaga oczyszczenia badanej powierzchni (np.:czoła) z makijażu oraz innych 

substancji, które mogłyby zniekształcić wynik pomiaru. 

� Nie należy dokonywać pomiarów w pobliżu źródeł ciepła (np.: kominki, piece). 

� Urządzenie powinno być używane w temperaturze otoczenia od 5°C do 40°C ( 0 ºF do 140 ºF). Nie należy 

używać termometru poza tym zakresem. 

� Aby uzyskać najdokładniejsze wyniki pomiarów, termometr oraz badana osoba powinny przebywać w tym 

samym pomieszczeniu około 15-20 min, aby zrównoważyć swoją temperaturę przed pomiarem. 

� Czynności konserwacyjne, które można wykonywać samodzielnie, obejmują jedynie wymianę baterii 

i czyszczenie. 

4.Zasada działania termometru

Każdy przedmiot o temperaturze wyższej niż temperatura zera bezwzględnego wydziela pewną ilość energii 

w zakresie podczerwieni, która jest proporcjonalna do jego temperatury. Termometr na podczerwień traktuje 

powierzchnię badanego obiektu jako nieprzezroczystą. Układ optyczny termometru kieruje i skupia energię 

promieniowania podczerwonego na detektor. Następnie układy elektroniczne przyrządu przetwarzają sygnał 

z detektora na odczyt wyświetlany na wyświetlaczu. 

Bezdotykowy termometr HG01 jest specjalnie zaprojektowany do badania temperatury ciała ( Tryb Body) 

 i temperatury powierzchni (Tryb Surface). Może również sprawdzić temperaturę w pomieszczeniu, żywności, wody 

do kąpieli, mleko dla dzieci  itp. . Posiada również funkcję zegara. Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technik 

podczerwieni, urządzenie mierzy temperaturę i analizuje dane w ciągu 0,5 sekundy. 

Uwaga: W zależności od rodzaju i grubości skóry, wynik pomiaru może być na każdej osobie inny. 

5.Opis urządzenia

Opis przycisków: 

1. Sensor podczerwieni
2. Wyświetlacz LCD
3. Przycisk MODE
4. Przycisk DOWN
5. Przycisk UP
6. Przycisk SET
7. Przycisk ON/OFF - spust
8. Gniazdo baterii

Opis wy świetlacza: 

1. Tryb Surface – mierzenia temp. powierzchni
2. Tryb Body – mierzenia temp. ciała
3. Room - Temperatura otoczenia
4. Time –  zegar
5. Wynik pomiaru
6. Ikona pomiaru temperatury – uśmiechnięta lub smutna
7. Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii
8. Ikona głośnika
9. Memo – pamięć
10. °C
11. Numer zapamiętanego pomiaru
12. °F

6.Instrukcja u żytkowania

� Instalacja baterii

− Otworzyć klapkę gniazda baterii 
znajdującą się w dolnej części 
termometru.

− Umieścić w gnieździe 2 baterie typu AAA.

Uwaga: Aby uniknąć problemów w działaniu, należy zwrócić szczególną 
uwagę na polaryzację alkalicznych
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− Zamknąć pokrywę baterii.

Termometr jest gotowy do rozpoczęcia pomiaru. 

7.OPIS USTAWIEŃ ZA POMOCĄ PRZYCISKU SET

Za pomocą przycisku SET można zaprogramować następujące funkcje: 

− Kalibracja termometru F1

− Wybór jednostki wyświetlania temperatury F2

− Ustawienia alarmu gorączki F3

− Włączanie i wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej F4

Programowanie funkcji:

� Włączyć termometr przyciskiem ON/OFF (spust). 

� Nacisnąć przycisk SET, na wyświetlaczu pojawi się napis F1 (opis w punkcie 13). 

� Nacisnąć ponownie przycisk SET, na wyświetlaczu pojawi się napis F2 a następnie zacznie migać °C. 

� Przyciskiem UP lub DOWN ustawić jednostkę temperatury - stopni Celsjusza (oC) lub Fahrenheita (oF). 

� Nacisnąć ponownie przycisk SET, na wyświetlaczu pojawi się napis F3, i zacznie migać temperatura 

alarmu gorączki, która jest ustawiona domyślnie na 38 oC. 

� Przyciskiem UP lub DOWN, ustawić temperaturę alarmu. Od ustawionej temperatury podświetlenie będzie 

zmieniało się na czerwone. 

� Nacisnąć ponownie przycisk SET, na wyświetlaczu pojawi się napis F4. 

� Przyciskiem UP lub DOWN włączyć (ON) lub wyłączyć (OFF) sygnalizację dźwiękową termometru. 

