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NEdERLANdS

Geachte klant,
we zijn blij dat u hebt gekozen voor een product uit ons assortiment. Onze naam staat voor hoogwaardige en grondig ge-
controleerde kwaliteitsproducten die te maken hebben met warmte, gewicht, bloeddruk, lichaams temperatuur, hartslag, 
zachte therapie, massage en lucht. Neem deze gebruikshandleiding aandachtig door, bewaar deze voor later gebruik, 
houd deze toegankelijk voor andere gebruikers en neem alle aanwijzingen in acht.

Met vriendelijke groet,
Uw Beurer-team 

1. Belangrijke aanwijzingen
- Dit instrument is een gevoelig elektrisch apparaat.
 Behandel het met zorg en stel het niet bloot aan mechanische schokken.
- Stel de thermometer niet bloot aan direct zonlicht.
- Het instrument moet zich minstens 30 minuten in de ruimte bevinden waar de meting plaatsvindt.
- De thermometer is NIET waterdicht. Daarom moet direct contact met water of andere vloeistoffen worden vermeden.
- De meetpunt na elk gebruik reinigen met een zachte doek met een desinfecterend middel.
- Controleer vóór elk gebruik of de lens beschadigd is. Neem contact op met uw dealer of servicepunt wanneer deze 
 beschadigd is.
- De thermometer is ontworpen voor praktisch gebruik, maar kan een bezoek aan een arts niet vervangen.
- Dit instrument is niet bestemd voor industrieel of klinisch gebruik.
- Het instrument is uitsluitend bestemd voor het in deze gebruiksaanwijzing aangegeven doel.
- Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde servicebedrijven, anders vervalt de garantie.
- Dit instrument is in overeenstemming met EU-richtlijn 93/42 EEG.
- Dit instrument is in overeenstemming met ASTM E 1965-98.
- Dit apparaat voldoet aan de Europese norm EN60601-1-2 en is onderworpen aan speciale voorzichtigheidsmaatregelen 
 betreffende de elektromagnetische verdraagbaarheid. Let er daarbij op dat draagbare en mobiele HF-communicatieap-
 paratuur dit apparaat kan beïnvloeden. Meer informatie is verkrijgbaar bij het opgegeven adres van de klantenservice.
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- Hebt u nog vragen over het gebruik van ons instrument, neem dan contact op met uw dealer of de klantenservice.
- Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en bewaar deze voor later gebruik. Zorg dat ook andere gebruikers 
 toegang hebben tot de gebruiksaanwijzing en neem de aanwijzingen in acht.

2. Informatie over de omgang met deze thermometer
Vóór gebruik van een voorhoofdsthermometer, een oorthermometer of een conventionele staafthermometer dient u het 
volgende in acht te nemen:
De verschillende hiervoor genoemde thermometers zijn geschikt voor het meten van de lichaamstemperatuur op  
verschillende plaatsen op het lichaam: voorhoofdsthermometer: meting alleen aan het voorhoofd, oorthermometer: meting 
alleen in het oor, staafthermomenter: rectale, gebruikelijke meting in het achterwerk, axillaire (onder de oksel) of buccale 
meting (wangzak) en onder de tong (sublinguaal).
Afhankelijk van de plaats op het lichaam waar gemeten wordt, schommelt de temperatuurwaarde. De afwijking kan tussen 
0,2 – 1° C liggen. Zo ligt het fysiologische temperatuurbereik bij:
• de voorhoofdstemperatuur – gemeten met een voorhoofdsthermometer: 35,8 tot 37,6°C
• de oortemperatuur – gemeten met een oorthermometer: 36,0 tot 37,8 °C,
• rectaal gemeten temperatuur – gemeten met een conventionele thermometer: 36,3 tot 37,8°C.
• oraal gemeten temperatuur – gemeten met een traditionele thermometer: 36,0 tot 37,4 °C.

Beurer – tip:
Gemeten temperaturen, met verschillende thermometers, kunnen niet met elkaar worden vergeleken.
Geef daarom bij uw arts aan resp. houd er bij een zelfdiagnose rekening mee, op welke plaats en met welke thermome-
ter u de lichaamstemperatuur heeft gemeten.

