
 

 
 
 
 
 

 
 
 
INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE 
TERMOMETRU MEDICAL FĂRĂ CONTACT 
Model: YI-400 

 
 
 
 
 
 

Vă rugăm citiţi cu atenţie aceste intrucţiuni de utilizare înainte de utilizarea aparatului. 
 

 
Unic importator în România: ZASS Romania S.R.L. (CUI RO15328988) 

Ungheni nr. 40 A, cod 547605, jud. Mureş 
Telefon: 0265-262870, 0265-269209, Fax: 0265-307670 

www.zassromania.ro, e-mail: office@zass.ro 



Felicitări pentru cumpărarea acestui produs ZASS. Ca toate produsele ZASS şi acest produs a fost conceput pe baza cunoştinţelor tehnice 
cele mai noi şi s-a fabricat prin utilizarea componentelor electrice/electronice cele mai fiabile şi moderne. 
Înainte de a pune aparatul în funcţiune, vă rugăm să  acordaţi câteva minute pentru a citi instrucţiunile de utilizare care urmează. 
 
Vă mulţumim !  
 
INFORMAȚII GENERALE ȘI MĂSURI DE PRECAUŢIE! 
1. Utilizaţi aparatul numai după ce aţi citit şi înţeles prezentele instrucţiuni de utilizare. 
2. Păstraţi aceste instrucţiuni de utilizare. Instrucţiunile de utilizare trebuie să fie la îndemâna tuturor utilizatorilor. Trebuie să respectaţi toate indicaţiile. 
3. Pentru a obține rezultate precise, faceți citirea la o temperatură ambientală (cameră) între 10°C și 40°C (50 °F - 104 °F). 
4. Dacă termometrul a fost păstrat într-un mediu rece sau cald, lăsați-l cel puțin 30 de minute la temperatura camerei pentru aclimatizare înainte de 
măsurători. 
5. Asigurați-vă că pielea este uscată și că nici un fir de păr nu interferează cu măsurarea. Nu scufundați termometrul în apă. Aparatul nu este etanş la 
apă. Evitaţi orice contact direct cu apa sau cu alte lichide. 
6. Pentru a preveni transmiterea bolilor, evitați contactul direct cu pielea. 
7. După un antrenament intens, așteptați întotdeauna cel puțin 10 minute înainte de a măsura temperatura frunții. 
8. Nu expuneţi aparatul unor şocuri mecanice. Nu expuneţi aparatul direct la soare. 
9. Nu lăsaţi aparatul la îndemâna copiilor. 
10. Verificaţi înainte de fiecare utilizare dacă lentila este intactă. Dacă aceasta este deteriorată, adresaţi-vă comerciantului sau departamentului de 
service. 
11. Dispuneţi repararea aparatului numai de către puncte de service autorizate, în caz contrar pierdeţi dreptul la garanţie. 
12. Evitați să atingeți și/sau să zgâriați obiectivul senzorului infraroșu. Utilizați întotdeauna un termometru clinic pentru a verifica măsurările anormale 
ale temperaturii. 
13. Nu introduceţi aparatul în apă sau în alte lichide. 
14. Curățați zona lentilei suflând ușor cu aer comprimat și folosiți un tampon umed pentru a șterge obiectivul. Nu folosiți solvenți pentru curățarea 
obiectivului. 
15. Termometrul YI-400 este conceput atât pentru corpul uman cât şi pentru obiecte, pentru măsurarea în locul indicat în instrucţiunile de utilizare. 
16. Verificaţi starea aparatului şi a cordonului de alimentare înainte de  utilizare. Dacă există o problemă de orice fel, nu folosiţi aparatul. Apelaţi la un 
Service autorizat ZASS pentru a verifica şi/sau repara aparatul. Nu reparaţi singur aparatul. Pentru orice defecţiuni şi reparaţii, adresaţi-vă unui centru 
de service autorizat ZASS. 
17. Aparatul poate fi utilizat numai în scopul menţionat în prezentele instrucţiuni de utilizare. 
18. Copiilor le este interzisă utilizarea aparatului. Produsele medicale nu sunt jucării. 
19. Acest aparat nu este destinat a fi folosit de persoane (inclusiv copii) cu dizabilităţi fizice, senzoriale sau mentale. Utilizatorii fără experienţă şi care nu 
cunosc aparatul, sau cei cărora nu li s-au dat instrucţiunile pentru utilizator, trebuie să fie supravegheaţi de o persoană care răspunde de siguranţa lor. 
20. Aparatul a fost conceput pentru utilizarea casnică, însă nu poate înlocui un consult medical. 
21. Dispozitive de comunicare portabile şi mobile de înaltă frecvenţă pot influenţa aparatul. 
22. Firma producătoare nu este responsabilă pentru pagube rezultate din utilizarea incorectă a aparatului. 
 
