دليل التعليمات
الخاص بمقياس الحرارة الرقمي
للجبهة واألذن من CITIZEN
طراز CTD711 / CTD710

شرح الرموز

قياس درجة حرارة الجسم (الكشف عن درجة الحرارة)
قم بنزع غطاء اﻟﻤﺠﺲ وتحقق من طرف اﻟﻤﺠﺲ.
*عند استخدامه ألول مرة ،قم بفتح غطاء البطارية
وانزع الشريط العازل الموجود أسفل غطاء
قم بفتح غطاء البطارية
البطارية.

راجع دليل التعليمات قبل االستخدام.
النوع  BFلألجزاء المالمسة للجسم

الحفاظ على نافذة المجس نظيفة

تحذير
تنبيه

•يرجى قراءة جميع المعلومات الموجودة في
دليل التعليمات هذا قبل تشغيل الجهاز.

يرجى عدم التخلص من المنتج في النفايات المنزلية عند انتهاء عمره التشغيلي.
يمكن التخلص منه في نقاط التجميع المناسبة المتوفرة في بلدك.

•تأكد من وجود دليل التعليمات هذا بمتناول يدك
أثناء االستخدام.

لحماية البيئة ،يجب التخلص من البطاريات الفارغة في متجر البيع بالتجزئة لديك أو في
مواقع التجميع المناسبة وف ًقا للوائح الوطنية أو المحلية.
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إعادة تدوير الورق

تاريخ اإلصدار2021-04-01 :

االسمRadiant Innovation Inc.:
http://www.radiantek.com.tw
العنوان1F, No. 3, Industrial E. 9th Rd.,:
الشركة المصنعة
Science-Based Industrial Park,
HsinChu, 300, Taiwan
الممثل المعتمد في المجتمع األوروبي

• الغرض من االستخدام	:إن مقياس الحرارة المخصص لألذن/الجبهة هو مقياس حرارة إلكتروني
يستخدم كاشف األشعة تحت الحمراء (كاشف الحرارة) لكشف درجة
حرارة الجسم من قناة األذن/منتصف الجبهة لألشخاص من جميع
األعمار.
• المُش ّغل المقصود	:تحصل على ثماني سنوات من التعليم ،بدون حد أقصى.

االسمMedical Technology Promedt Consulting GmbH:
العنوانAltenhofstrasse 80, D-66386 St. Ingbert, Germany:

التنبيهات االحتياطية حول السالمة

تأكد من قراءة التعليمات التالية قبل استخدام الجهاز.

1639

عالمة  CEوأرقام تسجيل إشعار الهيئة

تحذير:

يشير إلى وجود حالة خطرة محتملة والتي قد تؤدي إلى الوفاة أو اإلصابة بجروح
خطيرة.
•قم باستشارة الطبيب لديك قبل استخدام الجهاز .ال تعمد إلى استخدام نتائج القياس للتشخيص
الذاتي والمعالجة الذاتية .قم دائمًا باستشارة الطبيب لديك.
•احتفظ بالبطارية بعي ًدا عن متناول األطفال حيث من الممكن أن يتعرضوا إلى االختناق إذا قاموا
بابتالعها بالخطأ.

أسماء األجزاء
تأكد من أن العبوة تحتوي على
كافة العناصر التالية.

الجهاز وملحقاته

•الجهاز

الجهاز

•دليل التعليمات
زر ( SCANالمسح االستطالعي)

•في حالة ابتالع الطفل للبطارية ،فإن هناك خطر حدوث حروق كيميائية وإلى اختراق الغشاء
المخاطي ومضاعفات أخرى قد تؤدي إلى الوفاة .لذلك من المهم الحصول على الرعاية الطبية
الفورية إلزالة البطارية.
•إذا دخل سائل البطارية إلى عينيك أو المس جلدك ،قم بشطفه بالماء على الفور ومن ثم تلقى
العالج من الطبيب لديك.
•ال تستخدم الجهاز على األشخاص الذين يعانون من التهاب األذن الخارجية والتهاب طبلة األذن
وإصابات األذن األخرى ألنها قد تؤدي إلى تفاقم األعراض.
•قم بتنظيف وتعقيم المجس بعناية بعد االستخدام.
•ال تعمد إلى استخدام القوة على الجهاز عند إدخال المجس حيث أن هناك خطر اإلصابة بجروح.
•ال تستخدم الجهاز إذا تعرض طرف المجس أو األجزاء األخرى للتلف.

