
MANUALE D’USO E MANUTENZIONE
USE AND MAINTENANCE BOOK

INSTRUCTIONS DE FONCIONNEMENT ET ENTRETIEN
BETRIEBS UND WARTUNGS ANWEISUNGEN

MANUAL DE USO Y MANTENIMIENTO
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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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GIMAميزان الحرارة الجبيني 

0476

Gima S.p.A. - Via Marconi, 1 
20060 Gessate (MI) - Italy 
Made in China
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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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ربسملا

 

 

 
 

 
 

 
 

SCAN رزلا

 

 

ةيراطبلا ءاطغ

 

 
LCD ضرع

 
 

 
 

 

 

 

 

 
ON/MEM رزل
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 الميزات
 تم تصميمه بتكنولوجيا حديثة تعمل باالشعة تحت الحمراء وتعويض درجة حرارة GIMAميزان الحرارة الجبيني 

 .للحصول على قياس دقيق وفوري لدرجة الحرارة. البيئة

.عدم إستعمال هذا الجهاز لحاالت ذات األهمية الحيوية أو لتطبيقات تخص األمن

 الميزات التقنية
176 – 7.6-( س 80 – 22 -: العروض, ) ف108 – 93.2( س 42.2 – 34: جبيني: درجة الحرارةفاصل قياس 

 )ف
 ) ف104 – 50( س 40 – 10 :درجة حرارة الفعالية
%85رطوبة )  ف122 – 4-( س 50 – 20-: درجة حرارة التخزين

 %95درجة الرطوبة ,  س70درجة الحرارة خالل عملية النقل يجب أن تكون أقل من 
 -\+, ) ف102 – 96.8(س 39 – 36في المجال )  ف0.4( س 0.2 -\: + طريقة قياس درجة حرارة الجبين:قةالد

 .فسحات أخرى)  ف0.5( س 0.3
أو % 4 -\+فسحات أخرى , ) ف108 – 71.6( س 42.2 – 22في المجال )  ف0.5( س 0.3 -\: +طريقة التفريس

 .بموجب القيمة األآبر)  ف4( س 2 -\+
 )CR2032(ية ليثيوم  بطار:بطارية

 الفعالية
 .قبل المبادرة بأي إستعمال التأآد من أن المسبر نظيف خالي من األضرار

.ميزان الحرارة يكون جاهز لالستعمال بعد اإلشارتين الصوتيتين. ON/MEMالضغط على الزر 

 ضبط التاريخ والساعة
 . المحفوظة في الذاآرةضبط الساعة بالشكل الصحيح يسمح بالتعبير المالئم للقياسات

 بالذبذبة هذا يعني بأن الساعة جاهزة لعملية Setعندما بدأ األيقونة .  ثواني5الضغط باستمرار على زر التشغيل لمدة 
. ON/MEMإستعمال الزر  , تاريخ, شهر, سنة, دقيقة, ساعة, 12/24لتمرير القيم المضبوطة للساعات . الضبط

 SCAN الزر لضبط القيمة المرادة الضغط على

 االختيار بين الدرجات فارنهايت و تشيلسيوس
 ما دامت الوحدة غير فعالة SCANالضغط باستمرار على الزر , لتغيير وحدة القياس لدرجة الحرارة ما بين س و ف

إعادة العملية من .  وترآه حتى تظهر على شاشة العرض العالمة ف أو سON/MEMومن ثم الضغط على الزر  
 . لتغيير وحدة القياس من جديدجديد

هذا قد . االمساك بميزان الحرارة في اليد لمدة طويلة قد يسبب زيادة في قيمة درجة الحرارة البيئية للمقارنة: مالحظة
 .يجعل عملية قياس درجة الحرارة للجسم أقل من تلك الحقيقية
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 لية القياسبعد عم
في حالة .  دقيقة لتمديد مدة حياة البطارية1ينطفئ الجهاز بشكل أوتوماتيكي فيما إذا ترك غير فعال لمدة تزيد عن 

stand byللحصول على الدقة العالية لعملية . الساعة ودرجة حرارة البيئة ,  على شاشة العرض يظهر فقط التاريخ
بعيدا عن عناصر التي قد تؤثر على عملية القياس , رارة على طاولةقياس درجة حرارة البيئة وضع ميزان الح

 . دقيقة تقريبا15واالنتظار لمدة 

حفظ درجات الحرارة
الضغط . درجة الحرارة المبينة والطريقة, الساعة,  قياسات ومعرفة التاريخ9 تسمح بتبيين آخر فعالية الذاآرة  

 .ل لتبيين درجات الحرارة المحفوظة بالتتالي عندما يكون الجهاز فعاON/MEMعلى الزر  

 الكرونومتر
 مرتين حتى تظهر SCAN والمتابعة بذلك والضغط على الزر  ON/MEMالضغط على الزر  , بعد التشغيل

لتشغيل أو إيقاف . ائق ثواني إلى ثالث دق0.01الكرونومتر يقيس من ". آرونومتر" التي تشير إلى النظام األيقونة  
للخروج . ON/MEMللعودة إلى الصفر ومحو العدد الضغط على الزر  . SCANالضغط على الزر  , عملية العد

 SCAN والضغط على الزر  ON/MEMالمتابعة بالضغط على الزر  

تنبيهات
 ر من تخضع درجة الحرارة إلى تأثير العديد من العناصر الخارجية؛ التغييرات بين قياس وآخ

.االنتظار لبعض الدقائق بين عملية قياس وأخرى: الممكن إعتبارها طبيعية
  دقائق قبل المبادرة بقياس درجة حرارة الجسم5ينصح بالبقاء بنفس البيئة باألقل لمدة .
 البشرة التي يراد القيام بعملية : عدم القيام بالحمام أو بممارسة فعالية رياضية قبل عملية القياس
.خالية من مواد التجميل أو الكريمات, ليها يجب أن تكون نظيفة وجافةالقياس ع