� Nacisnąć przycisk SET aby zatwierdzić ustawienia i wyłączyć termometr. 

8.WYKONYWANIE POMIARÓW

Uwagi dotyczące pomiaru temperatury na czole: 

� Dokonywać pomiaru wyłącznie na odsłoniętej części czoła, jakiekolwiek przykrycie (np.: włosami lub 

czapką) może spowodować błędny pomiar. 

� W przypadku badania temperatury u niemowląt, które są zwykle zawinięte w koc lub ubrania, należy 

odsłonić szyję na co najmniej 1 minutę przed pomiarem. 

� Nie należy dokonywać pomiaru temperatury bezpośrednio po usunięciu potu z czoła. 

� Należy pamiętać, iż temperatura powierzchni czoła jest różna w różnych jego obszarach ze względu na 

różnice w intensywności ukrwienia. Dlatego też temperatury prawej i lewej skroni mogą się różnić. 

Uwagi dotyczące pomiaru temperatury w uchu: 

� W celu uzyskania dokładnego pomiaru wyczyścić ucho z nadmiaru woskowiny. 

� Pomiar temperatury w prawym uchu może się różnić od pomiaru w lewym uchu. Aby uzyskać dokładny 

wynik pomiaru, należy mierzyć temperaturę zawsze w tym samym uchu. 
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�

�

Nie stosować termometru w przypadku chorób uszu lub kiedy kanał uszny jest wilgotny. 

Jeżeli w uchu są włosy temperatura może być niższa od rzeczywistej. 

a) Pomiar temperatury ciała

� Włączyć termometr przyciskiem ON/OFF (spust). 

� Nacisnąć przycisk MODE, aby przełączyć między trybem pomiaru temperatury ciała (Body) a trybem 

skanowania powierzchni (Surface temp). Ustawić na tryb Body. 

� Skierować termometr do czoła badanej osoby lub ucha (patrz poniższy wykres dla pozycjonowania), 

w odległości 5-15cm. 

� Naciśnij spust pomiaru. 

� Po zakończeniu pomiaru usłyszymy sygnał dźwiękowy. Wynik pomiaru wyświetli się po upływie 0,5 

sekundy.  

� Termometr wyłączy się automatycznie po 5 sekundach. 

b) Pomiar temperatury powierzchni

�  Włączyć termometr przyciskiem ON/OFF (spust). 

� Nacisnąć przycisk MODE aby przełączyć między trybem ciała (Body) a trybem powierzchni (Surface temp). 

Ustawić na tryb „Surface temp”. 

� Należy zbliżyć termometr do powierzchni płynu, powierzchni na odległość 5-15cm. Nie wolno zanurzać 

termometru. 

� Nacisnąć spust pomiaru. 

� Po zakończeniu pomiaru usłyszymy sygnał dźwiękowy. Wynik pomiaru wyświetli się po upływie 0,5 

sekundy. 

� Termometr wyłączy się automatycznie po 5 sekundach. 

9. SYGNALIZACJA ŚWIETLNA  I DŹWIĘKOWA WYSOKIEJ TEMPERATURY

Sygnalizacja świetlna dotyczy tylko i wyłącznie trybu Body, pomiaru temperatury ciała. Podczas dokonywania 

pomiarów powierzchni (tryb Surface) każdy pomiar będzie miał zielone podświetlenie.  

W przypadku gdy alarm gorączki ustawiony jest na poziomie 38oC (ustawienia domyśle): 

� podświetlenie zielone – gdy wynik pomiaru mieści się w zakresie 32oC - 37,5oC 

� podświetlenie pomarańczowe i 3 krótkie sygnały dźwiękowe– gdy zmierzona temperatura wskazuje 

wartości pomiędzy 37.6 oC- 38.0 oC 

� podświetlenie czerwone i 3 krótkie sygnały dźwiękowe - gdy zmierzona temperatura jest pomiędzy 38 oC – 

42,9 oC . 

5-15cm 5-15cm
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Uwagi: 

− Alarm gorączki może być ustawiony w zakresie temperatury ciała 32 oC – 42,9 oC.

− Jeśli temperatura alarmu gorączki została ustawiona powyżej 38 oC, podświetlenie zmieni się na czerwone,

gdy wynik pomiaru przekroczy tę wartość.

− Jeśli temperatura alarmu gorączki została ustawiona na temperaturę 37,6 oC lub niższa, urządzenie nie będzie

wyświetlało pomarańczowego podświetlenia.

