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Informacje na temat instalacji i wdrażania oprogramowania SDP2000 można znaleźć w odpowiedniej instrukcji 

 

Wytyczne instalacyjne i środki ostrożności 

 Urządzenie musi być zamocowane 

 Zrobić otwór o średnicy D=35 mm na bramce, zalecane umiejscowienie to 1/3, 1/4, od początku bramki 

 Wsunąć uchwyt montażowy urządzenia w otwór bramki I zamocować nakrętkę gwintowaną urządzenia od 

wewnętrznej strony bramki. 

 Ustawić urządzenie pod odpowiednim kątem(kąt pomiędzy 5° - 15° w pionie) 

 Jeżeli konieczne jest przeprowadzenie tymczasowych testów, konieczne jest użycie sztywnego stojaka, nie zaleca 

się trzymania urządzenia w ręku podczas testów. 

 Należy zadbać o odpowiednią odległość od podłogi w celu dokładnych badań 

 Odległość pomiaru temperatury: 0.5m – 1.0m(0.75 rekomendowana odległość) 

 Po włączeniu terminala do pomiaru temperatury, należy je wygrzewać przez maks. 20 minut(moduł pomiaru 

temperatury musi być ciepły, aby dokładnie zmierzyć temperaturę). Jeśli w ciągu 20 minut temperatura spadnie 

do 36.5°C(temperatura zdrowego człowieka), proces wygrzewania można uznać za zakończony 

 Podczas pomiaru temperatury nie dotykaj urządzenia oraz nie potrząsaj głową  

 Jeśli masz grzywkę, postaraj się ją jak najbardziej podnieść ponieważ pomiar realizowany jest w obrębie czoła 

 Po zainstalowaniu i zamocowaniu urządzenia do pomiaru 

temperatury, należy zaznaczyć na podłodze strefę/odległość 

odpowiednią dla pomiaru temperatury, tak jak pokazano na 

zdjęciu 

 Pomiary należy robić zgodnie z wytycznymi. To pozwoli 

uzyskać najlepsze wyniki. Podczas mierzenia, twarz nie może 

wychodzić poza zieloną ramkę. Bardzo dobry pomiar 

uzyskamy w sytuacji kiedy twarz będzie w odległości 0.75m a 

perspektywa taka jak na rysunku 

  

Wejście                                              Wyjście 



 

 

UWAGA: Podczas testowania i mierzenia urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła i innych 

nadmuchów(wylot powietrza z klimatyzatora, nagrzewnicy, kurtyny powietrznej. Minimalna odległość do 3m).  

 

Interfejsy i wymiary 

 

 

Instrukcje bezpieczeństwa  

 Przeczytać tę instrukcję i przestrzegać jej wszystkich 

ostrzeżeń 

 Postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami 

 Nie używać w pobliżu wody 

 Czyścić tylko suchą ściereczką 

 Nie zakrywać otworów wentylacyjnych.  

 Instalować zgodnie z instrukcją producenta 

 Nie instalować w pobliżu źródeł ciepła, wentylatorów, 

radiatorów i innych urządzeń wytwarzających ciepło 

 Wszystkie czynności serwisowe powierzyć 

wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. 

Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostało 

w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód 

zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone, urządzenie 

zostało zalane lub przedmioty wpadły do urządzenia, 

połączenia urządzenia zostały wystawione na działanie 

deszczu lub wilgoci, nie działa normalne lub zostało 

upuszczone 

 

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać połączeń tego urządzenia na 

działanie deszczu lub wilgoci. Połączenia urządzenia nie mogą być narażone na kapanie i chlapanie, a na urządzeniu nie 

można umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych cieczami, takich jak wazony. 
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UWAGA: EN7-S02T nie jest urządzeniem medycznym, nie jest termometrem klinicznym zgodnym z dyrektywą 93/42/CEE. 

 


