
TERMÔMETRO 
INFRAVERMELHO 



INTRODUÇÃO
COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS
INSTRUÇÕES DE USO
AVISOS E PRECAUÇÕES
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS
MANUTENÇÃO
IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ETIQUETA
DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
LISTA DE PARTES PRINCIPAIS
CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
INFORMAÇÕES SOBRE COMPATIBILIDADE ELETROMAGNÉTICA
NOMES E CONTEÚDO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS NOS PRODUTOS

3
4
5
6
7
7
7
8
8
8
9
12



INTRODUÇÃO
Nome do produto: Termômetro Infravermelho
Data de fabricação e número de série: consulte a etiqueta do produto
Vida útil: 2 anos
Anvisa: 30393919004  

PERFORMANCE DO PRODUTO:
1) Faixa de exibição de temperatura: 35ºC ~ 42ºC
2) Unidades de temperatura: Celsius e Fahrenheit
3) Faixa de medição: modo de testa: 35ºC ~ 42ºC / modo de objeto: 0ºC ~ 100ºC
4) Resolução: 0,1ºC
5) Precisão de medição: O erro máximo permitido é de ± 0,2 ° C na faixa de temperatura de 
35ºC a 42,0ºC;
Fora da faixa de temperatura de 35,0ºC a 42,0ºC, o erro máximo permitido é de ± 0,3ºC.
6) Condições de fornecimento: Fonte de alimentação interna DC 3.0V AAA × 2, consulte a 
seção 7 pilhas
7) Condições de trabalho: 16ºC~35ºC; Umidade relativa ≤85%
8) Condições de armazenamento: -20ºC~55ºC; Umidade relativa ≤85%
9) Dimensões: 150mm×45mm×40mm

Âmbito de aplicação: temperatura da testa, temperatura do objeto.
Contraindicações: nenhuma
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CARACTERÍSTICAS:
• Medição de testa e objetos
• 30 memórias de leitura
• Tamanho ergonômico e compacto
• Emite um bipe quando estiver pronto
• Tela grande
• Baterial substituível
• Desligamento automático

PARÂMETROS TÉCNICOS
Tempo de resposta: dentro de 1 segundo
Modo de testa: 35ºC ~ 42ºC
Modo de objeto: 0ºC ~ 100ºC
Dimensões: 150mm x 41mm x 43mm
Bateria: DC 3,0V (DC 1,5V AAA 2 PCS) 

SEGURO, 
RÁPIDO E 
PRECISO.



COMPOSIÇÃO DO PRODUTO E DESCRIÇÃO DOS SÍMBOLOS
Composição do produto: O termômetro infravermelho consiste em um corpo principal, 
uma sonda e um software incorporado. O corpo principal consiste em uma placa de circui-
to, botões de função, uma tela de cristal líquido e uma concha; a sonda consiste em um 
sensor infravermelho.

DESCRIÇÃO DO SÍMBOLO DA ÁREA DE EXIBIÇÃO:

DESCRIÇÃO DA INTERFACE DE EXIBIÇÃO:
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No Item Estado de execução 
do modo Descrição

1 Tela de exibição Exibe valores de medição e 
outros símbolos correspondentes.

2 Botão de medição
Desligar

Pressione para o modo de 
memória. 
Mude a unidade de temperatura.

Iniciar Pressione para o modo de 
medição de temperatura.

3 Botão ON/OFF Pressione para ligar ou desligar o 
termômetro infravermelho.

4 Tampa da pilha Protege as pilhas.

5 Cabeça do sensor Sensor infravermelho para medir 
temperatura.

6 Interruptor 
deslizante

Alternar modo de 
medição

Deslize para cima, selecione o 
modo de medição da temperatura 
corporal.

Deslize o centro do interruptor, 
selecione o modo de medição de 
temperatura do objeto.

Símbolo Configurações Descrição

Modo de temperatura da testa Fazer a medição da temperatura 
corporal.