10.OGÓLNA WIEDZA O TEMPERATURZE CIAŁA

Ludzkie ciało jest bardzo skomplikowanym kompleksowym organizmem, dla którego temperatura ciała jest bardzo 

ważnym wskaźnikiem warunków zdrowotnych. Możemy zmierzyć  temperaturę naszego czoła, uszu, jamy ustnej, 

pomocniczo, aby sprawdzić nasze warunki zdrowotne. Dla różnych części ciała prawidłowa wartość temperatury 

jest inna. Poniższa tabelka przedstawia te zależności. 

Pomiar: Normalna temperatura (°C) Normalna temperatura (°F) 

W odbycie 36.6 do 38 97.8 do 100.4 

W jamie ustnej 35.5 do 37.5 95.9 do 99.5 

W uchu 35.8 do 38 96.4 do 100.4 

Na czole 35.8 do 37.8 96.4 do 100.0 

Temperatury ciała ludzkiego zmieniają się w ciągu dnia, także pod wpływem licznych czynników zewnętrznych: 

wieku, płci, rodzaj i grubość skóry itp. 

11.USTAWIENIE ZEGARA

Urządzenie może wyświetlać bieżąca temperaturę pomieszczenia oraz aktualny czas. Aby uruchomić tę funkcję 

należy: 

� Włączyć termometr przyciskiem ON/OFF (spust). 

� Nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy przycisk MODE, na wyświetlaczu pojawi się napis TIME 

oraz zacznie migać cyfra oznaczająca godzinę. 

� Przyciskiem UP lub DOWN ustawić godzinę, 

� Nacisnąć przycisk SET, liczba minut zacznie migać. 

� Przyciskiem UP lub DOWN ustawić minuty. 

� Nacisnąć przycisk SET w celu zatwierdzenia ustawień. 

Co 10 sekund wy świetlacz b ędzie si ę zmieniał pokazuj ąc na zmian ę zegar (TIME) i temperatur ę pokojow ą 

(ROOM). 

Aby wyłączyć tę funkcję należy zresetować termometr poprzez wyjęcie baterii z termometru. 

12.PAMIĘĆ TERMOMETRU

Wyniki pomiarów zostają automatycznie zapisywane. Termometr zapamiętuje 50 ostatnich wyników pomiarów. 

Gdy pamięć termometru będzie zapełniona najstarsze dane zostaną zastąpione nowymi. 

Sprawdzenie pamięci termometru: 

� Włączyć termometr przyciskiem ON/OFF (spust). 

� Nacisnąć przycisk UP, na wyświetlaczu pojawi się napis MEMO oraz cyfra 1, wynik ostatniego pomiaru. 
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� Kolejnymi naciśnięciami przycisku UP można sprawdzić kolejno zapamiętane wyniki pomiarów. 

Jeśli zapamiętany wynik pomiaru będzie dotyczył temperatury ciała, dodatkowo obok napisu MEMO będzie 

widoczny napis Body. Natomiast jeśli zapamiętany wynik pomiaru będzie dotyczył temperatury powierzchni, 

na wyświetlaczu będzie widoczny napis Surface temp. 

� Aby wykasować pamięć termometru należy nacisnąć i przytrzymać przycisk UP. W miejscu wyników 

pomiarów pojawiają się „ ---”. 

13.Kalibrowanie termometru

Istnieje możliwość kalibracji termometru 050400 w oparciu o wskazanie innego termometru wzorcowego. 

W celu skalibrowania urządzenia należy postępować według poniższych wskazówek. 

� Należy obliczyć różnicę wskazań między termometrem wzorcowym i 050400. 

� Aby skorygować różnicę należy włączyć termometr głównym przyciskiem,na wyświetlaczu pojawią się 

wszystkie segmenty wyświetlacza, gdy usłyszymy sygnał dźwiękowy należy nacisnąć przycisk SET,     

na wyświetlaczu LCD wyświetli się F1.  

� Na wyświetlaczu zacznie migać 0,0. 

� Przyciskami + lub – ustawić wartość różnicy.  Po każdorazowym wciśnięciu przycisków wartość zwiększy 

się / zmniejszy się o 0,1°C.  

Ważne: 

Jeżeli termometr 050400 wskazywał temperaturę wyższą, niż termometr wzorcowy należy wybrać wartość różnicy 

ze znakiem „ - ”, w przeciwnym przypadku (wskazaniu) wartość różnicy ze znakiem „+”. 

� Zatwierdzić ustawienia przyciskiem SET. 

� Aby wyłączyć termometr należy 5 razy nacisnąć przycisk SET lub poczekać 5 sekund, aż termometr 

wyłączy się automatycznie. 

