
CZ TE50 BEZKONTAKTNÍ TEPLOMĚR PRO MĚŘENÍ TEPLOTY LIDSKÉHO TĚLA 

 

 

Technické parametry 

- rozsah měření: 32 - 42,9°C pro lidské tělo 

- rozsah měření: 0 – 100°C pro objekty - vzdálenost od měřeného objektu: 3 - 5cm (není nutná pevná vzdálenost) 

- pracovní teplota: 10 - 40°C - paměť posledních měření: 32 

- přesnost měření: ≤ ±0,2 °C - jednotky: °C / °F 

- rychlost měření: <1 sekunda - až 10.000 měření na jeden pár baterií (dle kvality) 

- napájení: 2ks AAA (nejsou součástí balení) - automatické vypnutí: 15s 

 

Instalace baterií 

Během instalace dodržte správnou polaritu baterií, pokud vložíte baterie nesprávně, zařízení nebude fungovat. 

 

Správné použití 

Správné použití přístroje je důležité pro přesnost měření, v opačném případě může vzniknout chyba měření. Infračervené 

měření má vysoké požadavky na okolní prostředí, postupujte podle následujících bodů: 

1. Při měření tělesné teploty by měl být přístroj namířen do středu čela, nad střed obočí a držen ve svislé poloze. Měřicí část 

by neměla být zakryta vlasy. Doporučuje se vzdálenost mezi nástrojem a čelem asi 3 cm - 5 cm 

2. Pokud měřená osoba přichází z místa s velkým rozdílem okolní teploty, musí zůstat v měřeném prostředí po dobu nejméně 

5 minut a být změřena až po té, co je teplota v souladu s okolní teplotou v místě měření, v opačném případě bude výsledek 

měření ovlivněn. 

3. Pokud je čelo pacienta studené nebo opocené, bude výsledná naměřená teplota nižší, než ve skutečnosti je. Opocené čelo 

otřete suchým hadrem a následně proveďte nové měření nebo proveďte měření teploty jiným způsobem.  

4. Před použitím teploměru se ujistěte, že teplota teploměru je stejná, jako teplota okolí. Pokud byste teploměr přenesli 

z výrazně chladnějšího nebo teplejšího prostředí a ihned ho začali používat, může dojít k odchylce měření. Teploměr v takovém 

případě ponechte cca 20 minut v klidu v měřeném prostředí, po teplotní adaptaci jej můžete začít používat.  

5. Prostředí pro měření musí být teplotně stabilní bez velkých výkyvů teplot. Vyhněte se prostředím s poryvy větru nebo 

místům, která jsou silně klimatizována, vytápěna nebo místům s ventilací vzduchu.  

 

Nastavení 

Krátkým stisknutím tlačítka „set“ přepínáte mezi režimem měření povrchu neživého tělesa „surface“ a režimem měření tělesné 

teploty „human body“. Výrobek je speciálně navržen pro měření tělesné teploty, z tohoto důvodu je tento režim preferován. 

Přístrojem však může být měřena například i teplota jídla, pevné nebo kapalné látky. Pro toto měření použijte režim měření 

povrchu neživého tělesa „surface“. 

1. Nastavení jednotek teploty. Stiskněte a podržte tlačítko „set“ po dobu 5 sekund, na obrazovce se změní jednotky teploty 

(Celsius/ Fahrenheit).  

2. Prohlížení posledních měření. Po každém měření přístroj automaticky zaznamená data, lze prohlížet až 32 posledních 

měření. Pro zobrazení uložených hodnot vyberte +, -. 
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Prezentace výsledku měření – měření teploty lidského 

těla 

Jakmile je teplota nižší než 37,5 ℃, zobrazí se zelené 

podsvícení displeje (obr. 1). Při teplotě v rozmezí 37,5 

℃ - 39 ℃ bude svítit žluté podsvícení displeje (obr. 3). 

Při teplotě přes 39 ℃ se objeví červené podsvícení 

displeje (obr. 2). 

                                                

Výměna baterie (nejsou součástí balení) 

Na jedny baterie (v závislosti na kvalitě) lze přístroj použít až cca 10 000 krát. Pokud na displeji bliká symbol baterie, znamená 

to, že baterie má nízké napětí a je třeba ji vyměnit. Nepoužívejte dobíjecí baterie a nepoužívejte tento produkt s jedněmi 

bateriemi déle než půl roku. 

 

Běžná údržba 

1. Věnujte pozornost vnějšímu čištění a otřete nečistoty alkoholem nebo dezinfekčním prostředkem;  

2. Vnitřní nečistoty: neutírejte rukama, povrch čočky otírejte vatovým tamponem navlhčeným alkoholem; 

3. Skladování: Uchovávejte na suchém a tmavém místě mimo přímé sluneční světlo 

 

Princip infračervené termometrie 

1. Všechny objekty, pevné látky, kapaliny nebo plyny, vyzařují infračervené záření do svého okolí.  

2. Teplota objektu je přímo úměrná intenzitě sálavé energie, tj. čím vyšší je teplota, tím větší je sálavá energie.  

3. Tepelná energie lidského těla je vyzařována hlavně v podobě infračerveného záření. 

4. Infračervený teploměr sám nevydává žádnou energii, pouze pasivně zaznamenává externí infračervené záření 

5. Infračervené teploměry velmi přesně měří slabou infračervenou energii uvolňovanou lidským tělem a následně pomocí 

komplexního výpočtu a korekce přesně určí teplotu lidského těla. 

 

Odstraňování problémů 

Na obrazovce se objeví „Hi“ v případě, je-li naměřená teplota vyšší než 42,9 stupňů. V tomto případě přepněte z režimu 

„human body“ do režimu „surface“. Tímto přepnete měření z módu „lidského těla“ do režimu měření „povrchu předmětů“ a 

zobrazí se vám naměřená teplota povrchu.  

Na obrazovce se objeví „Lo“ v případě, je-li naměřená teplota nižší, než 32 stupňů. V tomto případě přepněte z režimu 

„human body“ do režimu „surface“. Tímto přepnete měření z módu „lidského těla“ do režimu měření „povrchu předmětů“ a 

zobrazí se vám naměřená teplota povrchu. 

Hlavní důvody pro zobrazení „Lo“ jsou následující: 

1) Při měření teploty jsou na čele vlasy nebo pot; Odstraňte z čela překážky nebo pot. 

2) Na čelo fouká studený vzduch; Měření provádějte na místě se stabilními teplotními a povětrnostními podmínkami. 

3) Vzdálenost od měřeného předmětu je příliš vysoká; Vzdálenost měření zkraťte na 3-5cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na výrobek je vystaveno CE prohlášení o shodě v souladu s platnými předpisy. Na vyžádání u výrobce: info@solight.cz, 

případně ke stažení na www.solight.cz. Výrobce: Solight Holding, s.r.o., Na Brně 1972, Hradec Králové 500 06, Česká republika 
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