
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
MANUAL DE USO E MANUTENÇÃO
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Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy 
 gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

TERMOMETRO FRONTALE
FOREHEAD THERMOMETER
THERMOMÈTRE FRONTAL
STIRNTHERMOMETER
TERMÓMETRO FRONTAL
TERMÔMETRO FRONTAL
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ATTENZIONE: Gli operatori devono leggere e capire completamente questo manuale
prima di utilizzare il prodotto.
ATTENTION: The operators must carefully read and completely understand the present
manual before using the product.
AVIS: Les opérateurs doivent lire et bien comprendre ce manuel avant d’utiliser le produit.
ACHTUNG: Die Bediener müssen vorher dieses Handbuch gelesen und verstanden haben,
bevor sie das Produkt benutzen.
ATENCIÓN: Los operadores tienen que leer y entender completamente este manual antes
de utilizar el producto.
ATENÇÃO: Os operadores devem ler e entender completamente este manual antes de
usar o produto.
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Pulsante SCAN
SCAN button
Bouton SCAN
SCAN-Taste
Pulsador SCAN
Botão SCAN
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Display LCD
Écran LCD

LCD-Display
Pantalla LCD

Visor LCD
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Pulsante ON/MEM
ON/MEM button

Bouton ON/MEM
ON/MEM-Taste

Pulsador ON/MEM
Botão ON/MEM
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Lente
Lens
Lentille
Linse
Lente
Lente
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Sonda
Probe
Sonde
Sonde
Sonda
Sonda
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Coperchio batteria
Battery cover
Couvercle pile
Batteriefach-
Deckel
Tapa pila
Tampa pilha
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SCAN رزلا
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ON/MEM رزل
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CARACTERÍSTICAS
O termômetro frontal GIMA foi projectado com avançadas tecnologias a infra-vermelhos e de compensação
da temperatura ambiental, para fazer leituras exactas e imediatas.

Não usar este dispositivo para questões de vital importância ou para aplicações relativas à
segurança.

Características Técnicas
Intervalo de medida temperaturas: Frontal 34~42.2°c (93.2~108°f), Exploração: -22~80 °C (-7.6~176°F) 
Temperatura de funcionamento: 10~40°C (50~104°F)
Temperatura de conservação: -20~50°C (-4~122°F), RH 85%
A temperatura durante o transporte deve ser inferior aos 80°C, RH 95%
Exactidão: Modalidade frontal: +/-0.2°C (0.4°F) no intervalo 35~42°C (95~107.6°F), +/-0.3°C (0.5°F) nos

outros intervalos.
Modalidade exploração: +/-0.3°C (0.5°F) no intervalo 22~42.2 °C (71.6~108°F), nos outros
intervalos +/- 4% ou +/- 2°C (4°F) dependendo do valor maior.

Pilha: uma pilha ao lítio (CR2032)

FUNCIONAMENTO

Antes de cada uso verificar que a sonda esteja limpa e que não esteja danificada.

Apertar o botão ON/MEM. O termômetro está pronto para ser uado depois dos dois sinais sonoros.

Regulação data e hora
Regular correctamente o relógio permitirá de interpretar de forma adequada as
medidas memorizadas.

Manter apertado o botão de ligação por 5 segundos. Quando o símbolo Set começa a
piscar, quer dizer que o relógio está pronto para ser regulado. Usar o botão ON/MEM para
visualizar a regulação de formato hora 12/24, hora, minutos, ano, mês, data. Para selecionar
o valor desejado, apertar o botão SCAN.

Escolha entre graus Fahrenheit e Celsius
Para trocar a unidade de medida da temperatura, entre °C e °F, manter o botão SCAN
apertado com a unidade desligada, em seguida apertar e soltar o botão ON/MEM até que o
visor visualiza o símbolo °F ou °C. Repetir a sequência para mudar novamente a unidade de
medida.

N.B.: Segurar o termômetro na mão por longo tempo pode interferir com a
detectação da temperatura ambiental de referência. Isto poderia tornar a medida
da temperatura corporal mais baixa daquela real.