De temperatuur van een gezonde mens wordt bovendien door de volgende factoren beïnvloed:
• De individuele waarde van de persoon (individuele stofwisseling)
• De leeftijd (De lichaamstemperatuur is bij zuigelingen en kleine kinderen hoger en daalt met een toenemende  
 leeftijd. Bij kinderen komen grotere  temperatuurschommelingen sneller en vaker voor.)
• De kleding 
• De buitentemperatuur
•  Het tijdstip van de dag (’s morgens is de lichaamstemperatuur lager en stijgt in de loop van de dag.)
• De voorafgegane lichamelijke activiteit
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Beurer-tip:
De temperatuurmeting levert een meetwaarde op, die informatie geeft over de actuele lichaamstemperatuur van een 
mens. Mocht u onzeker zijn over de interpretatie van de resultaten of treden er abnormale waarden op (bijv. koorts), 
dan dient u zich tot uw huisarts te wenden. Dit geldt ook bij geringe temperatuur-veranderingen, wanneer daar andere 
ziektesymptomen bij komen, zoals bijv. onrust / hevig transpireren / rood worden van de huid / hoge polsfrequentie / 
neiging tot flauwvallen enz.

3. Beschrijving van het instrument

Beschermkapje

LCD-scherm

Voorkant Achterkant

Meettoets „SCAN“

ON / OFF / opslaan-toets 

Batterijdeksel
Ontgrendeling batterijvakje

SensorpuntLED groen

LED rood 
(koortsalarm)

S
C

A
N

4. Functies
Deze infraroodthermometer is voor het meten van de
- temperatuur van het menselijke voorhoofd,
- oppervlaktetemperatuur van voorwerpen en vloeistoffen,
- omgevingstemperaturen.
Bovendien biedt deze thermometer extra functies:
- 9 geheugenplaatsen voor het eenvoudig nalopen van het temperatuurverloop, 
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- datum en tijd, ook bij alle opgeslagen meetwaarden, 
- visueel en hoorbaar koortsalarm bij temperaturen boven de 37,5 °C, 
- er kan worden omgeschakeld tussen °C en °F.

5. Ingebruikname
Verwijder het beschermkapje. Zet de thermometer aan met de „ “-toets. Na een korte zelftest en twee 
korte pieptonen is de thermometer klaar voor het meten van de temperatuur bij het voorhoofd. 

5.1 Tijd en datum instellen
Houd de „ “-toets 5 seconden ingedrukt bij een ingeschakelde thermometer. Zodra het symbool „SET“ in de display 
verschijnt, kunt u met de „SCAN“-toets vervolgens 12- of 24-uursmodus, uren, minuten, jaar, maand en dag instellen (bij 
de 24-uursmodus verschijnt de weergave „24“ in de display). Bevestig de ingestelde waarden telkens met de „ “-toets.

5.2 Batterijen
De batterij, type 3V CR2032 is al geplaatst en heeft volgens de eisen een levensduur van ca. 3000 
metingen.
Als de batterij leeg raakt, verschijnt het waarschuwingssymbool .  Temperatuurmetingen zijn nog 
mogelijk, maar de batterij moet worden vervangen. Als het batterijsymbool knippert   , moet de 
batterij worden vervangen. 
Schakel het apparaat uit, druk met een puntig voorwerp tegen de vergrendeling van het batterijvakje 
en schuif tegelijkertijd het deksel van het batterijvakje naar beneden. Verwijder de gebruikte batterij, 
zoals weergegeven op de afbeelding hiernaast. 
Plaats een nieuwe batterij van hetzelfde type met de pluspool naar boven. Sluit vervolgens het batterijvak 
weer af. Gebruikte batterijen horen niet bij het huisvuil. U bent wettelijk verplicht de batterijen te verwijderen. 
Lever deze in bij uw elektrospeciaalzaak of uw locale afvalverwerkingspunt. 
Aanwijzing: De volgende symbolen vindt u op batterijen met schadelijke stoffen: Pb = Batterij bevat lood, Cd 
= Batterij bevat cadmium, HG= Batterij bevat kwik. 
De batterij in dit apparaat is vrij van schadelijke stoffen.

Pb       Cd       Hg
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6. Gebruik
Controleer altijd of de sensor schoon en onbeschadigd is. Zet het instrument aan. 