طرف المجس
شاشة LCD

•ال تستخدم الجهاز بالقرب من الغازات القابلة لالشتعال مثل تلك المستخدمة للتخدير .حيث يمكن
أن تقوم بإشعال الغازات وتتسبب في وقوع انفجار.
•ال تستخدم الجهاز في البيئات الغنية باألكسجين مثل الغرف ذات الضغط العالي في المستشفى أو
خيمة األكسجين .يمكن أن تقوم بإشعال األكسجين وتتسبب في نشوب حريق.
•يرجى إبالغ الشركة المصنعة والسلطة المختصة في الدولة العضو التي تقيم بها في حال وقوع
أي حادث خطير ذات صلة بهذا الجهاز.

تنبيه:

يشير إلى وجود حالة خطرة محتملة والتي قد تؤدي إلى وقوع إصابات أو حدوث تلف
في الممتلكات .يشير تلف الممتلكات إلى التلف الالحق بالمباني واألسر والممتلكات
والمواشي والحيوانات األليفة.

شاشة LCD
قيمة درجة الحرارة المكتشفة
رمز البطارية

رمز درجة مئوية/فهرنهايت

•ال تحاول تفكيك أو تصليح أو تعديل الجهاز.
•ال تعمد إلى هزه بإمساك طرف المجس .ال تعمد إلى ثني طرف المجس بقوة أو تعريضه إلى
صدمة قوية.

مؤشر التاريخ والوقت
رمز ( SETالضبط)

•ال تعمد إلى تعريض الجهاز للماء.
بشكل صحيح.
•تأكد من إدخال البطارية بحيث يتم توجيه األقطاب  +و -
ٍ
•ال تستخدم الجهاز بالقرب من الهاتف المحمول أو األجهزة األخرى التي تنبعث منها المجاالت
الكهرومغناطيسية أو في بيئة ذات كهرومغناطيسية عالية .يمكن أن يتسبب ذلك في حدوث خلل.

مجس

غطاء البطارية

رمز قياس درجة حرارة الغرفة
رمز قياس درجة حرارة السطح
رمز القياس عن طريق الجبهة
رمز القياس عن طريق األذن
رمز PM
رمز الساعة بصيغة  24ساعة

*تنطبق اإلضاءة الخلفية على الطراز  CTD711فقط.

مفتاح الدرجة المئوية/الفهرنهايت

نافذة المجس

في وضع إيقاف التشغيل ،اضغط مع االستمرار على الزر ( SCANالمسح االستطالعي) ،ثم اضغط على
ثوان ،سيتم تحويل
الفور المفتاح ( Power ON/MEMORYتشغيل الطاقة/الذاكرة) وقم بتحريره .بعد ٣
ٍ
أيقونة °م إلى أيقونة °ف .ومع نفس عملية التشغيل ،سيتم تحويل °ف إلى °م .كما سيتم مسح نتائج الذاكرة
بعد التحويل بين °م إلى °ف.

جميع األجسام تشع حرارة .يتكون هذا الجهاز من مجس مجهز بمستشعر لألشعة تحت
الحمراء داخلي والذي يقوم بقياس درجة حرارة الجسم بواسطة كشف الحرارة التي يتم
إشعاعها من طبلة األذن واألنسجة المحيطة .يبين الشكل  4التشريح المتعرج لقناة األذن
الطبيعية .وكما هو مبين في الشكل  ،5قم بإمساك األذن وسحبها برفق إلى الخلف بزاوية أو
بشكل مستقيم مرة أخرى لتستقيم قناة األذن .يختلف شكل قناة األذن لدى كل
قم بسحبها للخلف
ٍ
شخص ،لذا تحقق من ذلك قبل أخذ القياس .قياسات درجة الحرارة الدقيقة تجعل من الضروري
وبشكل مباشر لطبلة األذن.
استقامة قناة األذن بحيث يكون طرف المجس مواجهًا
ٍ
القناة السمعية
الخارجية

ستؤثر األوساخ الموجودة على نافذة المجس في دقة الكشف عن درجة
الحرارة.

•استخدم األعواد القطنية المتوفرة في األسواق دون وضع أي مواد
تنظيف لتنظيف نافذة المجس.
•إذا فشل هذا في إزالة األوساخ ،قم بترطيب عود قطني بالكحول للتعقيم
قبل التنظيف.

[يبين الشكل الرؤية من األعلى]
الشكل 4

قناة األذن الطبيعية .إنها متعرجة.

قم بسحبها إلى
الخلف بزاوية.