Modo de temperatura do objeto Fazer a medição da temperatura 
de um objeto.

Celsius Unidade de temperatura em graus 
celsius.

Fahrenheit Unidade de temperatura em graus 
fahrenheit.

Modo de memória Exibir valor da memória de 
armazenamento.

 

 

 

 

 

Tela Programa Descrição

Inicialização

Pressione o botão ON/
OFF para iniciar a unidade 
e todos os segmentos 
serão ex ib idos por 2 
segundos.

Memoria
A última medição é exibida 
automaticamente no visor 
por 2 segundos. Inclui o 
símbolo M.

Pronto para medição
Este d ispos i t i vo es tá 
pronto para medição. O 
símbolo de ºC ou Fº pisca.

Medição completa

A leitura será exibida no 
monitor LCD. Quando o 
valor medido indicar febre, 
a luz de fundo ficará 
vermelha. Quando o valor 
medido não indicar febre, 
a luz de fundo ficará verde.

Pronto para a próxima 
medição

Cerca de 2 segundos 
depois, o símbolo de ºC ou 
Fº pisca e o dispositivo 
está pronto para a próxima 
medição.
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3.1 MEDIÇÃO DA TEMPERATURA DA TESTA
1) Deslize o interruptor deslizante para cima no modo de medição de temperatura da testa.
2) Pressione o botão ON/OFF para iniciar e todos os segmentos do LCD serão mostrados.
3) A última leitura do menu de medição e o símbolo M são exibidos automaticamente por 2 
segundos.
4) O termômetro está pronto para a medição.
5) Inicie a medição a uma distância não superior a 5cm alinhada com o centro da testa. 
Antes da medição, verifique se a testa está limpa e sem transpiração, cosméticos, cicatrizes 
etc. Antes da medição, confirme que o usuário não tomou banho ou se exercitou nos 
últimos 30 minutos e permaneceu em um ambiente estável por pelo menos 5 minutos. No 
processo de medição, evite o contato com a cabeça do sensor.
6) Pressione o botão de medição, a cabeça do sensor deve estar alinhada com o centro da 
testa, a medição da temperatura começa.
7) Cerca de 2 segundos depois, quando um zumbido é ouvido, a temperatura da testa foi 
medida e a medição foi concluída. Neste ponto, o resultado da medição pode ser lido. Três 
medições são recomendadas. Se as três medidas forem diferentes, selecione a temperatura 
mais alta.
8) Descrição da temperatura:
Se a temperatura medida for inferior a 37,5ºC, um bipe longo será emitido e a medição 
resultará em luz de fundo verde.
Se a temperatura medida for superior a 37,5ºC, serão emitidos 3 bipes curtos e a medição 
resultará em luz de fundo vermelha.

3.2 MEDIÇÃO DA TEMPERATURA DO OBJETO
1) Deslize o interruptor deslizante para o centro, no modo de temperatura do objeto.
2) Pressione o botão ON/OFF para iniciar e todos os segmentos do LCD serão mostrados.
3) A última leitura de medição e o símbolo M são exibidos automaticamente por 2 segun-
dos.
4) O termômetro está pronto para a medição.
5) Alinhe o centro do objeto de medição com uma distância não superior a 5 cm. Antes de 
medir, verifique se o objeto está limpo e sem manchas de água.

6) Pressione o botão de medição, a cabeça do sensor deve estar voltada para o objeto, e a 
medição da temperatura começa.
7) Cerca de 2 segundos depois, quando um zumbido é ouvido, a temperatura do objeto foi 
medida e a medição foi concluída. Neste ponto, o resultado da medição pode ser lido.

3.3 LENDO O VALOR DA MEMÓRIA
Este termômetro infravermelho pode salvar automaticamente as últimas 30 medições; se a 
memória estiver cheia, os primeiros resultados da medição serão excluídos; o valor da 
memória poderá ser lido da seguinte forma.

