
INLEIDING 
 
De DET-306 infrarood voorhoofdthermometer werd speciaal ontworpen om het voorhoofd te 
beschermen.  
 
De infrarood voorhoofdthermometer is een apparaat dat de lichaamstemperatuur van mensen kan 
meten door de intensiteit van het uitgezonden infraroodlicht te detecteren. De gemeten 
temperatuur wordt vervolgens op het scherm weergegeven.  
 
De voorhoofdthermometer is bedoeld voor het intermitterend meten van de lichaamstemperatuur 
vanaf het huidoppervlak van het voorhoofd door mensen van alle leeftijden. 
 
Bij correct gebruik zal het snel en nauwkeurig uw temperatuur meten. 

 
Lees de instructies aandachtig vooraleer u het product gebruikt. 
 

Waarschuwing : 
1. Er is geen geslachts- of leeftijdsbeperking voor het gebruik van infraroodthermometers. 
2. Deze thermometer is enkel bedoeld voor thuisgebruik.  
3. Het is niet de bedoeling om deze thermometer te gebruiken als vervanging voor een 

doktersbezoek. Indien u twijfels hebt bij het lezen van de temperatuur, gelieve een dokter te 
contacteren.  

4. Hou de thermometer buiten het bereik van kinderen. Indien per ongeluk een onderdeel of een 
batterij wordt ingeslikt, contacteer de hulpdiensten onmiddellijk. 

5. Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen (niet waterproof). 
6. Probeer de thermometer niet te demonteren of aan te passen zonder toestemming van de 

fabrikant.  
7. Niet blootstellen aan extreme temperaturen (lager dan -25°C en hoger dan 55°C) of vochtige 

ruimtes. 
8. Hou de batterij buiten het bereik van kinderen. 
9. Verwijder de batterij uit het toestel indien u het toestel gedurende een lange periode niet 

gebruikt. 
 
PRODUCT BESCHRIJVING 
 

 
 
 
1  sensor 
2  start knop 
3  aan/uit knop 

4   knop 
5  batterijklep 
 
 
 
 
 

 
 
 



LCD DISPLAY  

 
 
 
BASISFUNCTIES 
 

Real time klok De real-time klok wordt geregistreerd met de geheugenfunctie en helpt u 
om elk meetresultaat te herkennen 
➔Later volgt meer uitleg over hoe u de real-time klok gebruikt 

Voorhoofd modus Deze thermometer werd ontworpen voor praktisch gebruik. Het is niet de 
bedoeling om deze thermometer te gebruiken als vervanging voor een 
doktersbezoek. Het kennen van uw eigen temperatuur in normale 
omstandigheden is noodzakelijk om te bepalen of u koorts heeft.  

Object modus Hiermee kan u de temperatuur van een voorwerp bepalen. Het helpt u bij 
het bepalen of de temperatuur geschikt is voor de baby, bvb. babymelk.  

Biep-alarm Als de thermometer een temperatuur detecteert die hoger of gelijk is aan 
37,8 °C, zal u een lang Biep geluid te horen krijgen, gevolgd door 3 korte 
bieptonen om u te waarschuwen. 

Geheugen modus Er zijn 10 geheugen sets voor de metingen van het voorhoofd en objecten. 
Hierbij wordt per meting ook datum, tijd en modus opgeslagen.  

Wisselen van °C/°F  Uitgebreide uitleg hierover volgt later 

 
VOORDELEN VAN EEN VOORHOOFD THERMOMETER 
 
De infrarood voorhoofdthermometer meet de lichaamstemperatuur, met name de temperatuur van 
de vitale organen van het lichaam (zie figuur 1). De thermometer is ontworpen om de temperatuur 
van het huidoppervlak over de temporale ader te meten, een belangrijke ader van het hoofd. 
De temporale ader is verbonden met het hart via de bloedvaten, rechtstreeks vanuit de aorta.  
Daarom wordt de lichaamstemperatuur beter weergegeven bij metingen via het voorhoofd dan bij 
andere metingen (oraal, rectaal of oksel).  
 

Figuur 1  



REAL TIME KLOK INSTELLINGEN 
 
Wanneer u de thermometer voor het eerst gebruikt, dient u de parameters in te stellen.  

Als de thermometer uit staat, drukt u gedurende 3 seconden op de   knop om in het menu te 
komen.  
 