 
 



 
 
 
 
DESCRIERE TERMOMETRU 
 
1 - Senzor IR (infraroșu) 
2 - Afișaj LCD  
3 - Corp/Obiect și buton “- “  
4 - Voce Pornit/Oprit și buton "+"    
5 - Buton Memorie/Setare  
6 - Buton măsurare (declanșator) 
7 - Mâner 
8 - Compartiment baterii 
 
 
 
 
DESCRIERE AFIȘAJ 
 
1 - Memorie/Număr spațiu memorie 
2 - Mod “temperatură obiect” 
3 - Mod “temperatură corp” 
4 - Status voce  
5 - Simbol baterie descărcată 
6 - Unitate de măsură (°C sau °F) 
7 - Temperatura 
 
 
 
 
 



UTILIZARE : 
Setări ale modului de măsurare temperatură 
1. Termometrul Dvs. este complet calibrat din fabrică și este gata de utilizare. Cu toate acestea, în cazul în care este necesară re-
calibrarea, urmați următorii pași. 
Cu termometrul pornit, apăsați butonul „Mode” timp de trei secunde până când „F-1” este afișat pentru a intra în modul de corecție a 
derivării de calibrare pe termen lung. În acest mod, pe ecran va apărea factorul de corecție a temperaturii anterioare. Pentru a face o 
corecție, măsurați o sursă cunoscută, fixă de temperatură. Intrați în modul de corecție și apăsați butoanele + sau-  pentru modificarea 
valorii de corecție și minimizarea diferenței de citire. Repetați și reglați valoarea de corecție, după cum este nevoie, până când 
măsurarea pe aparat corespunde temperaturii cunoscute. Modul este aplicat pentru “temperatură corp” (Body temp). 
2. Apăsați butonul „Mode” a doua oară,  „F-2” se va afișa pentru a seta alarma limitei de temperatură. Apăsați butoanele + sau - pentru 
a modifica valoarea. Modul este aplicat pentru “temperatură corp” (Body temp). 
3. Apăsați butonul „Mode” a treia oară („F-3”) pentru a seta unitățile de temperatură °C / °F. Vor fi afișate unitățile de temperatură °C 
sau °F. Apăsați butoanele + sau - pentru a schimba unitatea de măsură. 
4. Apăsați butonul „Mode” a patra oară, pe afișaj apare „F-4”, pentru a seta iluminarea de fundal. Apăsați butoanele + sau - pentru a 
comuta de la ON (pornit) la OFF (oprit). 
5. Apăsați butonul „Mode” a cincea oară. „F-5” va indica setarea stării laserului. Apăsați butoanele + sau - pentru a comuta de la ON 
(pornit) la OFF (oprit). 
 

Mod Funcție “+” “-“ Implicit Observație 
F-1 Setare valori deviatie Increment 0,1°C Increment 0,1°C 0 °C Doar temperatură corp 

Gama efectivă: ±2°C  
F-2 Setare valoare alarmă Increment 0,1°C Increment 0,1°C 38 °C Doar temperatură corp 

Gama efectivă: 37°C-
42.5°C 

F-3 Setare unitate de măsură °F °C °C  
F-4 Iluminare fundal Pornit Oprit Pornit  
F-5 Setare stare laser Pornit Oprit Oprit Doar când capul laser este 

montat 
Salvare Salvare și închidere automată 

 
Măsurarea temperaturii corpului 
Vă rugăm să rețineți că pentru a asigura o citire exactă, fruntea sau tâmpla trebuie să fie curate, fără transpirație și/sau produse 
cosmetice. 
În plus, iritațiile pielii sau administrarea de medicamente vasoconstrictive pot de asemenea denatura 
rezultatul când se măsoară temperatura pe frunte. 