Medida da temperatura frontal

Verificar que a lente da sonda e a fronte estejam limpas e
enxutas.

1) Apertar obotão ON/MEM. Quando o aparelho toca dois "beep" e
comparece a icona , o termômetro está pronto para o uso.
2) Posicionar o termómetro próximo da têmpora (dentro de 1cm),
analisando a área indicada na figura.
3) Premer o botão SCAN e efectuar a leitura ao redor e em proximidade
da têmpora, com um movimento circular muito lento.
Durante a detectação ouvem-se alguns sons que indicam que a detectação
está sendo feita. A medida termina após a emissão de dois breves sinais
acústicos, de 5 a 30 segundos após o início da medida. O valor da
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temperatura detectada é visualizado no visor; lembramos que esta é só indicativa e permite de terminar a
presença ou ausência de febre.

Alarme febre
Se a temperatura detectada é maior de 37.5°C, será emitido um longo sinal acústico seguido
de outros três, breves.

Assinaladores a luzes coloridas do nível da temperatura
Se o termômetro detecta uma temperatura corporal < 37.5°C, a luz do assinalador será
verde, se a temperatura é igual ou maior de 37.5°C e menor de 38,0°C, a luz será de cor
amarela, se a temperatura é igual ou maior de 38,0°C, a luz será vermelha.

Medida por exploração
Este tipo de modalidade não é adequado para medir a temperatura do corpo
humano

Este tipo de modalidade de exploração mede a temperatura de objetos e de líquidos (por
exemplo, o leite para os recém-nascidos ou a água da banheira). Depois de ter ligado o
aparelho, apertar e manter apertado o botão ON/MEM, e apertar o botão SCAN uma vez, até que o visor
LCD mostra a icona , que indica modalidade "termometro a infra-vermelhos". Nesta modalidade, é
possível medir a temperatura da superfície de objetos e de líquidos. Mantendo apertado o botão SCAN, o
instrumento continua a medir e a visualizar a temperatura detectada.

Depois da medida
O dispositivo se desliga automaticamente depois de 1 minuto de inatividade, para conservar
a carga da pilha. Em condições de stand-by, o visor LCD visualiza somende a data, a hora
e a temperatura ambiental . Para obter a máxima exactidão de leitura da temperatura
ambiental, colocar o termômetro sobre uma mesa, longe de elementos que possam influenciar
a detectação, e aguardar aproximadamente 15 minutos.

Memorização das temperaturas
A função memória  permite de visualizar as últimas 9 medidas e de conhecer a data, a
hora, a temperatura detectada e a modalidade de uso do instrumento. Apertar o botão ON/
MEM quando o aparelho está ligado para visualizar na sequência as temperaturas
memorizadas.

Cronômetro
Depois de tê-lo ligado, apertar e manter apertado o botão ON/MEM e apertar o botão SCA
duas vezes até visualizar a icona  que indica a modalidade "cronômetro". O cronometro
mede de 0,01 segundos até 3 minutos. Para iniciar ou interromper o cronômetro, apertar o
botão SCAN. Para azerar a medida apertar o botão ON/MEM. Para sair, manter apertado
ON/MEM e apertar o botão SCAN.

ADVERTÊNCIAS
- A temperatura pode ser influençada por muitos factores exteriores; variações entre uma
medida e outra devem ser consideradas normais; aguardar alguns minutos entre uma medida
e a outra.
- Recomenda-se de ficar no mesmo ambiente por 5 minutos, pelo menos, antes de detectar a
temperatura corporal.
- Não tomar banho ou fazer exercício físico antes de uma medida; a superfície da pele sobre
a qual se mede a temperatura deve estar limpa, enxuta, livre de cremes ou cosméticos.
- Durante a medida evitar a exposição direta a sol, chuva ou vento; não medir perto de fontes
de calor ou em lugares demasiado húmidos.
- Guardar o aparelho a uma temperatura entre -20°C e 50°C (-4 e 122°F), num lugar enxuto e
longe de líquidos e da luz direta do sol.
- No caso precisasse de manutenção extraordinária, entrar em contacto com o revendedor
mais próximo.