1. Kies de tijdnotatie die u wenst, door op de start knop te duwen 

• AM/PM (12 uur)  

• 24:00 (24 uur) 
Wanneer de tijdnotatie wordt weergegeven op het scherm, duwt 

u op de   knop. Het uur zal spontaan beginnen knipperen 
 

 
2. Stel het uur in 
 
Druk op de startknop tot het uur correct is. 

Nadien klikt u op de   knop en zullen de minuten spontaan beginnen knipperen. 
 
 
3. Stel de minuten in 
 
Druk op de startknop tot de minuten correct zijn. 

Nadien klikt u op de   knop en zal het jaar spontaan beginnen knipperen. 
 
 
4. Stel het jaar in 
 
Druk op de startknop tot het jaartal correct is. 

Nadien klikt u op de   knop en zal de maand spontaan beginnen knipperen. 
 
 
5. Stel het maand in 
 
Druk op de startknop tot de maand correct is. 

Nadien klikt u op de   knop en zal de datum spontaan beginnen knipperen 
 
 
6. Stel het datum in 
 
Druk op de startknop tot de dag correct is. 

Nadien klikt u op de   knop om het menu te verlaten. 
 
 

 
 
 
 
 



TIPS BIJ HET GEBRUIKEN 
Om er zeker van te zijn dat het resultaat van de metingen nauwkeurig is, gelieve rekening te houden 
met de volgende factoren: 
 

1. Het kennen van uw eigen temperatuur in normale omstandigheden is noodzakelijk om te 
bepalen of u koorts heeft.  

2. Gebruikers moeten al 30 minuten binnenshuis zijn vooraleer de temperatuur gemeten 
wordt. Opmerking: de gebruiker en de thermometer moeten minstens 10 minuten voor de 
meting in dezelfde ruimte zijn.  

3. Patiënten mogen niet drinken, eten of lichamelijk actief zijn voor/tijdens het meten van de 
temperatuur. Wacht 30 minuten na een activiteit vooraleer u de temperatuur meet. 
Hierdoor zal de temperatuur veel accurater zijn als referentie. 

4. Olie en cosmetica kan ervoor zorgen dat uw temperatuur lager lijkt dan het echt is. Zorg 
ervoor dat het voorhoofd vrij is van zweet, cosmetica, vuil of vet vooraleer u de temperatuur 
meet. Wacht 10 minuten om uw temperatuur te meten na het wassen van het voorhoofd. 

5. De meting kan verschillen wanneer u een hand op uw voorhoofd houdt, ongeachte de duur 
hiervan.  

6. Meet uw temperatuur niet op een litteken, open wonde of schaafwonde.  
7. Meet uw temperatuur niet op een zwetend voorhoofd. Dit kan ervoor zorgen dat het 

resultaat afwijkt.  
8. Meet uw temperatuur niet terwijl u borstvoeding aan het geven bent of onmiddellijk erna.  
9. Gebruik de thermometer enkel binnenshuis.  
10. Meet uw temperatuur niet in de buurt van heel warme plaatsen, zoals de open haard of het 

fornuis.  
11. De sonde is het meest delicate deel van het toestel. Raak de sonde niet rechtstreeks aan met 

de vinger en blaas er niet op. Hierdoor kan het resultaat van de meting niet nauwkeurig zijn.  
12. Indien er een temperatuurverschil is tussen de plaats waar u de thermometer bewaart en de 

plaats waar u uw temperatuur meet, gelieve dan 30 minuten te wachten vooraleer u de 
temperatuur meet.  

13. Gebruik het niet in een zuurstofrijke omgeving of in de aanwezigheid van een brandbare 
verdovende mix van lucht, zuurstof of lachgas.  

 
ILLUSTRATIES VOOR GEBRUIK 
 

• Hoe meet u de lichaamstemperatuur 

1. Druk op de   knop en het scherm zal 
oplichten. U zal eerst figuur 2 te zien 
krijgen. Op dit moment kan u een nieuwe 
meting uitvoeren.  

2. Hou de thermometer op 2-3 cm op het 
midden van uw voorhoofd (zie figuur 3) 
en druk op de start knop.  
Opm.: Verwijder de thermometer niet 
zolang u geen biep signaal hoorde.  

3. Lees de temperatuur af van het scherm. 

4. Druk op de   knop om het toestel uit te schakelen.  
  

• Wisselen tussen voorhoofd modus en object modus 

Klik op de  knop om van de ene modus in de andere over te gaan 



 

• Hoe meet u de temperatuur van een object 

1. Druk op de   knop en het scherm zal oplichten. Nadat u 
tweemaal een biep signaal hoort kan u de temperatuur van het 
object meten (zie figuur 4).  