Apăsați declanșatorul pentru a porni termometrul (se va auzi un beep). Dispozitivul execută un auto-test scurt: toate elementele 
afișajului sunt afișate pentru aproximativ 1 secundă. Un test reușit este confirmat de afișajul LCD color (Roșu-portocaliu-verde). 
Apăsați butonul „B /O” pentru a intra în modul “temperatură corp” pentru măsurări precise în intervalul 32.0-42.9 °C (89.6-109.2 °F).  
Îndreptați termometrul către persoana a cărei temperatură doriți să o măsurați, asigurând distanța de măsurare <2,5 cm. 
Apăsați declanșatorul pentru a măsura temperatura. Valoarea temperaturii apare pe afișaj. 
Cu lumina de fundal „ON”, vocea „ON” și temperatura de alarmă setată la 38.0 °C următoarele rezultate vor fi furnizate pentru fiecare 
interval de temperatură: 
 

Temperatura (°C)  Temperatura (°F)  Afișaj LCD  Sunete “beep” 
32.0 89.6 Verde 3 x beep 
32.0 - 37.5 89.6 - 99.5 Verde 1 x beep 
37.6 - 37.9 99.7 - 100.2 Portocaliu 1 x beep 
38.0 - 42.9 100.4 - 109.2 Roșu 10 x rapid beep 
>42,9 109.2 Roșu 3 x beep 

 
Un afișaj roșu este însoțit de o alarmă limită a temperaturii (alarmă febră). 
Eliberați declanșatorul și citirea va sta afișată timp de aproximativ 15 secunde, după care termometrul se va opri automat. 
Notă: înainte de oprirea termometrului, dacă este necesar puteți face măsurători suplimentare. 
Dacă temperatura depășește 42,9 °C (109,2 °F), va apărea „Hi” pe afişaj. 
Dacă temperatura este sub 32,0 °C (89,6 °F), va apărea „Lo” pe afişaj. 
Când temperatura mediului ambiental sau a camerei este mai mică de 10,0 ° C sau mai mare de 40,0 ° C, nu poate fi asigurată 
precizia de măsurare. 
 
Măsurarea temperaturii obiectelor 
Apăsați declanșatorul pentru a porni termometrul (se va auzi un beep). Dispozitivul execută un auto-test scurt: toate elementele 
afișajului sunt afișate pentru aproximativ 1 secundă. Un test reușit este confirmat de afișajul LCD color (Roșu-portocaliu-verde). 
Apăsați butonul „B /O” pentru a intra în modul “temperatură obiect” pentru măsurători în intervalul 0-100°C (32-212 °F). 
Îndreptați dispozitivul spre suprafața de măsurat și apăsați pe declanșator pentru citirea temperaturii. Valoarea temperaturii apare pe 
afişaj. 
Eliberați declanșatorul și citirea va sta afișată timp de aproximativ 15 secunde, după care termometrul se va opri automat. 
Notă: înainte de oprirea termometrului, dacă este necesar, puteți face măsurători suplimentare. 
Dacă temperatura depășește 100 °C (212 °F), va apărea „Hi” pe afişaj. 
Dacă temperatura este sub 0 °C (32 °F), va apărea „Lo” pe afişaj. 
Valoarea obținută prin acest mod de măsurare este temperatura suprafeței obiectului și nu a interiorului său. De exempIu, valoarea la 
oțel inoxidabil va fi evident mai mică decât temperatura reală. 



VĂ RUGĂM LUAȚI PRECAUȚILE NECESARE ATUNCI CÂND MANIPULAȚI OBIECTUL DE MĂSURAT! 
PERICOL DE ARSURĂ/OPĂRIRE! 
 
