Manual de instruções

TERMÔMETRO DIGITAL COM
INFRAVERMELHO 2 EM 1 NUK
Modelo: THI0KZ
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Parabéns pela compra deste produto!

1 INFORMAÇÕES GERAIS

2 USO

Com o Termômetro NUK você pode medir com toda confiança a
temperatura do corpo pelo ouvido ou pela têmpora dos bebês ou
das crianças. Este termômetro também permite a medição da
temperatura de alimentos para bebês, água do banho ou outra
superfície. O display também mostra a temperatura ambiente.

1.1 PRINCIPAIS FUNÇÕES DO TERMÔMETRO

2.1 ANTES DO PRIMEIRO USO

O Termômetro NUK foi projetado para medir a temperatura do corpo
humano. A tecnologia digital com infravermelho permite medir a
temperatura do corpo pelo ouvido do bebê ou pela têmpora. Além da
medição corporal, este termômetro também permite a medição da
temperatura de alimentos para bebês, água do banho ou outra
superfície. O display também mostra a temperatura ambiente.
O termômetro pode ser usado imediatamente após a compra, pois já
vem com bateria interna.
O termômetro não foi projetado para uso profissional, em consultórios
ou hospitais. Recomendamos utilizá-lo, apenas para uso doméstico.

Atenção: Leia o manual de instruções por inteiro antes do primeiro uso.

Figura A:
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5. Sensor de temperatura
6. Botão LIGA/DESLIGA/MEMÓRIA
7. Tampa da bateria (bateria CR2032
instalada no aparelho)
8. Orifício para destravar a tampa da bateria

Identificação do fabricante.
Aparelho médico de tipo BF.
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1.2 DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DO TERMÔMETRO
FIGURA A:
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1 - Tampa
2 - Visor LCD
3 - Botão SCAN
4 - Ponta do
termômetro

5 - Sensor de temperatura
6 - Botão LIGA/DESLIGA/MEMÓRIA
7 - Tampa da bateria (bateria CR2032
instalada no aparelho)
8 - Orifício para destravar a tampa da bateria
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Na medida do possível, não use o termômetro fora de casa,
mas sim em espaços fechados. Fatores externos como vento
e temperatura ambiente podem influenciar o resultado da
medição.

A temperatura “normal” é a que está entre 36,5 e
37,0°C (87,7 - 88,6°F). Valores medidos no início da
noite são mais elevados.
Os valores medidos são diferentes dependendo do
ponto de medição (boca, axila, ouvido, têmpora).

Sempre consulte um médico em caso de febre ou resultados
ambíguos.

Causas

A febre pode ser em função de um resfriado, de
outras doenças como infecções respiratórias,
infecções intestinais, hipertireoidismo ou tumores.

Sintomas e
diagnóstico

Suores ou calafrios são sinais de um aumento na
temperatura corporal.

Depois de um forte choque mecânico (por exemplo, queda do
aparelho de mais de um metro de altura), verifique o
funcionamento e a precisão efetuando várias medições. Ou
compare a temperatura desse com outro termômetro.

Você deve
consultar
um médico

Consulte um médico em caso de febre.

2.3 MEDIÇÃO DA TEMPERATURA: CONSELHOS E ADVERTÊNCIAS

IP22 - Índice de proteção.
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A febre é um estado de temperatura corporal elevada.

Não jogue o aparelho e baterias no lixo doméstico.
Leve-os para uma estação de reciclagem.

Identificação da faixa de temperatura permitida para
armazenamento do aparelho.

Figura B:

1

2.2 INFORMAÇÕES BÁSICAS: FEBRE

Leia o manual de instruções por inteiro antes do primeiro uso.
O manual é parte integrante do aparelho e deve estar sempre
disponível para consultas.
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1. Tampa
2. Visor LCD
3. Botão SCAN
4. Ponta do
Termômetro

Antes do primeiro uso, remova a fita isolante da bateria (figura A7).
Não precisa abrir o compartimento da bateria. Limpe o aparelho
conforme descrito no capítulo 3.2.

