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БЕЗКОНТАКТЕН ТЕРМОМЕТЪР  
 

Beurer FT 95 
 

Кратко ръководство на потребителя 
 
1. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 Използвайте уреда само по начина, оказан в тези инструкции. 
 Термометърът трябва да се аклиматизира към температурата на 

помещението за минимум 30 минути преди измерване.  
 След физическа активност, вана или прекарано време на открито, 

изчакайте около 30 минути преди да измерите температурата. 
 Термометърът не е водоустойчив. Избягвайте пряк контакт с вода 

или други течности. 
 Не докосвайте лещата с пръсти. 
 Уредът съдържа чувствителни електронни части. Пазете го от удар, 

високи температури, пряка слънчева светлина и висока влажност.  
 Ако държите термометъра дълго в ръце, той може да загрее и това 

да окаже влияние върху точността на измерване. 
 Почиствайте уреда след всяка употреба. 
 Използването на уреда в близост до силни електромагнитни полета 

(напр. мобилен телефон) може да предизвика неправилна работа, 
съобщения за грешка и изключване на дисплея. 

 Поправки на уреда се извършват само в оторизиран сервиз. 
 

Относно батериите: 
 Ако кожата или очите ви влязат в контакт с течност от батерия, 

измийте обилно с вода и потърсете лекарска помощ. 
 Пазете батериите далече от деца поради риск от поглъщане. 
 Съблюдавайте + и – поляритета на батериите. 
 Ако батерия протече, използвайте ръкавици и почистете 

отделението за батерия със суха кърпа. Ако кожата или очите ви 
влязат в контакт с течност от батерии, измийте веднага с вода и 
потърсете лекар. 

 Ако няма да използвате уреда продължително време, извадете 
батериите. 

 Пазете батериите от силна топлина и не ги хвърляйте в огън. 
 Не разглобявайте или мачкайте батериите. 
 Сменявайте всички батерии накуп като използвате същия тип. 
 Не използвайте зарядни батерии.  

 

2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА 
Термометърът е предназначен за безконтактно измерване на температу-
рата на челото. С него можете да измервате също така температурата на 
предмети и в помещения. Стойностите се запаметяват автоматично.

 
1. Дисплей 
2. Бутон MODE/MEM 
3. Бутон ВКЛ./ИЗКЛ.  
4. Бутон LIGHT/SET 

MODE 
MEM 

Задава режим на измерване. 
Извежда запаметените измервания. 

LIGHT 
SET 

Ръчно включване на светещия дисплей. 
Настройка на основните функции. 

SCAN Стартира измерването на 
температурата. 

5. Бутон SCAN 
6. Светлинен индикатор за треска 
7. Датчик за измерване 
8. Капак на отделението за батерия 
 

 
Описание на дисплея 

1. Bluetooth® 
2. Режим „Температура на предмет“ 
3. Режим „Стайна температура“ 
4. Режим „Температурата на челото“ 
5. Символ за звуков сигнал 
6. Година 
7. Функция памет 
8. Дата 
9. Показване на температурата/ номера на 
паметта 
10. Индикатор за състоянието на батерията 
11. Измерване ≥ 38,0 °C (≥ 100,4 °F) „Треска“ 
12. Измерване <37,5 °C (<99,5 °F) „Без треска“ 

13. Светещ дисплей 
14. Единица за измерване на температура, Фаренхайт 
15. Единица за измерване на температура, Целзий 
16. Показване на година/дата/час  
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 3. ПЪРВОНАЧАЛНА УПОТРЕБА 
 

 Свалете капака на отделението за батерията. 
 Поставете и двете батерии в отделението за 
батерията според посочената полярност. 
 Използвайте само оригинални батерии от 
вида: 2x 1.5V микро (алкални, тип LR03).  
 Затворете отделението за батерията като 

капака трябва да щракне на място. Термометърът автоматично се включва 
и на дисплея се появява менюто с настройки. 