القياسات المخصصة لوضع األذن

طبلة األذن

()1اضغط على المفتاح ( MEMORY/Power ONتشغيل الطاقة/الذاكرة).
اضغط

السحب إلى
الخلف

يتم سماع نغمات تنبيه متكررة عندما تقوم بالضغط على المفتاح
( MEMORY/Power ONتشغيل الطاقة/الذاكرة) .عندما يكون مقياس
الحرارة في وضع التشغيل ،يظهر “ ” (رمز القياس عن طريق األذن).
(الشكل )1
()2قم بتوجيه المجس باتجاه طبلة األذن ،واسحب األذن
إلى الخلف قليالً لتستقيم قناة األذن (القناة السمعية
القناة السمعية
الخارجية) ثم قم بإدخال المجس ببطء ورفق.
الخارجية
()3اضغط على الزر ( SCANالمسح االستطالعي).
ينتهي الكشف عن درجة الحرارة عندما يصدر الرنان
نغمات تنبيه( .مدة القياس :ثانية  1تقريبًا)
طبلة األذن
()4ثم قم بنزع المجس من قناة األذن وتحقق من نتيجة
القياس.
*عند انتهاء عملية القياس ،تضيء اإلضاءة الخلفية لمدة
ثوان (الطراز  CTD711فقط).
حوالي 5
ٍ

الشكل 1

أخذ درجة حرارة األطفال أو الرضع

قم بإمساك
الرأس برفق.

•انظر بعمق داخل األذن قبل إدخال المجس ببطء.
•قم بإدخال المجس داخل قناة األذن الضيقة بحيث يكون مواجهًا لطبلة األذن وإغالق مدخل
بشكل كامل.
القناة
ٍ

القياسات المخصصة لوضع الجبهة

()1اضغط على المفتاح ( MEMORY/Power ONتشغيل الطاقة/الذاكرة)
أوالً ومن ثم اضغط على المفتاح ( MODEالوضع) مرة واحدة للدخول في
وضع القياس عن طريق الجبهة.

عرض القياسات المخزنة في الذاكرة

يظهر “
” (رمز القياس عن طريق الجبهة)( .الشكل )2
()2عندما يبدأ الرنان بإصدار نغمات تنبيه ،قم بتحريك طرف المجس في
حدود  1سم بعي ًدا عن منتصف الجبهة (أو حتى لمسها) واضغط على الزر
( SCANالمسح االستطالعي)( .الشكل )3
ينتهي الكشف عن درجة الحرارة عندما يصدر الرنان نغمات تنبيه .تحقق من
الشكل 3
نتيجة القياس.
عند الرغبة في الحصول على درجة حرارة األطفال الصغار ،قم بقياس
درجة الحرارة من األعلى بحيث ال يقومون برؤية مقياس الحرارة بأنفسهم.
*اترك الجهاز ليتأقلم مع درجة حرارة الغرفة لمدة  15دقيقة قبل االستخدام .في الوضع المخصص
للجبهة ،قد ال يتم الحصول على قياس دقيق لدرجة الحرارة داخل بيئة تكون فيها درجة الحرارة
أقل من °20م°68/ف .يوصى بأخذ القياس بواسطة وضع القياس عن طريق األذن أو القياس في
مكان تكون فيه درجة الحرارة أعلى من °20م°68/ف.
تنبيه:
•مقياس الحرارة هذا هو مقياس حرارة ذو وضع معدل يقوم بتحويل درجة حرارة األذن/الجبهة
لعرض “ما يعادلها عن طريق الفم”.
•قد ال يكون من الممكن الحصول على درجة حرارة دقيقة للجسم خالل  30دقيقة بعد القيام
بالتمرين أو االستحمام.
التنبيه الخاص بدرجة الحرارة المرتفعة
إذا كانت نتيجة القياس °37.5م°99.5/ف أو أكثر ،سيصدر الرنان أوالً “نغمة تنبيه” مرة واحدة
ومن ثم يقوم بإصدار “نغمات تنبيه” متكررة( .في وضع القياس عن طريق األذن/الجبهة فقط)

إيقاف الطاقة

[يبين الشكل الرؤية من األعلى]

الشكل  5قم بسحبها إلى الخلف لتستقيم قناة األذن

الشكل 2

*قم بإزالة الختم البالستيكي الشفاف
الذي يغطي شاشة  LCDومفتاح
( MEMORY/Power ONتشغيل
الطاقة/الذاكرة) قبل االستخدام.

رمز الذاكرة

•استخدم الجهاز فقط لقياس درجة حرارة جسم االنسان.

•البيانات التقنية من EMC
غطاء المجس

مفتاح MODE
(الوضع)
مفتاح /Power ON
( MEMORYتشغيل
الطاقة/الذاكرة)

القواعد األساسية لدرجة الحرارة

لنزع الشريط العازل.