Note și recomandări 
1. Mențineți senzorul și cavitatea sondei curate înainte și după utilizare. 
2. Vă rugăm să folosiți termometrul într-un mediu de temperatură stabil. 
Când temperatura mediului înconjurător fluctuează foarte mult (cum ar fi de la interior la exterior), lăsați-l pentru aproximativ zece 
minute înainte de a efectua o măsurare. 
3. Nu începeți să măsurați temperatura corpului imediat după măsurarea temperaturii obiectelor cu temperatură extrem de ridicată sau 
joasă. Așteptați zece minute înainte de a măsura din nou. 
4. Când obiectul de măsurat provine dintr-un loc cu o diferență mare de temperatură față de cea a  mediului de măsurare, ar trebui să 
rămână în mediul de testare cel puțin 10-30 minute înainte de măsurare. 
5. Încercați să nu măsurați sub frunte sau dacă pielea este transpirată sau are aplicate produse cosmetice. Nu luați temperaturi în 
decurs de 10 minute după exerciții, baie și mese. 
6. Înainte de măsurare, asigurați-vă că suprafețele nu sunt înghețate, uleioase, murdare, etc. 
7. Dacă suprafața unui obiect este reflectorizantă, aplicați bandă de mascare pe suprafață înainte de măsurare. 
8. Măsurătorile prin suprafețe transparente (cum ar fi sticla) s-ar putea să nu fie exacte. 
 
Memorie dispozitiv 
Aparatul stochează automat cele 32 de măsurători efectuate anterior. 
Pentru a revizui citirile memorate, apăsați butonul „Memory” timp de o secundă - „M” este afișat pe ecran. 
Folosiți butoanele “+” sau “-“ pentru a derula măsurătorile stocate și locațiile de memorie. 
Pentru a șterge toate măsurătorile salvate, scoateți bateriile în timp ce dispozitivul este pornit. 
Navigarea prin memorie în modul „Body temp” afișează citirile anterioare ale temperaturii corpului. 
Navigarea prin memorie în modul „Object temp” afișează citirile anterioare ale temperaturii obiectelor. 
 
Sfaturi generale 
Temperatura normală a corpului uman nu este constantă. Sunt diferențe de temperatură ale corpului între diferite părți ale corpului 
uman, între dimineață și seară, între bărbați și femei, etc.. Există un interval relativ stabil. Este normal ca aceeași parte să se schimbe 
cu câteva zecimi de grad la fiecare câteva minute. În special, corpul unui copil nu este pe deplin dezvoltat pentru a regla temperatura și, 
prin urmare, vor fi schimbări de temperatură mai frecvente. Se recomandă să se efectueze mai multe măsurători pentru a se determina 
cea mai înaltă citire. Dacă descoperiți că temperatura copilului dvs. este anormală trebuie să vă adresați imediat medicului 
dumneavoastră. 
 
 
 



Gama de temperaturi normale ale corpului: 
Sub braț: 34.7-37.3°C / 94.5-99.1°F 
Cavitatea orală: 35.5-37.5°C / 95.9-99.57°F
Rect: 36.6-38°C / 97.5-100.41°F 
Pe vârste: 
0-2 ani: 36.4-38°C 
3-10 ani: 36.1-37.8°C 
11-65 ani: 35.9-37.5°C 
65 ani și peste: 35.8-37.4°C 
Notă: Valoarea măsurată a temperaturii va fi diferită în funcție de culoarea pielii umane și a părților corpului și, de asemenea, în cazul 
în care temperatura mediului se schimbă foarte mult, acest lucru este normal. Motivul este că corpul uman expus este mai afectat de 
temperatura mediului ambiant. 
 
Înlocuirea bateriilor 
Când pe ecran apare simbolul bateriei scăzute , înlocuiți bateriile termometrului. 
Compartimentul bateriei este situat pe partea inferioară a mânerului. Apăsați compartimentul bateriilor pentru a-l debloca și glisați în 
același timp compartimentul bateriei în jos. Înlocuiți cele 2 baterii AA și închideți capacul compartimentului bateriilor. 
Ca utilizator final, sunteți obligat legal să returnați toate bateriile și acumulatorii; eliminarea în gunoiul casnic este interzisă! 
Puteți preda bateriile/acumulatoarele uzate la punctele de colectare din comunitatea dvs. sau oriunde sunt vândute baterii/acumulatori! 
 