 
4. НАСТРОЙКА НА УРЕДА 
Натиснете бутон , за да включите термометъра. След бърза 
самодиагностика и два кратки звукови сигнала, уредът е готов за измерване 
на температурата на челото (термометърът винаги се включва в режим 
„Температура на челото“ ).  
 

Основни настройки 

 

 След поставяне на батериите, натиснете и задръжте бутон LIGHT/ 
SET за 3 секунди, когато термометърът е включен. Мерната единица 
за измерване на температурата мига на дисплея. За да изберете 
Целзий, изберете °C с бутон MODE/MEM и потвърдете с LIGH/SET. За 
да изберете Фаренхайт, изберете °F с бутон MODE/MEM и потвър-
дете с LIGH/SET. 

 Форматът за часа мига на дисплея. Използвайте бутон MODE/MEM, 
за да зададете предпочитания формат за време (12-часов или 24-
часов) и потвърдете с LIGHT/SET. 

 Годината мига на дисплея. Използвайте бутон MODE/MEM, за да 
настроите годината и потвърдете с LIGHT/SET.  

 Датата и часът мигат на дисплея. Използвайте бутон MODE/MEM, за 
да настроите дата и час и потвърдете с LIGHT/SET.  
Забележка: Ако сте избрали 12-часов формат, денят и месецът са 
обърнати. Внимавайте при настройката на ден и месец, за да можете 
да съхранявате измерените стойности правилно. 

 мига на дисплея. Можете да активирате (ОN)/деактивирате 
(OFF) автоматичния светещ дисплей като използвате бутон 
MODE/MEM за избор и потвърдите с бутон LIGHT/SET. 
Забележка: Дисплея можете да светвате и ръчно за около 5 секунди 
с натискане на бутон LIGHT/SET. 

 мига на дисплея. Можете да активирате (ОN)/деактивирате 
(OFF) звуковия сигнал като използвате бутон MODE/MEM за избор 
и потвърдите с бутон LIGHT/SET. 

 мига на дисплея. Можете да активирате (ОN)/деактивирате 
(OFF) Bluetooth® (за пренос на данни към смартфона) като 
използвате бутон MODE/MEM за избор и потвърдите с бутон 
LIGHT/SET. 
 

5. ОТНОСНО ТЕМПЕРАТУРАТА 
Температурата на здравия човек се влияе от различни фактори: 
метаболизъм, възраст, облекло, температура на околната среда, време на 
деня, извършване на физическа и (по-слабо) умствена дейност.  
 

Температурата варира в зависимост от частта на тялото, в която е измерена. 
Разликата може да бъде между 0.2℃ и 1℃. Нормалната температура е както 
следва: 

 На челото: 35.8℃ - 37.6℃ 
 В ухото: 36.0℃ - 37.8℃ 
 В ректума: 36.3℃ - 37.8℃ 
 В устата: 36.0℃ - 37.4℃ 

 
6. МЕТОДИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРАТА 
 

Измерване на температурата на челото  
 Преди измерване термометърът трябва да се е аклиматизирал към 

температурата в помещението поне 30 минути.  
 Физическата активност, изпотяването на челото, приемането на 

вазоконстриктивни медикаменти и кожните раздразнения могат да 
нарушат измерването. 

 Челото или слепоочията трябва да нямат пот и козметика. Ако 
областта на челото е покрита с коса, пот или мръсотия, почистете 
мястото и изчакайте 10 минути, за да се подобри точността на 
измерването. 

 Препоръчваме ви да направите три измервания на челото. Ако трите 
измервания са различни, използвайте най-високата стойност. 

 Важно е да държите термометъра неподвижен. Местенето му по 
време на измерването може да причини неточни резултати. 
 

За да измерите температурата: 
 Включете термометъра от . Изчакайте самодиагностиката и 

двата звукови сигнала за готовност.  

