
 نحوۀ استفاه از دماسنج پیشانی 

 به عنوان دماسنج بدن

 .را فشار دهید تا دستگاه روشن شود ON/OFF.ابتدا دکمۀ ۱

 

 

 

 

 

 را بفشارید. Mode.برای انتخاب نمایۀ بدن دکمۀ ۲

 زند. می فلش اندازه گیریعدد 

 

 .نوک دماسنج را نزدیک پیشانی ببرید. ۳

گیری دما را در ای ندارد. اندازهمطمئن شوید نوک دماسنج صاف و نزدیک پیشانی است و زاویه
گیر به صورت خودکار دما را محاسبه خواهد کرد و نور سانتی متری انجام دهید. اندازه ۲فاصله 

 زند. آبی چشمک می

 

 ..نتیجه را بخوانید۴

 گیری خواهد شد.ثانیه اندازه ۳دما در 

 شود. دما با نور سبز و سه بوق کوتاه همزمان نشان داده میسنجش   عدد

 

 نکته: 

به عنوان دماسنج بدن، دما ممکن است با عرق، چربی و محیط تحت تاثیر قرار گیرد. دمای اندازه گیری باید فقط  -
 گرفته شود. قرار به عنوان مرجع 

 

 

 

 



دمای اندازه گیری تحت تاثیر محیط قرار می گیرد.  ،گیردزاویه دار نزدیک پیشانی قرار به صورت اگر نوک دماسنج  -
در حین شیردهی یا بعد از آن از دماسنج استفاده دهد. بنابراین پوست کودکان سریع به دمای محیط واکنش نشان می

   نکنید زیرا دمای پوست ممکن است کمتر از دمای داخلی بدن باشد. 
 نمایشگر نور قرمز را همزمان با سه بوق کوتاه نشان خواهد داد.  باشد،  >C˚۳۲( F۶.۹۸اگر سنجش دما ) -
بوق کوتاه  ۹۰باشد، نمایشگر نور قرمز را همزمان با  >C˚۴۳( F۹۰.۹۴)و  ≥C (F˚..۹۹) ˚۳.۹۹اگر سنجش دما -

 نشان خواهد داد. 
 دماسنج به صورت خودکار بعد از یک دقیقه بی استفاده ماندن خاموش خواهد شد.  -

 عنوان دماسنج اشیابه 

  

 .را فشار دهید تا دستگاه روشن شود ON/OFF. ابتدا دکمۀ ۱

 

 

 

 

 را بفشارید. Mode.برای انتخاب نمایۀ بدن دکمۀ ۲

 .زندعدد اندازه گیری فلش می

 

 .نوک دماسنج را نزدیک شئ ببرید. ۳

گیری دما را در ای ندارد. اندازهاست و زاویه شئمطمئن شوید نوک دماسنج صاف و نزدیک 
گیر به صورت خودکار دما را محاسبه خواهد کرد و نور سانتی متری انجام دهید. اندازه ۲فاصله 

 زند. آبی چشمک می

 

 ..نتیجه را بخوانید۴

 گیری خواهد شد.ثانیه اندازه ۳دما در 

 شود. عدد دما با نور سبز و سه بوق کوتاه همزمان نشان داده می

 

 

 

 

 



 