1) No estado desligado, pressione o botão de medição por cerca de 3 segundos, entre no 
modo de memória de leitura, o símbolo de memória "M" pisca na tela;
2) Pressione o botão de medição novamente, o número do valor da memória "1" aparecerá 
primeiro brevemente, depois o último valor de medição e o símbolo "M" piscarão;
3) Pressione o botão de medição repetidamente para visualizar os resultados de medição 
anteriores;
4) Pressione o botão ON/OFF para desligar o termômetro infravermelho.

3.4 MÉTODO DE TROCA DE PILHAS
Este produto usa duas pilhas AAA. Quando o símbolo de pilha fraca aparecer (consulte 5 
Solução de Problemas), empurre a tampa da pilha para baixo de acordo com a etiqueta, 
remova as pilhas e reinstale de acordo com as direções de positivo e negativo na etiqueta 
interna. Depois que as pilhas estiverem instaladas, feche a tampa de pilha.
Observação: As pilhas devem ser descartadas de acordo com os regulamentos de proteção 
ambiental relevantes.

3.5 MÉTODO DE TROCA DA UNIDADE DE TEMPERATURA

1) No estado desligado, pressione o botão de medição por 10 segundos.
2) Pressione brevemente o botão de medição para alternar entre ºC e Fº.
3) Pressione brevemente o botão ON/OFF para desligar o termômetro. Quando você ligar o 
termômetro na próxima vez, a unidade de temperatura será a que você ajustou da última 
vez.
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AVISOS E PRECAUÇÕES
PRECAUÇÕES

• O usuário e o termômetro infravermelho devem ser mantidos em temperatura ambiente 
estável por pelo menos 30 minutos.
• O auto diagnóstico e o tratamento dos resultados da medição são perigosos, siga sempre 
as instruções do médico.
• Febre alta ou febre prolongada requer atenção médica, especialmente para crianças 
pequenas, consulte o seu médico.
• Não meça imediatamente após a amamentação.
• Não beba, coma ou se exercite antes ou durante a medição.
• Antes de apontar o termômetro infravermelho para a testa, limpe a área, tire os cabelos da 
frente ou limpe o suor.
• Ao medir a temperatura da testa, alinhe o centro da testa a uma distância não superior a 5 
cm para evitar o contato da cabeça do sensor com a testa.
• Se a cabeça do sensor estiver suja ou antes de colocar na caixa de armazenamento, limpe 
cuidadosamente a cabeça do sensor com álcool.
• Tente medir na mesma região, regiões diferentes apresentarão resultados diferentes de 
medição.
• Após medições contínuas, aguarde pelo menos 2 minutos antes de desligar o termômetro 
infravermelho.
• Este produto não é à prova d'água. Tenha cuidado ao usá-lo para impedir a entrada de 
líquidos no produto. Quando o produto se molhar com o contato com o vapor, espere secar 
ou limpe-o com um pano macio e seco.
• A função reguladora da temperatura do bebê não é forte. Quando o bebê entra ou sai do 
ambiente com excessiva diferença de temperatura, a função não pode ser usada imediata-
mente, para evitar medir o desvio de temperatura.
• Não cause impacto, queda, pisada ou vibração no produto.
• Evite usar o termômetro infravermelho em um ambiente com interferência eletromagné-
tica (como um telefone celular ou similar ou próximo ao forno micro-ondas).
• Em caso de dúvida nos resultados da medição, use um termômetro de mercúrio para 
medir para garantir a precisão dos resultados da medição.

• Recomenda-se usar um termômetro geral como referência de medição nas seguintes 
situações:

1) Quando o resultado da medição exceder o alto ou o baixo esperado.
2) Recém-nascidos nos primeiros 100 dias.
3) Crianças menores de três anos que têm sistema imunológico fraco e febre muito grave.

ATENÇÃO
Dentro do instrumento há um circuito eletrônico de precisão, não abra.
Não remova ou substitua peças por conta própria. Caso as peças estejam danificadas, não 
abra ou tente reparar. Entre em contato com o fabricante ou revendedor do produto.