Темпера-
тура

Часова 
зона Дата Час Светещ  

дисплей
Звуков 
сигнал Bluetooth
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 Дръжте термометъра на 2-3 см разстояние пред 
точката за измерване на челото и натиснете SCAN.  

 При измерване по-малко от 37,5 ° C, индикаторът за 
треска светва в зелено и  се появява на дисплея. 
Ако отчитането е над  38 °C се появява индикация за 
треска и икона .  

 Стойността се запаметява автоматично. Когато се чуят два кратки 
звукови сигнала и спре да мига, уредът е готов за ново измерване. 
Термометърът се изключва автоматично след 60 секунди. 

 Ако е активиран Bluetooth®, резултатите от измерването ще се 
прехвърлят автоматично към приложението и уредът се изключва 
автоматично след 60 секунди. 

 

Измерване на стайна температура/ предмет  
Ако искате да измерите температурата на предмет, изберете режим 
„Температурата на предмет“. 

 При включен термометър натиснете MODE/MEM. Устройството 
превключва към режим „Температура на предмет“ . За режим 
„Стайна температура“ се използва същата процедура докато се 
появи знак . 

 Дръжте термометъра на 2-3 см разстояние от измерваната точка и 
натиснете SCAN. Температурата се показва на дисплея.  

 Данните за стайна температура на помещението се показват 
веднага. И в двата режима устройството автоматично се изключва 
след прибл. 60 секунди или можете да го изключите ръчно от 
бутона. Измерванията в режими „Стайна температура“ и 
„Температура на предмет“ не се съхраняват. 

 

Памет  
Термометърът съхранява измерванията само от режим „Температура на 
челото“. Автоматично се запаметяват стойностите от последните 60 измер-
вания. При надвишаване най-старата стойност се изтрива. Паметта може да 
бъде извадена по следния начин: 

 Когато термометърът е включен, натиснете и задръжте MODE/MEM 
за 3 секунди. Показва се последното измерване. 

 Повторното натискане на MODE/MEM ще покаже стойността. 
 В горния ред се показват последователно часа и датата. 

 

Прехвърляне на измерените данни през Bluetooth® 
Можете да прехвърлите измерените стойности, записани в устройството, на 
вашия смартфон през Bluetooth®. За да направите това, свалете си 
приложението „beurer HealthManager“ или „beurer BabyCare“. Те са достъпни 

безплатно от Apple App Store и от Google Play. Системни изисквания: iOS ≥ 
9.0, AndroidTM ≥ 5.0, Bluetooth® ≥ 4.0. Списък със съвместими устройства: 

 
 

Трябва да добавите FT 95 като устройство в приложението „beurer 
HealthManager“ или „beurer BabyCare“ от Settings/My devices. 
 
За да прехвърлите стойности, извършете следното: 
Ако в менюто с настройки е активиран Bluetooth®, данните ще се 
прехвърлят след всяко измерване или ако потребителят превключи на 
паметта. Символът  ще се появи на дисплея. Когато се свързвате за първи 
път, се показва случайно генериран шестцифрен PIN код и в същото време 
на смартфона се появява поле за въвеждане, в което трябва да въведете този 
код. След успешно въвеждане на кода, устройството ще бъде свързано с 
вашия смартфон. 

 
7. СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ 
Уредът работи с две батерии AAA (LR03). 

 Отворете отделението за батерии като избутате капака надолу. 
 Извадете използваните батерии от отделението. 
 Поставете нови батерии като спазите полярността. 
 Затворете отделението за батерии. 

 
8. ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 
 

 Измервателният сензор е най-чувствителната част на термометъра. 
Бъдете много внимателни при почистване на устройството. 

 Използвайте чиста, мека кърпа или памучен тампон, който може да 
се навлажни с дезинфектант, алкохол (до 70%) или мек сапунен 
разтвор. 