 IP22التصنيف الخاص بنفاذ الماء والمواد المكونة من جسيمات

شكرً ا جزيالً لك على شرائك مقياس الحرارة
الرقمي للجبهة واألذن من .CITIZEN

بشكل صحيح في وضع القياس عن طريق األذن
كيفية القياس
ٍ

اضغط مع االستمرار على المفتاح ( MEMORY/Power ONتشغيل الطاقة/الذاكرة) (لمدة
” على شاشة ( .LCDعندما ال تكون في وضع درجة حرارة
ثوان) حتى يظهر “
حوالي 6
ٍ
الغرفة)
*حتى إذا لم يتم الضغط على المفتاح ( MEMORY/Power ONتشغيل الطاقة/الذاكرة) ،يتم
إيقاف تشغيل مقياس الحرارة تلقائيًا بعد دقيقة واحدة من التوقف عن العمل .بعد االستخدام ،قم
بمسح وتنظيف الجهاز والمجس وطرف المجس باستخدام منديل ورقي أو منديل مبلل .استخدم
قطعة قماش جافة لتجفيفه وقم بوضع غطاء المجس قبل تخزينه.

يقوم هذا الجهاز بتخزين أحدث  9قياسات لدرجة حرارة الجسم إلى جانب تواريخها وأوضاع
القياس المستخدمة (األذن أو الجبهة) لتفعيل التأكيد في وقت الحق.
()1اضغط على المفتاح ( MEMORY/Power ONتشغيل الطاقة/الذاكرة) لتشغيل
الجهاز .بعد أن يصدر الرنان نغمات تنبيه ،اضغط على المفتاح /Power ON
( MEMORYتشغيل الطاقة/الذاكرة) مرة أخرى وسيظهر القياس األحدث و “ ”
(رمز الذاكرة).
اضغط

اضغط

()2اضغط على المفتاح ( MEMORY/Power ONتشغيل الطاقة/الذاكرة) مرة أخرى
لعرض القياس السابق ألحدث قياس.
ثوان.
*سيعود الجهاز تلقائيًا إلى وضع القياس إذا تم تركه غير فعال لمدة حوالي 10
ٍ

مسح القياسات الموجودة في الذاكرة
*ال يمكن حذف القياسات الخاصة بكل شخص.
في وضع إيقاف التشغيل ،اضغط مع االستمرار على كل من الزر
( SCANالمسح االستطالعي) والمفتاح MEMORY/Power ON
ثوان) لحذف جميع القياسات
(تشغيل الطاقة/الذاكرة) (لمدة حوالي 3
ٍ
الموجودة في الذاكرة.

وظائف أخرى

استبدال البطارية والتنبيهات االحتياطية

وظيفة الساعة
يمكن ضبط التاريخ والوقت .عند الضبط ،يتم تخزين قيم القياس وتاريخ ووقت القياس.
طريقة الضبط:
()1اضغط على المفتاح ( MEMORY/Power ONتشغيل الطاقة/الذاكرة) ويصدر
الرنان نغمات تنبيه لإلشارة إلى تشغيل الطاقة.
()2اضغط مع االستمرار على المفتاح MEMORY/Power ON
ثوان وسيبدأ رمز ( SETالضبط)
(تشغيل الطاقة/الذاكرة) لحوالي 3
ٍ
بالوميض على شاشة  LCDمشيرً ا إلى دخوله في وضع ضبط الوقت.
(الشكل )6

عندما يظهر الرمز “

” ،قم باستبدال البطارية بأقرب وقت ممكن.

عندما يظهر الرمز “

” ،تكون عملية أخذ القياسات غير ممكنة .استبدل البطارية.

()1قم بفتح غطاء البطارية.
اقلب الجهاز واضغط على غطاء البطارية ألعلى لفتح حجرة البطارية( .الشكل )10
*إذا كان من الصعب القيام بالفتح ،قم بإدخال جسم مدبب (غير معدني) في الفتحة
الموجودة بين غطاء البطارية والمجس لدفعها وفتحه.
()2استخدم جسم مدبب (غير معدني) لنزع البطارية.

الشكل 6

()3اضغط على الزر ( SCANالمسح االستطالعي) وسيبدأ رمز الوقت
بصيغة  24ساعة بالوميض مشيرً ا إلى أنه يمكنك االختيار بين الوقت
بصيغة  12ساعة والوقت بصيغة  24ساعة.
اضغط على الزر ( SCANالمسح االستطالعي) الختيار “”PM
(الوقت بصيغة  12ساعة) أو “( ”24الوقت بصيغة  24ساعة).
(الشكل )7

مقياس حرارة للجبهة واألذن

(الشكل )11
()3قم بإمساك البطارية الجديدة ( )CR2032بزاوية إلدخالها أسفل الخطاف واضغط عليها
حتى تنطبق في مكانها.
تأكد من أن القطب الموجب للبطارية مواجهًا لألعلى( .الشكل )12
()4قم بإغالق غطاء البطارية.

الشكل 7

*تأكد من التخلص من البطاريات المستعملة في أقرب وقت ممكن وفي مكان بعيد
عن متناول األطفال.