6.1 Meten bij het voorhoofd
Na een korte zelftest en twee korte pieptonen is de thermometer klaar voor het meten van de temperatuur bij het voor-
hoofd. De infraroodthermometer bevindt zich in de „voorhoofdthermometer“-modus. Dit is zichtbaar aan het symbool  .
Houd er rekening mee 
- dat de thermometer minstens 30 minuten in de ruimte aanwezig moet zijn waar de meting wordt uitgevoerd, 
- dat lichamelijke bewegingen, verhoogde zweetproductie op het voorhoofd, inname van vaatvernau wende middelen 
 en huidirritaties de meetresultaten onbetrouwbaar kunnen maken 
- en het voorhoofd of de slaap vrij moet zijn van zweet en cosmetische producten.
Plaats de thermometer op de linker- of rechterslaap en druk op de SCAN-toets. Beweeg de 
thermometer heen en weer over de slaap. Gedurende de meting kunt u korte pieptonen horen,
deze geven aan dat de thermometer een nieuwe hoogste meetwaarde heeft gevonden. 
Het einde van de meetperiode wordt met een lange pieptoon aangegeven. Laat de „SCAN“-toets los. 
U kunt nu de gemeten waarde aflezen. 
Bovendien licht de LED die overeenkomt met het meetresultaat op: de groene LED geeft aan dat de 
lichaamstemperatuur binnen het normale bereik ligt; de rode LED licht echter op bij een meetwaarde boven de 37,5°C, 
d.w.z. koortsalarm.
De meetperiode is normaal gesproken tussen de 5 tot 8 seconden, maar kan ook tot 30 seconden duren.
De thermometer geeft met twee korte pieptonen en een niet meer knipperend voorhoofdsymbool aan dat het instrument 
klaar is voor een volgende meting. 

6.2 de meetwaarden opslaan
De laatst berekende meetwaarde, d.w.z. alleen de laatste waarde van een meetreeks, wordt automatisch opgeslagen 
zodra de thermometer zich uitschakelt. Daarvoor zijn 9 geheugenplaatsen beschikbaar. 
U kunt de laatste meetwaarde met de „ “-toets opnieuw oproepen. De datum en tijd worden eveneens weergegeven. 
De LED ondersteunt geen oproep van opgeslagen meetwaarden. Als u de „ “-toets na de meting ingedrukt houdt, komt 
u bij een speciale meetmodus waarin het instrument geen correcte meting uitvoert. Laat in dat geval het instrument auto-
matisch uitschakelen en zet het vervolgens opnieuw aan.
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6.3 Oppervlaktetemperaturen 
Als u met deze infraroodthermometer oppervlaktetemperaturen wilt meten, moet u overschakelen naar de „SCAN“-modus. 
Houd hiervoor in ingeschakelde toestand (de voorhoofdthermometermodus is standaard) de „ “-toets ingedrukt en druk 
tegelijkertijd op de „SCAN“-toets. Deze modus wordt met het volgende symbool weergegeven, . Als u de „SCAN“-
toets ingedrukt houdt, blijft de gemeten oppervlaktetemperatuur in de display staan. U kunt de sensorpunt direct op het te 
meten oppervlak plaatsen of van een kleine afstand meten (nooit in een vloeistof dompelen).
Denk erom dat de weergegeven temperatuur de vastgestelde en niet aangepaste oppervlaktetemperatuur is. Deze kan 
niet worden vergeleken met de voorhoofdtemperatuur.

6.4 Kamertemperatuur
Na de meting schakelt de thermometer na ongeveer 1 minuut automatisch over op de stand-bymodus, maar alleen als het 
tijdstip is ingesteld. Deze modus wordt met het symbool  aangegeven en de omgevingstemperatuur wordt ononderbro-
ken weergegeven.
Wanneer u de thermometer wilt gebruiken voor het meten van de kamertemperatuur moet deze zo worden geplaatst dat 
zonnestralen of andere invloeden, zoals koude lucht van airconditioning, de meting niet beïnvloeden. Naast de omgeving-
stemperatuur, die om de minuut wordt geactualiseerd, worden afwisselend de datum en de tijd weergegeven.

6.5 de meeteenheid veranderen
U kunt de temperatuur in graden Celsius (°C) en graden Fahrenheit (°F) laten weergeven. Voor het instellen houd u de 
„SCAN“-toets ingedrukt als de thermometer uit is of op stand-by staat en drukt u vervolgens op de „ “-toets.  Houd 
beide toetsen ingedrukt tot de meeteenheid verandert. Alle opgeslagen waarden
worden weergegeven in de nieuwe meeteenheid.



8

7. Foutoplossing

Fout-
melding

Probleem Oplossing

Meting tijdens de zelftest, instrument nog niet 
meetklaar.

Wacht tot het oorsymbool niet meer knippert.

Sterke schommeling in de omgevings-
temperatuur.

Instrument minstens 30 minuten in de ruimte waar de meting 
plaatsvindt leggen. 

Omgevingstemperatuur onder 10   °C of boven 
40   °C (<50   °F, >104   °F).

De omgevingstemperatuur moet tussen de 10   °C en 40   °C 
 liggen (50   °F, 104   °F).