Curățarea și depozitarea 
Senzorul de măsurare este cea mai sensibilă componentă a termometrului. Trataţi senzorul de măsurare cu atenţie mai mare la 
curăţare. Păstrați cavitatea interioară a senzorului și sonda pentru a vă asigura că aceasta nu afectează
precizia de măsurare. 
Nu puneți niciodată acest produs în apă sau alte lichide. Nu folosiţi agenţi de curăţare agresivi. 
Pentru curățare, ștergeți cu o cârpă moale umedă. 
1. Curățarea suprafețelor: 
Folosiți o cârpă moale curată sau un tampon de bumbac pentru a aplica puțin alcool medical sau apă 
pentru a șterge murdăria. 
2. Curățați cavitatea interioară a senzorului și sonda: 
Folosiți o cârpă moale curată sau un tampon de bumbac pentru a aplica puțin alcool medical, ștergeți cavitatea interioară a sondei sau 
partea superioară a senzorului. Dispozitivul se va folosi din nou numai după ce alcoolul s-a evaporat complet. 
Aparatul nu trebuie depozitat sau utilizat la temperaturi sau umiditate a aerului prea ridicate sau scăzute (a se vedea specificaţii 
tehnice), la lumina soarelui, în legătură cu curent electric sau în locuri cu praf. În caz contrar se pot înregistra anomalii în cadrul 
măsurărilor. 
Dacă planificaţi depozitarea pe o perioadă îndelungată, vă rugăm să scoateţi bateriile. 



Date tehnice 
Model: YI-400 
Gamă detecție
Corp: 32.0°C - 42.9°C (Accuracy ±0.2°C) 
Obiecte: 0°C - 100.0°C (Accuracy ±1.0°C) 
Distanța de măsurare: <2.5cm 
Capacitate memorie: până la 32 de măsurători anterioare 
Mediu operare 
Temperatura: 10°C - 40°C  Umiditatea relativă: ≤85%  Presiunea atmosferică: 70kPa ~ 106kPa 
Condiții transport și depozitare 
Temperatura: -20°C - +55°C Umiditatea relativă: ≤93%   Presiunea atmosferică: 70kPa ~ 106kPa 
Oprire automată: după 15 secunde 
Alimentare: DC3V (baterii 2xAA) - nu sunt incluse 
Dimensiuni: 160 x 95 x 46 mm 
Greutate: 144g 
 
Declarație de conformitate 
Pentru produsul YI-400 
Confirmăm prin aceasta că îndeplinește cerințele de bază stabilite în Directiva Consiliului (1999/5 / CE). 
Această declarație se bazează pe conformitatea deplină a produsului respectiv cu următoarele standarde europene: 
EN ISO 13485: 2016, MDD 93/42 / CEE Anexa V 
Această explicație este oferită pentru producător / importator 
ZASS Romania srl 
Ungheni nr. 40 A 
540120 Ungheni, România 
 
 
 
 

 
 

INFORMAŢII IMPORTANTE CU PRIVIRE LA DEZAFECTAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA CE 2012/19/UE 
Aparatele electrice uzate sunt materiale valoroase, motiv pentru care locul lor nu este la gunoiul menajer! Din această cauză, vă rugăm să ne sprijiniţi şi să 
participaţi la protejarea resurselor naturale şi a mediului înconjurător, prin predarea acestui aparat la centrele de preluare a acestora sau la importatorul a cărui 
adresă o puteţi găsi în acest manual sau în certificatul de garanţie. Înlăturând separat dispozitivele electrocasnice, veţi evita eventualele consecinţe negative pe 
care le-ar putea avea asupra mediului şi sănătăţii înlăturarea incorectă, şi veţi permite valorificarea materialelor constituente pentru economisirea energiei şi a 
resurselor. Detalii suplimentare se pot solicita la administraţia locală sau la cel mai apropiat punct de colectare. Îndepărtarea necorespunzătoare a deşeurilor 
poate fi, în conformitate cu reglementările naţionale, amendată. Dezafectarea separată a unui dispozitiv electrocasnic este specificată prin marcarea produsului 
cu imaginea unei pubele tăiate. 

Acest aparat este conform cu standardele Europene de securitate şi conformitate electromagnetică. 
Acest produs nu conţine materiale periculoase pentru mediul  înconjurator (plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent şi 
agenţi inflamabili bromuraţi: PBB şi PBDE). 