 المطر أو الريح؛ عدم قياس درجة , خالل عملية القياس تحايد التعرض المباشر ألشعة الشمس
.الحرارة بالمحاذات لمصادر حرارية أو في أماآن ذات الرطوبة العالية

  في مكان , ) ف122 و 4-( س 50 و 20-حفظ الجهاز دائما في مكان بدرجة حرارة ما بين
.جاف وبعيدا عن السوائل واألشعة الشمسية المباشرة

 في حالة الضرورة لصيانة غير اعتيادية التوجه إلى البائع األقرب منكم.
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حل المشاآل
الحل المشكلة تعبير الخطأ

االنتظار لمدة دقيقة وأعادة , إزالة البطارية
في حالة ظهور التعبير من . ترآيبها لمكانها

 .جديد التوجه إلى البائع للصيانة

الجهاز ال يعمل بالشكل  , 9إلى 1أخطاء من  
 الصحيح

Er

االنتظار حتى تتوقف األيقونة عن الذبذبة بداية عملية القياس دون االنتظار الستقرار 
 الجهاز

Er 1 

Er الجهاز يبين تغيير سريع لدرجة حرارة البيئة حرارة يرتاح في غرفة باألقل ترك ميزان ال2
 40 و 10 دقيقة بدرجة حرارة ما بين 30لمدة 
) ف104 ف و 50(س 

 س و 10درجة حرارةى البيئة ليست ضمن 
  س 40

 ) ف104 – ف 50(

Er3

 108( س 42.2> درجة الحرارة المقاسة 
( س 80> في طريقة القياس الجبينية و ) ف

  في طريقة القياس التفريسية)  ف176

H1التأآد من قياس درجة حرارة الشيء المراد .
في حالة أن الخلل يبقى نرجو التوجه إلى البائع 

 األقرب منكم

)  ف93.2( س 34< درجة الحرارة المقاسة 
 -( س -22<في طريقة القياس الجبينية و 

 في طريقة القياس التفريسية )  ف7.6

Lo

 الصيانة
 .التنظيف والحفظ

وترآها % 70مرطبة بالماء أو الكحول ) أو بكل حال ناعمة(تنظيف سطح العدسات بلطف بواسطة قطعة قماش قطنية 
تذآر وضع القناع عندما . تنظيف المسبر بعد آل إستعمال لضمان القراءة الدقيقة وتحايد التلويث المتقاطع. تجف آليا

 .كون الجهاز في مرحلة عدم االستعمالي

 تبديل البطارية
لعملية (؛ التذآر بإطفاء الجهاز قبل المبادرة بعملية تغيير البطارية ) CR2030X1( هذا الجهاز مزود ببطارية ليثيوم 

ة بعيدا عن حفظ البطاري. للبطارية يجب أن يكون موجه تجاه األعلى(+) القطب اإليجابي ). التبديل مراجعة اإلرشادات
 .متناول األطفال

 التصريف 
من واجب المستهلكين القيام بتصريف األجهزة . ممنوع تصريف المنتج هذا بالوحدة إلى النفايات المنزلّية األخرى

المراد التخّلص منها بإحضارها إلى مراآز التجميع المشار إليها والخاّصة في تجميع األجهزة الكهربائّية واإللكترونّية 
 .استغاللها من جديدو

ال يتهيأ , بالرغم من تشغيله, LCD ضرع تبديل البطارية
 لعملية القياس
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مرآز خدمة تصريف , التوّجه إلى بلدّية مكان اإلقامة, للحصول على المعلومات اإلضافّية الخاّصة في مراآز التجميع
بموجب , قد تفرض الغرامات, في حالة التصريف الخاطئ. النفايات المحلّية أو إلى الحانوت الذي لديه تّم الشراء

 . القوانين الوطنّية

  GIMAضمان شروط ال
هذا المنتوج يجيب إلى قيم النوعية العالية سواء لما يخص المواد أو عملية . نهنئكم على شرائكم ألحد منتوجاتنا

خالل مدة صالحية  . GIMA شهرا من تاريخ التزويد من قبل  12الضمان يكون صالح الفعالية لمدة . التصنيع
 مجانيا لكافة العناصر التي تبدي العاهات ألسباب صناعية متأآد منها أو التبديل/الضمان يتم القيام بعملية التصليح و

تستثنى من . تكاليف النقل والتغليف, باستثناء تكاليف أجرة األيدي العاملة أو تكاليف السفر المحتمل لعمال الصيانة
 . الضمان آافة العناصر المعرضة للهالك بسبب االستعمال

: الضمان يكون غير فعال في حالة. ل مدة الضمان ليس لها مفعول تمديد مدة الضمانالتبديل أو التصليح الذي يتم خال
في حالة الخلل أو العاهات التي , تصليح الجهاز من قبل أشخاص غير مؤهلين أو باستعمال قطع غيار غير أصلية

عالية ألجهزة إلكترونية أو   ال تجيب على سوء الفGIMA.  الصدمات أو االستعمال الغير مالئم للجهاز, سببها اإلهمال
 .تدخالت راديو وإلخ , مجاالت آهرمغناطيسية, قفزات جهدية: برامج سببها عوامل خارجية مثل

فيما (يبطل مفعول الضمان فيما إذا تم اإلخالل بالشروط المذآورة أعاله وفي حالةنزع أو محو أو تغيير رقم التسجيل 
سيتم رفض آل . صالحة يجب أن ترجع فقط إلى البائع الذي لديه تم الشراءالمنتوجات المعتبرة غير ). إذا آان موجود

  .GIMAإرسال يتم بشكل مباشر إلى  
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