Temperatura
corporal

Indicações gerais:

valores baixos. Portanto, é recomendável, nos recém-nascidos com
menos de seis meses, tomar a temperatura na têmpora.
• Verifique se o sensor de temperatura está desobstruído e limpo
antes de cada medição. Senão, faça uma limpeza de acordo com o
capítulo 3.2.

• Observe que variações de até meio grau podem ocorrer durante
várias medições consecutivas no mesmo ouvido. Os desvios podem
ser maiores ao medir o outro ouvido.
• Em caso de otite, perfuração do tímpano ou excesso de cerume é
preferível tomar a temperatura na têmpora.
• Se a criança ficou deitada muito tempo sobre uma orelha, é melhor
tomar a temperatura no outro ouvido.
• Nos recém-nascidos com menos de seis meses, o canal auditivo
ainda é muito estreito, o que muitas vezes leva a medições de
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Antes de usar o aparelho, verifique se há algum dano visível.
Se for observado algum dano, não use o aparelho.

Você encontrará abaixo, informações importantes sobre os vários
fatores que podem influenciar a medição da temperatura corporal:
Ponto de medição
Fatores que
podem
influenciar a
medição:

Medição no ouvido
Na membrana do
tímpano
Curvatura do canal
auditivo
Cerume.
Má orientação do
termômetro no tímpano.
Umidade no canal
auditivo.

Medição na têmpora
Na têmpora
Espessura da pele na
têmpora.
Suor na têmpora.
Medicamentos
vasoconstritores.
Inflamações da pele.
Cosméticos sobre a pele.

Precisão da medição Ver capítulo 5: dados técnicos

Luz colorida

Se o Termômetro NUK medir uma temperatura
corporal superior a 37,5°C (99,5°F), uma luz
vermelha na ponta do sensor acende para avisar o
usuário sobre a possibilidade de febre.
Se a temperatura for inferior a 37,5°C (99,5°F), a
luz ficará verde.

2.3.1 MEDIÇÃO NO OUVIDO

Não modifique o aparelho sem autorização do fabricante.

Faça ao todo três medições no mesmo ouvido. Se as
medições apresentarem valores diferentes, use o valor mais
alto.

Use e guarde o aparelho somente nas condições
recomendadas, conforme o capítulo 3.2.
Não use acessórios que não tenham sido expressamente
aprovados.

Limpe o aparelho após cada uso para evitar novas infecções
ou impedir infecção em outras pessoas, conforme o Capítulo
3.2.

Não use tampa adicional sobre o sensor de temperatura.
Não fique com o aparelho em suas mãos mais do que o
necessário. Caso contrário, o aparelho aquecido pode indicar
uma temperatura corporal mais baixa.
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Nos bebês ou adultos com boa saúde, pode-se observar
diferenças de temperatura de 0,2 - 1,0°C (32,4 - 33,8°F) nas
medições feitas entre a têmpora e o ouvido.
O bebê ou adulto de quem se vai medir a temperatura corporal
deve estar há pelo menos 5 minutos em ambiente sem
variações de temperatura. É também importante que evite
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esforços corporais consideráveis ou que tome banho pelo menos 30
minutos antes da medição.
Passo a passo:
1. Aperte o botão
(figura A6) para ligar o aparelho.
O visor LCD (figura A2) mostrará o símbolo e será emitido um
som de bip duas vezes. Modalidade: a medição no ouvido é a
modalidade padrão ao ligar o aparelho.
2. Retire a tampa (figura A1).
3. Puxe a orelha para trás com cuidado para reduzir a curvatura do
canal auditivo (figura B1).
4. Insira com cuidado a ponta do termômetro no canal auditivo
(figura B2).
5. Aperte o botão SCAN (figura A3) até ouvir um sinal de um bip. Solte
o botão, mantendo o termômetro no canal auditivo (figuras B1 e
B2).
6. Durante o processo de medição o símbolo de uma ampulheta
piscará por aproximadamente 4 segundos no visor (figura A2),
indicando a temperatura medida.
7. Após ouvir 2 bips curtos a medição está encerrada. Leia a
temperatura no visor.
8. Para nova medição, proceder a partir do item 3.
2.3.2
MEDIÇÃO
NAoTÊMPORA
9.
Após
um minuto,
aparelho alterna automaticamente para o modo

indicando a temperatura medida.
5. Após ouvir 2 bips curtos a medição está encerrada. Leia a
temperatura no visor.
6. Para nova medição, proceder a partir do item 3.
7. Após um minuto, o aparelho alterna automaticamente para o modo
de temperatura ambiente.
2.3.3 OUTRAS FUNÇÕES:
Medição da
Temperatura
ambiente