Se você não for usar este produto por um longo tempo, remova as pilhas. Depois que as 
pilhas acabarem, descarte as pilhas e os componentes eletrônicos de acordo com os regula-
mentos nacionais de proteção e segurança ambiental relevantes. Não descarte as pilhas em 
lixo comum.
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Tela Significado Possíveis causas e soluções

A temperatura medida 
está muito alta.

A temperatura de medição é 
superior a: 

• 42,9ºC (modo testa/modo 
ouvido) 

• 100ºC (modo de objeto) 
Use este produto dentro da faixa de 
medição.

A temperatura medida 
está muito baixa.

A temperatura de medição é inferior 
a: 

• 32ºC (modo testa/modo 
ouvido) 

• 0ºC (modo de objeto) 
Use este produto dentro da faixa de 
medição.

A t e m p e r a t u r a d o 
ambiente está muito alta.

Temperatura ambiente é mais alta 
que 40ºC. Use este produto dentro 
d a s c o n d i ç õ e s d e u s o 
especificadas.

A t e m p e r a t u r a d o 
ambiente está muito 
baixa.

Temperatura ambiente é mais baixa 
que: 

• 16ºC (modo testa/modo 
ouvido) 

• 5ºC (modo objeto) 
Use este produto dentro das 
condições de uso especificadas.

Erro. Quando o sistema falhar, desligue 
e reinicie.

Tela branca. Verif ique se as pilhas estão 
instaladas corretamente.

Indicação de pilha fraca.
Se apenas um símbolo de pilha fixa 
for exibido no visor, substitua as 
pilhas imediatamente.

 

 

 

 

 

 

 

Se não conseguir eliminar a mensagem de erro, entre em contato com o fabricante ou revendedor.

Esfregue a carcaça do termômetro infravermelho e a cabeça do sensor com cotonetes 
umedecidos com álcool ou álcool medicinal. Não permita a entrada de líquidos no 
interior do produto. Não use detergentes abrasivos e produtos de limpeza líquidos corro-
sivos. Não arranhe a superfície da tela LCD.

MANUTENÇÃO

No Identificação Instruções

1 Leia as instruções.

2 Peça aplicada do tipo BF.

3 Frágil, manuseie com cuidado.

4 Mantenha seco.

5 As embalagens de transporte não podem ser expostas 
diretamente ao sol.

6
Este produto contém certas substâncias tóxicas e perigosas e 
pode ser usado com segurança durante um período de 5 
anos. Caso o produto exceda o tempo de proteção ambiental, 
deve ser reciclado. Não inclui pilhas.

7 Este lado para cima.

8 Pode ocorrer interferência perto do equipamento com este 
símbolo. 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DA ETIQUETA
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Não descarte termômetros infravermelhos e acessórios à vontade. Manuseie e recicle 
produtos de acordo com os requisitos nacionais relevantes de proteção ambiental. As pilhas 
usadas devem ser descartadas de acordo com os regulamentos de proteção ambiental 
relevantes.

LISTA DE PARTES PRINCIPAIS
Corpo principal x1, Manual do Usuário x1, Pilhas x2.

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
Depois de embalado, deve ser armazenado a -20ºC ~ 55ºC; umidade relativa ≤85%, sem gás 
corrosivo e ambiente bem ventilado. No transporte, deve-se prestar atenção à umidade, 
para evitar vibrações e choques excessivos.