2. Hou de thermometer op 1-2 cm op het midden van het object. 
3. Druk op de start knop en lees de temperatuur af van het scherm. 

4. Druk op de   knop om het toestel uit te schakelen.  
 

• Na het meten: 
1. Nadat u het toestel gedurende 1 minuut niet gebruikt heeft, zal de thermometer 

automatisch uitgeschakeld worden 
2. Maak de sonde na gebruik schoon en ontsmet het om een kruisbesmetting tegen te gaan.  

 

• Achtergrond verlichting: 
In voorhoofd modus: 

1. Het scherm zal GROEN verlicht worden gedurende 3 seconden met een vrolijk gezichtje om 
aan te tonen dat de temperatuur lager was dan 37,3 °C. 

2. Het scherm zal GEEL verlicht worden gedurende 3 seconden met een vrolijk gezichtje om aan 
te tonen dat de temperatuur lager was dan 37,8 °C. 

3. Het scherm zal ROOD verlicht worden gedurende 3 seconden met een droevig gezichtje om 
aan te tonen dat de temperatuur hoger of gelijk is aan 37,8 °C. 

 
GEHEUGEN MODUS 

1. Deze kan geactiveerd worden in zowel de voorhoofd modus als in de object modus: 
Als de thermometer door u werd aangezet en gevolgd wordt door figuur 2/4, drukt u 

gedurende 3 seconden op de   knop. U zal de 
letter M zien verschijnen rechtsboven op het 
scherm (zie figuur 5).  

2. De thermometer zal automatisch de laatste 10 
metingen onthouden. Per meting zal de 
datum/tijd en modus bewaard worden. Elke keer 

wanneer de   knop wordt ingedrukt, zal u de 
voorbije metingen (1-10) kunnen zien, met 
bovenaan de meest recente meting en op nummer 10 
de oudste meting in het geheugen (zie figuur 6).   

3. U kan op de start knop duwen om een nieuwe meting te starten.  
 
EEN TEMPERATUURSCHAAL KIEZEN 

1. De temperatuur kan gemeten worden in Celsius (°C) of Fahrenheit (°F). 
2. Als de thermometer uitgeschakeld is, drukt u 

gedurende 3 seconden op de startknop en komt u in 
het aanpassingsmenu. 

3. Druk op de startknop en laat los om de juiste 
temperatuurschaal te kiezen.  

4. Nadat u gekozen heeft, drukt u op de   knop om 
de keuze op te slaan en het menu te verlaten. 
 

 



 
ZORG EN SCHOONMAKEN 

1. De sonde moet altijd proper, droog en intact zijn om nauwkeurige metingen te garanderen. 
De nauwkeurigheid van temperatuurmetingen kan worden beïnvloed door schade aan het 
sondevenster of door de aanwezigheid van vuil, vingerafdrukken, oorsmeer, stof of andere 
vervuilende stoffen op het sondevenster.  

2. De sonde is het meest complexe gedeelte van de thermometer.  Gebruik de volgende manier 
om de sonde schoon te maken: Neem een droge doek die gedrenkt is in >75% medische 
alcohol en veeg het oppervlak voorzichtig schoon. Laat 10 minuten drogen vooraleer u uw 
temperatuur meet.  

3. Gebruik een zachte, droge doek om het scherm en de buitenkant schoon te maken.  
4. Het product is niet waterproof. Niet onderdompelen in water wanneer u het toestel reinigt.  
5. Bewaar de thermometer op een droge plaats, vrij van stof en vervuiling en niet in direct 

zonlicht plaatsen.  
6. Meet uw temperatuur niet in een ruimte met veel EM stralen. Dit kan een foutieve meting 

en zelfs een apparaat storing veroorzaken. 
7. Berg de thermometer na gebruik veilig op in de originele verpakking. 

 
BATTERIJEN VERVANGEN 

1. Vervang de batterij wanneer u het symbool van een lege batterij in de rechterbovenhoek 
van het scherm ziet (zie figuur 8). 

2. Duw het batterijklepje met uw vinger naar beneden (zie figuur 9).  
3. Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe batterijen (2x AAA). Zorg ervoor dat de 

batterijen op de juiste manier geplaatst worden (zie figuur 10).  
4. Plaats het batterijklepje terug. 