*ال يتم عرض رمز  PMبين  AM 0والساعة .11
()4اضغط على المفتاح ( MEMORY/Power ONتشغيل الطاقة/الذاكرة) لضبط
“الساعة ← الدقيقة ← السنة ← الشهر ← اليوم” بالترتيب المشار إليه.
عندما يبدأ الرمز المعني الموجود على شاشة  LCDبالوميض أثناء الضبط،
استخدم الزر ( SCANالمسح االستطالعي) لالختيار والمفتاح /Power ON
( MEMORYتشغيل الطاقة/الذاكرة) للتحديد .ثم سيبدأ الرمز التالي بالوميض ،قم
بتكرار عملية التشغيل في الخطوة (.)4

الفتحة

الشكل 10

الشكل 11

الشكل 12

وضع قياس درجة حرارة السطح
يمكن استخدام هذا الجهاز لقياس درجة حرارة السطح الخاص بالجسم السائل أو الصلب.
(على سبيل المثال :ماء ،حليب ،إلخ)

•بعد االستخدام ،قم بمسح وتنظيف الجهاز والمجس وطرف المجس باستخدام منديل ورقي أو
منديل مبلل .استخدم قطعة قماش جافة لتجفيفه لمنع تكون البقع وقم بوضع غطاء المجس قبل
تخزينه .ستمنعك أية أوساخ موجودة على طرف المجس إذا بقيت على حالها من الحصول
على قياسات دقيقة .قد يؤدي ذلك إلى حدوث تلف.

الوصف الخاص بعملية التشغيل:
()1قبل إجراء القياس ،تأكد من أن طرف المجس نظيف وغير تالف.
()2عند تشغيل الطاقة ،اضغط على مفتاح ( MODEالوضع) مرتين
للدخول إلى وضع قياس درجة حرارة السطح.
يظهر “

الصيانة وطرق التخزين

” (رمز قياس درجة حرارة السطح)( .الشكل )8

()3اضغط على الزر ( SCANالمسح االستطالعي) وستظهر درجة
حرارة السطح الخاصة بالجسم في حوالي ثانية .1

الشكل 8

في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر ( SCANالمسح االستطالعي) ،يتم إجراء
قياس جديد .إذا تغيرت درجة حرارة الجسم التي تم قياسها ،تتغير القيم الموجودة
على شاشة  LCDأيضًا .أثناء الضغط مع االستمرار على الزر ( SCANالمسح
االستطالعي) ،تستمر القيم التي تم قياسها بالتغير.
()4قم بإمساك الجهاز على بعد  1أو  2سم من الجسم الذي ترغب بقياس درجة الحرارة له
للحصول على قياس دقيق.
*تشير درجة الحرارة التي تم قياسها في وضع قياس درجة حرارة السطح إلى درجة حرارة
السطح الخاص بالجسم .ال يمكن استخدام وضع قياس درجة حرارة السطح لقياس درجة
حرارة الجسم.

•ال تعمد إلى غمر الجهاز في أية مواد معقمة أو أية مواد تنظيف أخرى[ .قد يؤدي ذلك إلى
حدوث تلف]
•يجب عدم استخدام مخفف الطالء والنفط والبنزين ألنها ستؤدي إلى تلف الجهاز.
•ال تقم بالتنظيف باستخدام جهاز التنظيف بالموجات فوق الصوتية[ .قد يؤدي ذلك إلى حدوث
تلف]
•هذا الجهاز غير مقاوم للماء .ال تغمره بالماء أو تقوم بتنظيفه باستخدام ماء الصنبور.

وضع قياس درجة حرارة الغرفة

•ال تعمد إلى ثنيه أو إسقاطه أو تعريضه إلى صدمة قوية.

يشير إلى درجة حرارة الجو أو درجة حرارة الغرفة( .التغييرات في الوقت الحقيقي)

•ال تعمد إلى تخزين الجهاز دون إزالة األوساخ المتراكمة أو الرطوبة[ .قد يؤدي ذلك إلى
حدوث تلف]

()1اترك الجهاز ليتأقلم مع درجة حرارة الغرفة لمدة  15دقيقة قبل االستخدام.

•قم بتخزين الجهاز وغطاء المجس في مكان بعيد عن متناول األطفال.

()2عند تشغيل الطاقة ،اضغط على مفتاح ( MODEالوضع) ثالث مرات
للدخول إلى وضع قياس درجة حرارة الغرفة.