QUADRO 1: EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS
O termômetro infravermelho é projetado e fabricado de acordo com os padrões existentes 
e os requisitos de compatibilidade eletromagnética relacionados. O uso de um termôme-
tro infravermelho na presença de um campo eletromagnético pode resultar na presença 
de um campo eletromagnético pode resultar em degradação do desempenho ou saída 
degradada. Se isso acontecer com frequência, é recomendável que o ambiente de uso do 
sistema seja verificado para determinar possíveis fontes de assédio. Esses assédios podem 
vir de outros dispositivos elétricos usados   na mesma sala ou em salas vizinhas ou de dispo-
sitivos de comunicação de RF portáteis e móveis, como telefones celulares, walkie-talkies 
ou rádios, televisões ou dispositivos de transmissão de micro-ondas próximos. Se houver 
interferência eletromagnética (EMI) causada pela interferência no termômetro infraver-
melho, pode ser necessário mudar para outro local ou tomar as medidas apropriadas para 
suprimir a interferência eletromagnética.

O termômetro infravermelho atende aos requisitos da norma da indústria EN ISO 1497: 
2012 Gerenciamento de risco de aparelhos médicos 

- a primeira parte: a aplicação da análise de risco.
IEC60601-1-2: 2014 Equipamento médico elétrico 
- Parte 1-2: Requisitos de gêneros para segurança básica e desempenho essencial - Padrão 
colateral: distúrbios eletromagnéticos - requisitos e testes
ROHS2.0 Requisitos ambientais ecológicos
EN ISO 10993-1: 2009 + AC: 2010 Avaliação biológica de dispositivos médicos 
- Parte 1: Avaliação e teste
EN ISO 10993-5: 2009 Avaliação biológica de dispositivos médicos 
- Parte 5: Testes de citotoxicidade in vitro
ENISO 10993-10: 2010 Avaliação biológica de dispositivos médicos 
- Parte 10: estimulação e reação alérgica
EN 62366:2008 Dispositivos médicos 
- Aplicação da engenharia de usabilidade a dispositivos médicos.
EN 62304:2006 Software para dispositivos médicos - Processos do ciclo de vida do software

ATENÇÃO
O uso de acessórios não destinados a termômetros infravermelhos para este sistema 
pode resultar em aumento das emissões do sistema ou reduzir a imunidade. Entre em 
contato com o fabricante ou revendedor para substituição.
Em um ambiente seco, especialmente quando o dispositivo é usado em um ambiente 
seco, onde materiais artificiais (tecidos artificiais, tapetes etc.) estão presentes, pode 
causar descargas eletrostáticas prejudiciais, levando a conclusões errôneas.
Não use esse dispositivo próximo ou empilhado com outro equipamento. Se usado, a 
operação normal deve ser observada em sua configuração de uso.
Não use este dispositivo próximo a fontes de radiação fortes ou elas podem interferir no 
funcionamento normal do dispositivo.

CUIDADO
Os dispositivos médicos têm precauções especiais para a EMC e devem ser instalados e 
usados   de acordo com as informações da EMC fornecidas na documentação fornecida 
com o sistema.
Esta seção contém informações sobre radiação eletromagnética e antiinterferência 
para termômetros infravermelhos. Verifique se o ambiente operacional do sistema 
atende às condições especificadas nas informações de referência. A operação de um 
termômetro infravermelho em um ambiente que não atenda a essas condições pode 
prejudicar o desempenho do sistema.
Para a instalação e uso de termômetros infravermelhos, as informações e avisos conti-
dos nesta seção e em outras seções devem ser seguidos para garantir sua compatibili-
dade eletromagnética.
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GUIA E DECLARAÇÃO DOS FABRICANTES – EMISSÕES ELETROMAGNÉTICAS
O termômetro infravermelho é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especifi-
cado abaixo. O consumidor ou o usuário deve assegurar que ele é usado nos seguintes 
ambientes eletromagnéticos:

Teste Concordância Ambiente eletromagnético – Guia

Emissões de 
RF GB 4824 Grupo 1

O termômetro infravermelho usa energia 
RF somente para sua função interna. 
Portanto, suas emissões RF são muito 
baixas e provavelmente não causam 
qualquer interferência num equipamento 
eletrônico próximo.