   
 
TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN & GEGEVENS 

Meetbereik Voorhoofd modus: 34 °C – 43 °C 
Object modus: 0 °C – 100 °C 

Meetpositie centrum van het voorhoofd 

Plaatsing op het lichaam: Oraal 

Precisie Voorhoofd modus: Van 35,5 °C tot 42 °C : ± 0.2 °C 
Voor andere temperaturen ± 0. 3°C 
Object modus: 4% of 2 °C 

Weergaveresolutie 0.1° C 

Normale gebruiksvoorwaarden Werktemperatuur: 10 °C – 40 °C 
Vochtigheidsgraad: 15-85%RH, niet condenserend 
Atmosferische druk: 700hPa – 1060hPa 

Bewaar- en transporttemperatuur Werktemperatuur: -25 °C – 55 °C 
Vochtigheidsgraad: 15-95%RH, niet condenserend 
Atmosferische druk: 700hPa – 1060hPa 



Klinische nauwkeurigheid Klinische vooringenomenheid:  -0,09 °C 
Klinische herhaalbaarheid:  0,13 °C 
Grenzen van overeenkomst: 0,87 °C 

Schok Kan tegen een val van 90 cm 

Afmetingen 153 x 41 x 44 mm 

Gewicht Ongeveer 84 gram (incl. batterijen) 

Batterij 2x AAA batterij 

Batterijduur Ongeveer 1 jaar of 6000 metingen 

Verwachte levensduur 3 jaar 

Bescherming tegen binnendringen IP22 

   
FOUTMELDINGEN 
 

Foutmelding Probleem Oplossing 

 

U wil de temperatuur meten 
vooraleer de thermometer er klaar 
voor is. 

Meet pas zodra u de volgende symbolen ziet 

op het scherm:  of . 

 

De temperatuur van de omgeving 
valt buiten de werktemperatuur (10 
°C – 40 °C). 

Plaats de thermometer gedurende 30 
minuten in een kamer met de juiste 
temperatuur. 

 

De thermometer wordt niet correct 
gebruikt. 

Volg de instructies. 

 

De thermometer vertoont een 
snelle verandering van de 
omgevingstemperatuur. 

Plaats de thermometer gedurende 30 
minuten in een  kamer met de juiste 
temperatuur. 

 

De thermometer werkt niet zoals 
het hoort. 
 
 

Haal de batterijen uit het toestel en wacht 1 
minuut vooraleer het toestel opnieuw aan 
zet. Als dezelfde foutmelding verschijnt, 
neemt u contact op met de verkoper.  

 

➢ In voorhoofd modus: gemeten 
temperatuur is hoger dan 43 °C 

➢ In object modus: gemeten 
temperatuur is hoger dan 100 °C 

Lees de tips bij het gebruiken nauwkeurig en 
meet de temperatuur opnieuw. 

 

➢ In voorhoofd modus: gemeten 
temperatuur is lager dan 34 °C 

➢ In object modus: gemeten 
temperatuur is lager dan 0 °C 

Lees de tips bij het gebruiken nauwkeurig, 
controleer vervolgens of de lensfilter proper 
is en meet de temperatuur opnieuw. 

 

De thermometer heeft een lege 
batterij. 

Vervang de batterijen. 

 
KALIBRATIE 
De thermometer werd  gekalibreerd door de fabrikant op het moment van productie.  
Als deze thermometer volgens de instructies wordt gebruikt, is regelmatige ijking niet nodig. 
We raden echter wel aan om de kalibratie om de 2 jaar te controleren of wanneer de klinische 
nauwkeurigheid in vraag gesteld wordt. Stuur in dit geval de thermometer naar de fabrikant op.  
 



Bovenstaande aanbevelingen vervangen de wettelijke verplichtingen echter niet. De gebruiker moet 
altijd voldoen aan de wettelijke vereisten voor de controle van de meting, de werking en de 
nauwkeurigheid van het toestel die vereist zijn door de reikwijdte van relevante wetten, richtlijnen of 
verordeningen waar het apparaat wordt gebruikt.  
 
ONDERHOUD 
De thermometer heeft een garantie van 2 jaar. Probeer de thermometer niet te demonteren of aan 
te passen als u vermoedt dat het apparaat functionele problemen heeft. Indien u problemen heeft 
tijdens de garantieperiode, contacteer dan de verkoper. Gebruik bij het verzenden de originele 
verpakking om de thermometer voldoende te beschermen. Vergeet niet om uw aankoopbewijs (met 
datum van de aankoop) aan dit pakket toe te voegen en vermeld duidelijk wat het probleem is en het 
retouradres.  
De verkoper moet de fabrikant contacteren in de volgende gevallen: 

• Indien er hulp nodig is bij het installeren, gebruiken of onderhouden van de thermometer 

• Om onverwachte werkingen of gebeurtenissen te rapporteren.  
 