•ال تعمد إلى تخزين الجهاز في مكان ال يستوفي متطلبات البيئة التخزينية[ .قد يؤدي ذلك إلى
حدوث تلف]
*كمرجع( :درجة الحرارة المحيطة من  20-إلى °50م 4-/إلى °122ف ،الرطوبة النسبية:
 %85رطوبة نسبية أو أقل)

الوصف الخاص بعملية التشغيل:

يظهر “ ” (رمز قياس درجة حرارة الغرفة) ودرجة حرارة الغرفة
على شاشة ( .LCDالشكل )9

الشكل 9

()3للتحقق من درجة حرارة الغرفة ،قم بوضع الجهاز في الغرفة على
طاولة أو على سطح مكتب غير معرضين ألشعة الشمس المباشرة أو للتيار الهوائي
الساقط من مكيف الهواء أو على أي مكان آخر عرضة لتقلبات درجة الحرارة.

•ال تعمد إلى تخزين الجهاز في مكان عرضة للماء أو أشعة الشمس المباشرة أو درجة
بشكل مفرط.
الحرارة العالية أو الرطوبة العالية أو في مكان يتعرض لألتربة
ٍ
•ال تعمد إلى تخزينه في مكان بالقرب من النار المكشوفة أو األماكن التي تتعرض لالهتزاز
أو الصدمة (ويشمل هذا األمر خالل عملية النقل).
•ال تعمد إلى تخزينه في مكان تخزين المواد الكيميائية أيضًا أو مكان توليد الغاز.

أسئلة وأجوبة

يختلف هذا عن درجة حرارة منطقة اإلبط! ما هي درجة الحرارة الصحيحة؟
نظرً ا ألن درجة حرارة الجسم المقاسة بواسطة األذن والجبهة يتم قياسها في مناطق تختلف عن
منطقة اإلبط ،فقد تختلف نتائج درجة الحرارة المكتشفة في بعض األحيان أيضًا .بدالً من إجراء
مقارنات بسيطة ،قم بإجراء قياسات منتظمة تحت ظروف خاضعة للرقابة للمقارنة مع نتائج
القياس التي تم الحصول عليها في الظروف العادية.
يستخدم وضع القياس عن طريق الجبهة نظام العد العشري لحساب البيانات التي تم الحصول
عليها.
في الحاالت التالية ،ستتأثر درجة حرارة الجبهة وقد ال يكون من الممكن حساب درجة حرارة
الجسم الصحيحة.
عندما يتم إجراء القياسات في مكان قريب من مكيف الهواء أو مكان آخر عرضة لحركةالهواء
عندما تتعرض الجبهة ألشعة الشمس المباشرةعندما تكون الجبهة مبللة بالعرقخالل فترة  30دقيقة بعد القيام بالتمارين أو االستحمامعندما يكون الشخص الذي يتم قياس درجة حرارته في مكان تكون فيه درجة الحرارة مختلفةقبل إجراء القياس
ً
محفوظا في مكان تكون فيه درجة الحرارة
عندما يكون الجهاز المستخدم إلجراء القياساتمختلفة قبل إجراء القياس
عندما تتداخل ضفيرة شعر أو مستحضرات تجميل أو أي جسم آخر بين الجبهة وطرف المجسأثناء إجراء القياس
عندما تتم تغطية الجبهة بقبعة قبل إجراء القياس فقطتختلف درجة الحرارة عن كل عملية قياس جديدة .لماذا؟
إذا تغيرت قراءة درجة الحرارة في كل مرة ،تكون األسباب التالية هي األسباب المحتملة .تحقق
وقم بإجراء القياس مرة أخرى.
)1لم يتم استخدام طريقة ثابتة الستقامة قناة األذن.
توجد اختالفات فردية ،لكن قناة األذن الطبيعية غير مستقيمة .قياسات درجة الحرارة الدقيقة
بشكل مستقيم لطبلة األذن .قم
تجعل من الضروري استقامة قناة األذن وتوجيه طرف المجس
ٍ
بشكل صحيح في وضع القياس عن طريق األذن” الموجود
بالرجوع إلى القسم “كيفية القياس
ٍ
في دليل التعليمات (الغالف األمامي).
)2لم يتم استخدام طريقة ثابتة إلدخال المجس في قناة األذن.
لضمان ثبات درجة الحرارة المكتشفة ،قم بإدخال المجس في قناة األذن برفق .عند إدخال
المجس داخل قناة األذن ،قم بإبقاءه موجهًا بنفس االتجاه وبنفس العمق أو قد تكون نتائج
القياس غير دقيقة.
)3يتم تنفيذ القياسات المتكررة في وقت قصير.
عندما يتم إدخال المجس داخل قناة األذن ،فقد تبدأ درجة الحرارة داخل األذن بالتأثر .إلجراء
قياس آخر ،انتظر على األقل دقيقة .1
لماذا تختلف قراءة درجة الحرارة من األذن اليمنى عن القراءة من األذن اليسرى؟
بشكل أساسي ،إال أن التشريح الداخلي لألذن
على الرغم من أن درجة حرارة الجسم ال تتغير
ٍ
اليمنى واألذن اليسرى غير متشابه .ولهذا السبب ،ستختلف نتائج القياس قليالً بين األشخاص.
لقياس درجة حرارة الجسم ،فإنه ينبغي استخدام نفس األذن إلجراء عمليات القياس.
هل من الممكن إجراء القياسات دون وجود غطاء المجس؟
لقد تم تصميم هذا الجهاز بحيث يمكن إجراء القياسات الدقيقة دون وجود غطاء المجس.
باإلضافة إلى ذلك ،إذا تم تركيب غطاء مجس لجهاز آخر ،فإنه سيتعذر إجراء قياسات دقيقة.
ال يوجد غطاء للمجس .هل من الصحي استخدام الجهاز دون غطاء المجس؟
بشكل صحي شريطة أن يكون الطرف نظيف .قم بالرجوع إلى التعليمات
يمكن استخدام المجس
ٍ
الموجودة في “الصيانة وطرق التخزين”.
يعد هذا الجهاز اقتصادي للغاية ألنه ال يحتاج إلى غطاء المجس.
ً
متسخا؟
عند استخدامه بنفسك ،هل من الضروري أن تشعر بالقلق بأن يصبح المجس
ً
متسخا ،فإنك لن تحصل على قياسات دقيقة .حتى إذا قمت باستخدامه
عندما يصبح طرف المجس
بنفسك فقط ،ال يزال عليك التحقق من األوساخ المتراكمة .وبعد االستخدام يتوجب عليك إزالة
بشكل كامل بعد التنظيف.
األوساخ عن المجس وطرف المجس وتجفيفه
ٍ
هل يمكنك أخذ قياسات درجة الحرارة باستخدام األذن المتأثرة بااللتهاب؟
ال تستخدم مقياس الحرارة في األذن المتأثرة من التهاب األذن الخارجية أو التهاب طبلة األذن أو
غيرها من األمراض .يمكن أن يؤدي استخدامه إلى نشر العدوى ألشخاص آخرين ويؤدي إلى
تفاقم األعراض لدى المريض.
هل من الممكن إجراء القياس لألطفال الذين يمتلكون قنوات أذن ضيقة؟
بشكل كامل لتفعيل عملية القياس .قم بجعل قناة األذن مستقيمة ومحاذاة
ال يلزم إدخال المجس
ٍ
مركز المجس مع مركز قناة األذن وتوجيهه نحو طبلة األذن .ليست هناك حاجة لدفع المجس
بقوة داخل قناة األذن.
هل يمكنك استخدام مقياس حرارة األذن والجبهة ألخذ قياسات تحت اإلبط أو تحت اللسان؟
ال يمكن استخدام مقياس حرارة األذن والجبهة لقياس درجة الحرارة تحت اإلبط أو اللسان.
يتكون هذا الجهاز من مجس مجهز بمستشعر لألشعة تحت الحمراء داخلي والذي يقوم بقياس
درجة حرارة الجسم بواسطة كشف الحرارة التي تشع داخل األذن (طبلة األذن والقناة السمعية
الخارجية) وبواسطة الجبهة.