 Не използвайте абразивни почистващи препарати. 
 Винаги съхранявайте термометъра с капачката. 
 Ако е предвидено продължително съхранение, извадете батериите. 
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9. ИЗЧИСТВАНЕ НА ГРЕШКИ 
 

Дисплей Причина Решение 

 
Измерване по време на самодиагностика, 
уредът не е готов все още за измерване. 

Изчакайте докато символът 

 спре мига. 

 
Стайна температура под 15°C или над 
40°С. 

Температурата в помещението 
трябва да е между 15°С и 40°С. 

 
(1) Режим „Температура на челото“: 
Измерената температура е над 42,2°C. 
(2) Режим „Температура на предмет“: 
Измерената температура е над 80°C. 

Работете с термометъра само в 
зададените температурни диа-
пазони. В случай на повтарящо 
се съобщение за грешка, 
свържете се с търговеца на 
дребно или с отдела за 
обслужване на клиенти.  

(1) Режим „Температура на челото“: 
Измерената температура е под 34°C. 
(2) Режим „Температура на обект“: 
Измерената температура е под 0°C. 

 Батериите са празни. Сменете батериите. 

 
10. РЕГУЛАТОРНА ИНФОРМАЦИЯ 
 

Това устройство е в съответствие с Директива 93/42/ЕИО на ЕС относно 
медицинските изделия, Medizinproduktegesetz (Немски закон за меди-
цински изделия), ASTM (Американско дружество за изпитване и материали) 
E 1965-98 и Европейски стандарт EN 60601-1-2 (в съответствие с CISPR11, 
IEC61000-3-2, IEC61000-3-3) и е обект на специални предпазни мерки по 
отношение на електромагнитната съвместимост. Преносими високо-
честотни устройства могат да окажат влияние на работата на уреда. 
 

С настоящото потвърждаваме, че този продукт съответства на 
европейската директива RED 2014/53/EС.  
 

По закон празните батерии трябва да се изхвърлят на специално 
обозначените за целта места, в пунктовете за рециклиране или 
при търговците на електроника.  Кодовете по-долу са отпечатани 
на батерии, съдържащи вредни вещества: 

Pb = Батерията съдържа олово 
Cd = Батерията съдържа кадмий 
Hg = Батерията съдържа живак  
 

Поради екологични съображения не изхвърляйте устройството в 
битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. 
Изхвърлете устройството в пункт за събиране или рециклиране. 
 

Изхвърляйте устройството в съответствие с WEEE директивата на ЕС 
(Отпадъчно електрическо и електронно оборудване).  

 
Опаковката изхвърлете по начин, опазващ околната среда. 
 

 
11. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 
 

В случай на гаранционни оплаквания, обърнете се към вашия търговец или 
оторизиран сервиз. Ако връщате уреда, прикачете копие от касовата 
бележка и кратко описание на дефекта.  
 

Приложими са следните гаранционни условия: 
1. Гаранционният период е или 5 години, или – ако е повече – 

специфичния гаранционен период в страната, считано от датата на 
покупката. В случай на гаранционни оплаквания, датата на покупка 
трябва да бъде удостоверена с касова бележка или фактура.  

2. Поправки на уреда или части от него не удължават периода на 
гаранцията. 

3. Гаранцията се смята за невалидна в следните случаи: 
 Неправилна употреба (неспазване на инструкциите за 

употреба). 
 Опити за поправка от страна на потребителя или 

неоторизирани трети лица. 
 Транспортни повреди от производителя към клиента или 

по време на транспорт до сервизния център.    
 Гаранцията не важи за аксесоари, предмет на нормално 

износване (маншети, батерии). 
4. Beurer не носи отговорност за преки или косвени загуби, 

предизвикани от продукта, дори ако повредата му е призната 
гаранционно.  

 
Повече информация за продукта ще намерите на www.polycomp.bg. 

http://www.polycomp.bg/
http://www.polycomp.bg/