PORTUGUESE



25

SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS

MANUTENÇÃO
Limpeza e conservação

As lentes da sonda são as partes mais delicadas do termômetro. Durante a sua limpeza,
prestar muita atenção para evitar qualquer tipo de dano.

Esfregar delicadamente a superfície das lentes com um pano de algodão (ou de qualquer forma macio)
humedecido com água ou álcool 70% e deixar enxugar completamente as mesmas. Limpar a sonda
depois de cada uso para garantir uma leitura exacta e evitar contaminação cruzada. Lembrar de colocar o
capuz quando não se usa o produto.

Troca da pilha
Este aparelho usa uma pilha ao lítio (CR2032x1); lembrar de desligar o aparelho antes de trocar a pilha
(para a troca, ver a ilustração). A pilha deve ser posicionada com o lado positivo (+) para cima. Guardar a
pilha fora do alcançe das crianças.

Eliminação: o produto não deve ser eliminado junto com outros lixos domésticos. Os utilizadore
devem providenciar a eliminação dos aparelhos a serem destruídos levando os mesmos num
sítio de recolha indicado para o recuperação dos resíduos dos aparelhos elétricos e eletrônicos.
Para maiores informações sobre os sítios de recolha, entrar em contacto com o próprio
município de residência, o serviço de eliminação de lixos da loja onde foi adquirido o produto.
Em caso de eliminação errada poderiam ser aplicadas multas na base das leis nacionais.

CONDIÇÕES DE GARANTIA GIMA
Parabéns por ter adquirido um nosso produto. Este produto responde a elevados padrões de qualidade,
seja no que concerne os materiais que quanto à fabricação. A garantia fica válida por 12 meses de tempo,
a partir da data de fornecimento GIMA. Durante o periodo de validez da garantia, è previsto o conserto e/ou
troca gratuita de todas as partes que apresentem defeito de faricação bem determinados, com a exclusão
das despesas de mão de obra ou eventuais deslocamentos, transportes e embalagens. Sã excluídos da

Mensagem
 de êrro

Solução

Tirar a pilha, aguardar um minuto e colocar a pilha no seu
lugar novamente. Se a mensagem comparece de nôvo,
entrar em contacto com o fornecedor para assistência.

Aguardar até que a mensagem para de piscar.

Deixar o termômetro em descanso num quarto
por 30 minutos, pelo menos, a uma
temperatura entre 10°C e 40°C (50 e 104°F)

Verificar de ter medido a temperatura do sujeito
desejado. Se permanece a mensagem de êrro,
contactar o revendedor mais próximo.

Trocar a pilha

Problema

Êrros de 5 a 9, o dispositivo não está
funcionando da maneira correta.

Início da medida sem ter aguardado a
estabilização do dispositivo.

O dispositivo detecta uma rápida
modificação da temperatura ambiental.

A temperatura ambiental não è compreendida
entre 10°C e 40°C (50°F e 104°F)

Temperatura detectada > 42.2°C (108°F)
em modalidade frontal e > 80°C(176°F) em
modalidade exploração

Temperatura detectada < 34°C (93.2°F) em
modalidade frontal e < -22°C(-7.6°F) em
modalidade exploração

O Visor LCD se liga mas não se predispõe
para a medida.
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garantia todos os componentes sujeitos a desgaste. A troca ou o conserto feito no período de garantia não
tem o efeito de prolongar a duração da mesma garantia. A garantia não é válida em caso de: conserto feito
por pessoal não autorizado ou com sobressalentes não originais, avarias ou vícios provocados por negligência,
choques ou uso errado.
GIMA não responde de mal funcionamento sobre aparelhos eletrônicos ou software derivados de causas
exteriores como: alteração repentina da corrente, campos eletro-magnéticos, interferências rádio, etc.
A garantia decai se não for respeitado quanto acima indicado e se o numero de matriculação (se presente)
estiver cancelado, retirado ou modificado. Os produtos defeituosos devem ser devolvidos exclusivamente
ao revendedor junto do qual o produto foi adquirido. O material enviado diretamente à GIMA será recusado.
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