Emissões de 
RF GB 4824 Classe B

O termômetro clínico infravermelho é 
adequado para uso em todas as 
instalações não conectadas diretamente a 
redes de energia pública de baixa tensão 
públicas não domésticas e domésticas.

E m i s s ã o 
harmônica GB 
17625.1

Não aplicável

Flutuações de 
t e n s ã o /
e m i s s ã o d e 
cintilação GB 
17625.2

Não aplicável

GUIA E DECLARAÇÃO DOS FABRICANTES - IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
O termômetro infravermelho é destinado ao uso no ambiente eletromagnético especifi-
cado abaixo. O consumidor ou o usuário deve assegurar que ele é usado nos seguintes 
ambientes eletromagnéticos:

Teste de 
Imunidade

Nível de teste IEC 
60601 

Teste de 
concordância

Ambiente 
Eletromagnético –
Guia

Descarga 
eletrostática GB/
T 17626.2

±6 kV descarga de 
contato 
±8 kV descarga de 
contato

±6 kV descarga de 
contato 
±8 kV descarga de 
contato

O piso deve ser de 
madeira, concreto ou 
cerâmico. Se os 
pisos são cobertos 
com material 
sintético, a umidade 
relativa deve ser no 
mínimo 30%.

Explosão 
transitória 
elétrica rápida 
GB/T 17626.4

±2kV linha de 
energia 
±1kV para a linha 
de entrada/saída

Não aplicável

A qualidade da 
energia principal 
deve ser tal como 
um ambiente típico 
comercial ou 
hospitalar.

Sobretensão 
GB/T 17626.5

± 1kV linha a linha 
± 2kV linha a terra Não aplicável

A qualidade da 
energia principal 
deve ser tal como 
um ambiente típico 
comercial ou 
hospitalar.

Quedas de 
tensão, 
interrupções 
curtas e 
mudanças de 
tensão nas 
linhas de 
entrada de 
energia GB/T 
17262.11

<5% UT para 0,5 
ciclos 
(>95% sag no UT) 

40% UT para 5 
ciclos 
(No UT, 60% sag) 

70 UT para 25 
ciclos 
(No UT, 30% sag) 

<5%UT para 5s 
(No UT, >95% sag)

Não aplicável

A energia líquida 
deve ter a qualidade 
usada em um 
ambiente comercial 
ou hospitalar típico. 
Se um usuário de 
termômetro 
infravermelho 
precisar de operação 
contínua durante 
uma interrupção de 
energia, é 
recomendável que o 
termômetro 
infravermelho seja 
alimentado por uma 
fonte de alimentação 
ininterrupta ou 
bateria.

Campo 
magnético de 
frequência de 
potência (50Hz/
60) GB/T 
17626.8

3A/m 3A/m

Os campos 
magnéticos de 
frequência de 
potência devem ter 
características de 
campo magnético de 
frequência de 
potência típicos de 
um ambiente 
comercial ou 
hospitalar.

Nota: UT é a voltagem principal A.C. anterior para aplicação dos níveis de teste.
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GUIA E DECLARAÇÃO DOS FABRICANTES - IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
O termômetro infravermelho é destinado ao uso no ambiente eletromagnético 
especificado abaixo. O consumidor ou o usuário deve assegurar que ele é usado nos 
seguintes ambientes eletromagnéticos:

Note 1: Aplica à 80 MHz e 800 MHz a faixa de maior frequência.
Note 2: Este guia não pode ser aplicado em todas as situações. Propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão das 
estruturas, objetos e pessoas.

a.   As intensidades de campo de transmissores fixos, como estações base para telefones de rádio (celular / sem fio) e rádios móveis 
terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. 
Para avaliar o ambiente eletromagnético devido a transmissores de RF fixos, deve ser considerado um levantamento eletromagnético 
do local. Se a intensidade do campo medido no local em que o modelo é usado exceder o nível de conformidade de RF aplicável 
observado, medidas adicionais podem ser necessárias, como reorientar ou realocar o termômetro infravermelho.
b. Nas faixas de frequência de 150KHz a 80 MHz, as intensidades do campo devem ser menores que 3V / m.