عند تعذر إجراء القياسات
بشكل صحيح ،فقم أوالً بإجراء عمليات الفحص التالية .إذا كان الجهاز ال يعمل
إذا كنت تظن أن الجهاز ال يعمل
ٍ
بشكل طبيعي بعد القيام بعمليات الفحص هذه ،يرجى االتصال بالموزع المحلي لديك.
ٍ
األعراض

التحقق من النقطة/الحالة

ال يحدث شيء عند
الضغط على األزرار.

بشكل صحيح.
تحقق مما إذا تم تركيب البطارية
ٍ

الحل
قم بالرجوع إلى “استبدال البطارية
والتنبيهات االحتياطية” لتركيب البطارية
بشكل صحيح.
ٍ
قم بتركيب بطارية جديدة)CR2032( .

الجهاز غير جاهز.

ثوان حتى تتوقف الرموز
انتظر حوالي 7
ٍ
الموجودة على شاشة  LCDعن الوميض.

درجة الحرارة المحيطة خارج نطاق درجة الحرارة
الطبيعية التي تتراوح من  10إلى  40درجة مئوية.

اترك الجهاز لمدة  15دقيقة في بيئة تلبي
متطلبات درجة الحرارة الخاصة به.

بشكل طبيعي.
الجهاز ال يعمل
ٍ

قم بنزع البطارية لمدة دقيقة واحدة ،وقم
بإعادة تركيبها وحاول مرة أخرى.
إذا استمر الخطأ ،اتصل بالموزع المحلي
لديك.

تحقق مما إذا كانت شحنة البطارية قد نفدت.