Het instrument functioneert niet meer correct.
 

Verwijder de batterij en plaats deze na ongeveer 1 minuut 
terug. Neem bij herhaaldelijke foutmeldingen contact op met 
de dealer of de klantenservice.

(1)  Oorthermometer-modus: de berekende 
temperatuur is hoger dan 42,2   °C (108   °F).

(2)  SCAN-modus: de berekende temperatuur is 
hoger dan 80   °C (176   °F).

Gebruik de thermometer uitsluitend binnen de  aangegeven 
temperatuurbereiken. Reinig indien nodig de meetpunt. 
Neem bij herhaaldelijke foutmeldingen contact op met de 
dealer of de klantenservice.

(1)  Oorthermometer-modus: de berekende 
temperatuur is lager dan 34   °C (93,2   °F).

(2)  SCAN-modus: de berekende temperatuur is 
lager dan -22   °C (-7,6   °F).

Gebruik de thermometer uitsluitend binnen de  aangegeven 
temperatuurbereiken. Reinig indien nodig de meetpunt. 
Neem bij herhaaldelijke foutmeldingen contact op met de 
dealer of de klantenservice.

Zelftest niet vereist. Nieuwe batterijen plaatsen.

8. Reiniging, opslag en verwijdering
Reinig na elk gebruik de sensorpunt. Gebruik daarvoor een zachte doek of een wattenstaafje die met een desinfecterend 
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middel, alcohol of warm water kan worden bevochtigd.
Gebruik voor het reinigen van het gehele instrument een zachte, licht met zeepsop bevochtigde doek. Er mag in geen 
geval water binnendringen in het instrument. Mocht er toch water in het instrument komen, verwijder dan onmiddellijk de 
batterij.
Gebruik het instrument pas weer als deze volledig droog is.
Gebruik geen agressief reinigingsmiddel.
Dompel het instrument nooit onder in water.
Bewaar de thermometer altijd met het beschermkapje op zijn plaats, om de sensorpunt te beschermen.
Het instrument niet opslaan of gebruiken in een ruimte met een te hoge of lage temperatuur of luchtvochtigheid (zie 
technische specificaties), in het zonlicht of in verbinding met elektrische stroom, of in een stoffige ruimte. Dit kan leiden 
tot onnauwkeurigheden.
Verwijder bij langdurig bewaren vooraf de batterij.
Het instrument moet na 3 jaar meettechnisch worden getest (gekalibreerd). Stuur hiertoe het instrument in zijn geheel naar 
de dealer of het servicepunt.
Verwijder het toestel conform het Besluit Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten 2002/96/EC – WEEE 
(Waste Electrical and Electronic Equipment). Voor nadere informatie kunt u zich richten tot de bevoegde instanties 
voor afvalverwijdering.

9. Technische informatie:
Aanwijzing: Bij gebruik van het instrument in afwijking van de specificaties kan niet worden gegarandeerd dat het instru-
ment correct functioneert!
Technische aanpassingen ter verbetering en verdere ontwikkeling van het product voorbehouden.
Model FT 60

Meetbereik Voorhoofdthermometermodus: 34 °C - 42,2 °C (93,2 °F - 108 °F)
SCAN-modus: -22 °C – 80 °C (-7,6 °F – 176 °F)

Meetnauwkeurigheid, laboratorium Voorhoofdthermometermodus: ± 0,3 °C (±0,5 °F) van 34 °C - 42,2 °C (93,2 °F - 108 °F)
SCAN-modus: ± 0,3 °C (±0,5 °F) van 22 °C - 42,2 °C (-71,6 °F - 108 °F)
± 2 °C (±4 °F) van > 42,2 °C < 22 °C (>108 °F  < 71,6 °F ) 

Tijd tussen twee metingen Ten minste 5 seconden

Meetbereik °Celsius (°C) of °Fahrenheit (°F)
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Bedrijfsomgeving 10 °C tot 40 °C (50°F - 104°F) bij een relatieve luchtvochtigheid tot 95% (niet con-
denserend)

Bewaaromgeving -20 °C tot 50 °C (-4°F - 122°F) bij een relatieve luchtvochtigheid tot 95% (niet con-
denserend)

Afmetingen 34 x 145 x 28 mm

Gewicht 57 g inclusief batterij

Batterij 1 lithiumbatterij (type 3V CR-2032)

Geheugen Voor 9 metingen

Legenda Apparatuurclassificatie type BF 

Let op! Lees de gebruiksaanwijzing. 
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