Para transmissores taxados numa energia de saída máxima não descrita acima, a distância de separação recomendada d em metros 
(m) pode ser determinada usando a equação aplicável para a frequência do transmissor, onde P é a energia de saída máxima taxada 
do transmissor em watts (W) concordando com o transmissor do fabricante.
Nota 1: A 80MHz e 800MHz, a fórmula para a banda de frequência mais alta deve ser usada.
Nota 2: Estas orientações não podem ser aplicadas em todas as situações. Propagação eletromagnética é afetada pela absorção e 
reflexão das estruturas, objetos e pessoas.

Teste de 
Imunidade

Nível de teste 
IEC 60601

Nível de 
concordância

Ambiente eletromagnético – 
Guia

Radiação 
RF GB/T 
17626.3 

3V/m 
80MHz-2,5GHz 3V/m 

Equipamentos móveis e portáteis 
de comunicação por RF não 
devem ser usados próximo de 
qualquer componente do produto, 
incluindo cabos, do que a 
distância de separação 
recomendada calculada da 
equação aplicável a frequência do 
transmissor. 
Distância de separação 
recomendada 

d =    

d =    80 MHz 800 MHz 

d =    800 MHz 2.5 GHz 
Onde: 

 — é a classificação máxima 
da energia de saída do 
transmissor em watts (W) 
concordando com o transmissor 
do fabricante; 

d—é a distância de separação 
recomendada em metros (m). 
A força de campo dos transmissores 
RF fixados, como determinado por 
um exame eletromagnético do local 
deve ser menor do que o nível de 
concordância em cada faixa de 
frequência.  
Interferência pode ocorrer na 
vizinhança do equipamento 
marcado com o seguinte símbolo: 

  

P2.1

P2.1

P3.2

P

DISTÂNCIAS DE SEPARAÇÃO RECOMENDADAS ENTRE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO RF 
MÓVEL E PORTÁTIL E O TERMÔMETRO INFRAVERMELHO
O termômetro infravermelho é indicado para uso em um ambiente eletromagnético 
no qual distúrbios de radiação RF são controlados. O cliente ou o usuário do termôme-
tro infravermelho pode ajudar na prevenção da interferência eletromagnética 
mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação RF portá-
teis e móveis (transmissores) e o termômetro infravermelho, como recomendado 
abaixo, de acordo com a energia de saída máxima dos equipamentos de comunicação.

Taxa Máxima 
da Energia de 

Saída do 
Transmissor/W

Distância de Separação de acordo com a frequência do transmissor 
/m

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

150 kHz  80 
MHz 

d =  P2.1

80 MHz  800 MHz 

d = P2.1
800 MHz  2.5 GHz 

d =  P3.2
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NOMES E CONTEÚDO DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS NOS PRODUTOS

Nome da parte

Substância Tóxica

Chumbo 
(Pb)

Mercúrio 
(Hg)

Cádmio 
(Cd)

Cromo 
hexavalente 

(Cr (VD))

Bifenil-
polibromado 

(PBB)

Éter difenil-
polibromado 

(PBDE)

Substratos 
(com LCD) x

Controle de 
pressão

Pilha (com 
pacote)

Carcaça

Manguito

Materiais de 
embalagem

Este formulário foi preparado em conformidade com as disposições de SJ/T 11364.
: indica que o conteúdo de tais substâncias perigosas em todos os materiais homogêneos no componente está dentro do limite exigido 
por GB/T 26572.
x: indica que o conteúdo de tais substâncias perigosas excede os limites exigidos por GB/T 26572 em pelo menos um material 
homogêneo no componente. 

Tempo de preparação manual: março de 2020
Número da versão: H-SM-010 V1.0
Data de produção: veja o rótulo da embalagem externa
Período de uso: 5 anos
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