GARANTIE 
Dit toestel voldoet aan de volgende normen: 
ISO 80601-2-56 Medische elektrische apparatuur – Deel 2-56: specifieke vereisten voor de basis 
veiligheid en essentiële prestaties van klinische thermometers voor het meten van de 
lichaamstemperatuur.  
IEC 60601-1-11 Medische elektrische apparatuur – Deel 1-11: algemene vereisten voor de basis 
veiligheid en essentiële prestaties – Secundaire norm: vereisten voor Medische elektrische 
apparatuur en Medische elektrische systemen die gebruikt worden in de thuiszorgomgeving en die 
conform zijn met de vereisten van IEC 60601-1-2 (EMC), IEC 60601-1 (veiligheids)normen. The 
fabrikant is ISO 13485 gecertificeerd.  
 
De fabrikant garandeert een perfecte werking wanneer de thermometer op een normale manier 
gebruikt wordt. Deze garantie geldt niet voor batterijen, schade aan het scherm of bij schade 
veroorzaakt door verkeerd gebruik, bij nalatigheid of door een ongeluk.  
De garantie geldt alleen voor de eerste koper van het product. 
 
ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT (EMC) TABEL 
De thermometer voldoet aan de EMC normen IEC 60601-1-2.  
Het apparaat is een elektrisch medisch product en is onderworpen aan speciale 
voorzorgsmaatregelen met betrekking tot EMC, die in de gebruiksaanwijzing moeten worden 
gepubliceerd. Draagbare en mobiele HF-communicatieapparatuur kan het apparaat beïnvloeden.  
Gebruik van het apparaat in combinatie met niet-goedgekeurde accessoires kan het apparaat 
negatief beïnvloeden en de elektromagnetische compatibiliteit veranderen. Gebruik de thermometer 
niet in de directe omgeving van elektrische toestellen.  
 
Tabel 1  

Richtlijnen en verklaring van fabrikant-elektromagnetische emissies 

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische 
omgeving. de klant of de gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke 

omgeving wordt gebruikt. 

Emissietest Overeenstemming Elektromagnetische omgeving 

RF-emissies CISPR 11 Groep 1 Het apparaat gebruikt alleen RF-energie voor zijn 
interne functie. Daarom is de emissie zeer laag 
en is het onwaarschijnlijk dat deze interferentie 



veroorzaakt met elektronische apparatuur in de 
buurt 

RF-emissies CISPR 11 Klasse B Het apparaat is geschikt voor gebruik in alle 
instellingen, inclusief woonhuizen en alles dat 
direct zijn aangesloten op het openbare 
laagspanningsnet dat gebouwen voorziet die 
voor huishoudelijke doeleinden worden gebruikt 

Harmonische vervorming N/B  

spanningsschommelingen 
en flikkering 

N/B  

 
Waarschuwing: 

1. Het gebruik van de thermometer in de nabijheid van ander apparatuur dient vermeden te 
worden, aangezien dit een invloed kan hebben op de werking van het toestel. 

2. Draagbare RF communicatie apparatuur moet minstens op een afstand van 30 cm gebruikt 
worden, inclusief kabels die door de fabrikant zijn gespecificeerd. Dit kan een invloed hebben 
op de werking van het toestel.  

 
Tabel 2  

Richtlijnen en verklaring van fabrikant-elektromagnetische emissies 

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische 
omgeving. de klant of de gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke 

omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteitstest IEC 60601  
test niveau 

Nalevings- 
niveau  

immuniteit test levels 
 
Thuiszorgomgeving 

Elektrostatische  
Ontladingen  
IEC 61000-4-2 

8 kV contact 
2 kV 
4 kV 
8 kV 
15 kV (lucht) 

8 kV contact 
2 kV 
4 kV 
8 kV 
15 kV (lucht) 

De vloeren moeten van 
hout, beton of keramische 
tegels zijn. Als de vloeren 
van synthetisch materiaal 
zijn zou de relatieve 
vochtigheid minstens 30 % 
moeten zijn 

Elektrostatische 
voorbijgaande  
IEC 61000-4-4 
 

2 kV stroomtoevoer- 
Leidingen 
1 kV in- of uitgangen 

N/B  

Piek 1 kV differentieelmodus 
2 kV normale modus 

N/B  

Spanningsdalingen, 
korte onderbrekingen 
en spanningsvariaties 
op 
voedingsingangslijnen 
IEC 61000-4-11 