1القيمة التي تم قياسها أعلى من °42.2م°108 /ف في
وضع القياس عن طريق األذن/الجبهة
2القيمة التي تم قياسها أعلى من °80م°176 /ف في
وضع قياس درجة حرارة السطح
1القيمة التي تم قياسها أقل من °34.0م°93.2 /ف في
وضع القياس عن طريق األذن/الجبهة
2القيمة التي تم قياسها أقل من °22-م°7.6- /ف في
وضع قياس درجة حرارة السطح
ال تبدأ القياسات بعد تشغيل الجهاز.

المواصفات

رقم الموديل
طريقة الكشف عن درجة
الحرارة
المنطقة التي يتم فيها الكشف
عن درجة الحرارة
التصنيف واإلمداد بالطاقة
استهالك الطاقة
عمر البطارية
مؤشر درجة الحرارة
طريقة اإلشارة إلى درجة
الحرارة
نطاق درجة الحرارة

الحد األقصى المسموح به
للخطأ

الوزن
األبعاد
وظائف أخرى
الحماية من الصدمات
الكهربائية
فئة الحماية IP
البيئة التشغيلية
شروط التخزين
الملحقات

إذا استمر الخطأ عندما يكون من الواضح
أن درجة حرارة السطح التي تم قياسها
تقع ضمن نطاق القياس ،اتصل بالموزع
المحلي لديك.

قم بنزع البطارية ثم قم بإعادة تركيبها.

CTD711 / CTD710
األشعة تحت الحمراء
داخل األذن ،الجبهة
 :تيار مباشر)CR2032 ،×  1قطعة.
(
V 3 DC
 18 :CTD710ميللي وات  30 :CTD711 /ميللي وات
 3000 :CTD710مرة تقريبًا  2800 :CTD711 /مرة تقريبًا
رقم يتكون من  3خانات ° +م°/ف ،وحدات اإلشارة °0.1م°/ف
طريقة تصحيح درجة الحرارة
وضع القياس عن طريق األذن والجبهة:من  34.0إلى °42.2م (من  93.2إلى
°108ف)
وضع قياس درجة حرارة السطح :من  22-إلى °80م (من  7.6-إلى °176ف)
وضع قياس درجة حرارة الغرفة :من  10إلى °40م (من  50إلى °104ف)
وضع القياس عن طريق األذن والجبهة:
°0.2±م (°0.4ف) ضمن  35.0إلى °42.0م ( 95إلى °107.6ف)
°0.3±م (°0.5ف) لغير نطاق القياس أعاله
وضع قياس درجة حرارة السطح:
°0.3±م (°0.5ف) ضمن  22إلى °42.2م ( 71.6إلى °108ف)
 %4±أو °2±م (°4ف) أيهما أكبر (بخالف نطاق القياس أعاله)
وضع قياس درجة حرارة الغرفة°1± :م (°2ف)
*عند استخدام فرن الجسم األسود في درجة حرارة غرفة °23م (°73.4ف)
 63جم تقريبًا (يتضمن البطارية)
( 45العرض) ( 106 xاالرتفاع) x 61.2(العمق) مم
ذاكرة ألجل  9قياسات ،إيقاف تلقائي للطاقة ،إضاءة خلفية (طراز  CTD711فقط)
إمداد طاقة داخلي

(

 :النوع  BFلألجزاء المالمسة للجسم)

IP22
درجة الحرارة المحيطة :األذن :من  10إلى °40م (من  50إلى °104ف)  /الجبهة :من
 15إلى °40م (من  59إلى °104ف)
الرطوبة النسبية %85 :رطوبة نسبية أو أقل
درجة الحرارة المحيطة :من  20-إلى °50م (من  4-إلى °122ف)
الرطوبة النسبية %85 :رطوبة نسبية أو أقل
شاشة مراقبة البطارية (داخلية) ،دليل التعليمات ،البيانات التقنية من  ،EMCغطاء
المجس

*ينبغي التخلص من هذا الجهاز والبطاريات القديمة التي تم نزعها منه وف ًقا لقواعد ولوائح المجتمع المحلي لديك.
*ال تتحمل  CITIZEN SYSTEMS JAPAN Co., Ltd.أية مسؤولية من أي نوع كانت عن التلف الناجم من االستخدام
غير المحدد في دليل التعليمات والتصليحات والتعديالت وعمليات الضبط وما إلى ذلك التي لم يتم تنفيذها من قبل الشركة
المصنعة.
*يتوافق هذا الجهاز مع معايير  EMCالخاصة في .IEC 60601-1-2: 2014
*هذا الجهاز عرضة للتغيير دون إشعار بسبب التحسينات.
المستورد
( CITIZEN SYSTEMS EUROPE GmbHاسم الشركة)
( Otto-Hirsch-Brücken 17 70329 Stuttgart, Germanyالعنوان)