14.CZYSZCZENIE I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

� Czujnik urządzenia jest podatny na uszkodzenia. Aby dokonane pomiary były jak najbardziej dokładne, 

musi być on czysty i nieuszkodzony. 

� Do czyszczenia czujnika używać patyczków higienicznych nasączonych odrobiną alkoholu. Skierować 

czujnik do dołu, aby zapobiec jego zalaniu. 

� Obudowę czyścić miękką ściereczką nasączoną wodą lub alkoholem. 

� Nie wolno zanurzać termometru w wodzie lub innym płynie. 

� Kiedy urządzenie jest przez dłuższy czas nieużywane, należy usunąć baterie. 

� Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani też wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słońca. 

� Nie należy rzucać urządzenia, ani nim uderzać. W przeciwnym razie ulegnie ono uszkodzeniu. 

� Należy chronić produkt przed wilgocią, kurzem oraz innymi zanieczyszczeniami. 

� Termometr został zaprojektowany do praktycznego użytku, ale nie powinien zastępować wizyty u lekarza. 

� Używać i przechowywać termometr w warunkach działania urządzenia (patrz specyfikacja techniczna). 

15.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem i przyczyna Porada 
Słaby kontrast wyświetlacza. Sprawdzić/wymienić baterie. 

Temperatura jest niepoprawna lub jest duża 
rozbieżność pomiędzy pomiarami. 

Sprawdzić/wymienić baterie lub sprawdzić odległość między 
mierzonym obiektem a termometrem. W trakcie pomiaru termometr 
powinien być zlokalizowany w odległości 5-15cm. 



7 

Wynik pomiaru pokazuje „Lo”, temperatura jest 
poza zakresem jaki posiada termometr. 

Taka sytuacja może wystąpić gdy w trybie „Body”, pomiaru 
temperatury ciała, temperatura będzie poniżej 32 oC, lub w trybie 
Surface gdy temperatura powierzchni będzie poniżej 0 oC. 

Wynik pomiaru pokazuje „HI”, temperatura jest 
poza zakresem  jaki posiada termometr. 

Taka sytuacja może wystąpić gdy w trybie „Body”, pomiaru 
temperatury ciała, temperatura będzie powyżej 42,9 oC lub w trybie 
Surface gdy temperatura powierzchni będzie powyżej 100 oC 

Termometr nie działa, nie dokonuje pomiarów. Sprawdzić/wymienić baterie lub temperatura otoczenia jest poza 
zakresem 5oC – 40 oC. Przenieść termometr do pomieszczenia 
gdzie panują odpowiednie warunki temperatury. 

Symbol ten, umieszczany na urządzeniach elektrycznych i elektronicznych oznacza, że zakupiony 

produkt nie powinien być usuwany razem ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domowych. Należy go 

przekazać do odpowiedniego punktu, który zajmuje się zbieraniem  

i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Pozbywanie się sprzętu we właściwy sposób 

i jego recykling pomogą zapobiec potencjalnie negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego. 

16. DANE TECHNICZNE

Termometr: 

Zakres pomiaru temperatury ciała:  

Zakres pomiaru temperatury powierzchni: 

Dokładność pomiaru temperatury w 
zakresie:0,0°C – 31,9°C ( 32°F – 89,4°F) 

Dokładność pomiaru temperatury w 
zakresie:32°C – 35°C ( 89,6°F – 95°F) 

Dokładność pomiaru temperatury w 
zakresie:35,1°C – 39°C ( 95,2°F – 102,2°F) 

Dokładność pomiaru temperatury w 
zakresie:39,1°C – 42,9°C ( 102,4°F – 109,2°F) 

Dokładność pomiaru temperatury w 
zakresie:43°C – 100°C ( 109,4°F – 212°F) 

Odległość od miejsca dokonywania pomiaru: 

Automatyczne wyłącznie termometru: 

Temperatura otoczenia: 

Wilgotność otoczenia: 

Wymiary: 

Waga (bez baterii): 

Baterie: 

Termometr: 

32°C do 42,9°C (89,6°F do 109,2°F) 

0°C do 100°C (32°F do 212°F) 

+/- 1°C (+/-1,8°F) 

+/- 0,3°C (+/-0,5°F) 

+/- 0,2°C (+/-0,4°F) 

+/- 0,3°C (+/-1,8°F) 

+/- 1°C (+/-1,8°F) 

5-15cm

po 5 sek. 

5°C do 40°C (41°F do 104°F) 

< 85% 

150x95x44mm (długość x głębokość x wysokość) 

115g 

2 x AAA 1.5V LR03 baterie alkaliczne - 
brak w zestawie 