<5% UT  (>95% daling in 
UT) voor 0,5 cyclus 
40 % UT (60% daling in 
UT) voor 5 cycli 
70% UT (30 % daling in 
UT) voor 25 cycli 
<5% UT  (>95% daling in 
UT) voor 5 sec 

N/B  

Netfrequentie (50/60 
Hz) magnetisch veld 
IEC 61000-4-8 

30A/m 
50Hz or 60Hz 

30A/m 
50Hz or 60Hz 

Netfrequentie magnetische 
velden moeten zich op 
niveaus bevinden die 
kenmerkend zijn voor een 



typische locatie in een 
typische commerciële of 
ziekenhuisomgeving 

 
Tabel 3 

Richtlijnen en verklaring van fabrikant-elektromagnetische emissies 

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische 
omgeving. de klant of de gebruiker van het apparaat moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke 

omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteitstest IEC 60601  
test niveau 

Nalevings- 
niveau  

immuniteit test levels 
Thuiszorgomgeving 

Uitgevoerde RF 
IEC 61000-4-6 

3 V 
0.15MHz tot 
80MHz 
6V in ISM en 
amateurradio 
(tussen 0.15MHz 
en 80MHz 80% AM 
en 1kHz 

N/B Draagbare en mobiele RF 
communicatie- 
apparatuur mag niet in de 
onmiddellijke nabijheid van de 
thermometer gebruikt worden. 
 
Aanbevolen afstand: 

 80MHz tot 800 MHz 

 800MHz tot 2,7GHz 
 
Waarbij P het maximale 
uitgangsvermogen van de zender 
is in watt en d is de 
aanbevolen scheidingsafstand in 
meters. 
 
Veldsterktes van vaste RF-
zenders, zoals bepaald door een 
elektromagnetische 
locatieonderzoek moet in elke 
frequentie lager zijn dan het 
nalevingsniveau 
bereik 
Er kan interferentie optreden in 
de buurt van apparatuur die is 
gemarkeerd met het volgende 

symbool:  

Uitgestraalde RF 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 80MHz tot 
2.7 GHz 

10V/m 

RF draadloze 
communicatie- 
apparatuur 
IEC 61000-4-3 

380MHz, 27V/m 
450MHz, 28V/m 
710MHz, 745MHz, 
780MHz 9V/m 
810MHz, 870MHz, 
930MHz 28V/m 
1720MHz, 
1845MHz, 
1970MHz 28V/m 
2450MHz, 28V/m 
5240MHz, 
5500MHz, 
5785MHz 9Vm 

380MHz, 27V/m 
450MHz, 28V/m 
710MHz, 745MHz, 
780MHz 9V/m 
810MHz, 870MHz, 
930MHz 28V/m 
1720MHz, 
1845MHz, 
1970MHz 28V/m 
2450MHz, 28V/m 
5240MHz, 
5500MHz, 
5785MHz 9Vm 

 
  



Tabel 4  

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbaar en mobiel RF-communicatieapparatuur en de 
thermometer. 

Het apparaat is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraald 
wordt dus storingen zijn gecontroleerd. De klant of de gebruiker van het apparaat kan 
elektromagnetische interferentie helpen voorkomen door het handhaven van een minimale 
afstand tussen draagbare en mobiele RF communicatieapparatuur (zenders) en het apparaat zoals 
hieronder aanbevolen, volgens de maximaal uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. 

 

Maximaal beoordeeld 
uitgangsvermogen 
van zender W 

Scheidingsafstand volgens frequentie van zender m 

80MHz tot 800 MHz 

 

800MHz tot 2,7GHz 

 

0.01 0.12 0.23 

0.1 0.38 0.73 

1 1.2 2.3 

10 3.8 7.3 

100 12 23 

Voor zenders met een maximaal uitgangsvermogen dat hierboven niet is vermeld, is de 
aanbevolen scheidingsafstand d in meter (m) kan worden geschat met de vergelijking die van 
toepassing is op de frequentie van de zender, waarbij P de maximale uitgangsvermogen van de 
zender in Watt (W) volgens aan de zenderfabrikant. 
 
Opmerking 1: Bij 80 MHz en 800 MHz. de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik is 
van toepassing. 
Opmerking 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. De 
elektromagnetische verplaatsing wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, 
objecten en mensen. 

 
Fabrikant:  

 
 
 
 

 
 
 
 

Dit product voldoet aan de vereisten van MDD 93/42/EEC “0197” is het 
identificatienummer van de notified body.  
 

 

 