Para medir a temperatura ambiente, basta ligar o
aparelho, apertando o botão
(figura A6) e
colocá-lo na base. Após alguns segundos a
temperatura ambiente será exibida no visor LCD
(figura A2). O símbolo de temperatura é exibido.
Notas: Sempre que o aparelho estiver ligado em
qualquer função, após alguns segundos sem uso,
ele entrará automaticamente na função de
temperatura ambiente.Para retornar às demais
funções, aperte o botão
(figura A6) e ao mesmo
tempo pressione o botão SCAN (figura A3).

Temperatura de
superfície
(água, leite, e
outros objetos

Aperte o botão
(figura A6) e ao mesmo tempo
pressione, o botão SCAN (figura A3) por 2 vezes até
que apareça o símbolo
. Aproxime o sensor de
temperatura ( figura A5) o mais perto possível da
superfície a ser medida, sem encostar e aperte o
botão SCAN (figura A3). Se você mantiver o botão
SCAN pressionado, a temperatura de superfície
medida é constantemente atualizada. Esta função é
usada para medir a temperatura da água, do leite e
outros objetos. Este modo indica somente a
temperatura da superfície (temperatura de radiação
da superfície). Atenção: Esta medida não fornece
nenhuma indicação de temperatura do corpo e não
pode ser utilizada para medir a febre. Atenção: Não
mergulhe o aparelho em líquidos ao fazer a medição.

Alternar o
processo
de medição:
ouvido, têmpora
e superfície.

Com o aparelho em funcionamento, mantenha o
botão
(figura A6) pressionado, apertando
rapidamente o botão SCAN (figura A3) várias vezes
seguidas. Isso alterna o processo de medição entre
ouvido, têmporas ou medição da temperatura de
superfície. No visor LCD aparece o símbolo
.
correspondente - ou

Verifique se a têmpora está seca e livre de sujeira e cosméticos
durante a medição. Evite fazer medição sobre pintas.
1. Pressione o botão
(figura A6) e ao mesmo tempo pressione,
uma vez, o botão SCAN (figura A3).
No visor LCD (figura A2) o símbolo de têmpora
é exibido.
Modalidade: a medição na têmpora é ativada, o que permite
medir a temperatura na superfície da pele da têmpora.
2. Retire a tampa (figura A1).
3. Com a ponta do termômetro toque a pele na têmpora esquerda
ou direita (figuras B3 e B4).
4. Aperte o botão SCAN (figura A3) até ouvir um sinal sonoro contínuo
e encoste a ponta do termômetro na pele da têmpora, realizando
movimentos circulares (figuras B3 e B4). Após um bip, solte o
botão SCAN e mantenha o termômetro parado encostado na
pele.
Durante o processo de medição o símbolo de uma ampulheta
piscará por aproximadamente 4 segundos no visor (figura A2),
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Medição anterior

Memória
(25 registros)

Alternância
entre °C e °F

Modo mudo

Modo OFF

3.1 SUBSTITUIÇÃO DA BATERIA
Mantenha a bateria fora do alcance de
crianças. Há risco de asfixia. A bateria deve ser
substituída assim que o seguinte símbolo for
exibido no visor LCD:

Com o aparelho ligado, aperte o botão
(figura A6) repetidamente para consultar as 25
medidas anteriores. A memória é representada
pelo símbolo
no visor LCD (figura A2).

Alterar a indicação da temperatura de °C (Celsius)
para °F (Fahrenheit): Quando o aparelho estiver no
modo temperatura ambiente, pressione o botão
SCAN (figura A3) e aperte o botão
(figura A6)
simultaneamente por 3 segundos. No visor LCD, o
sinal muda: de “°C” para “°F”. O processo para
alterar °F para °C é idêntico.

Com o aparelho ligado, aperte o botão
(figura
A6) durante 3 segundos. O símbolo de modo
mudo
começa a piscar no visor LCD (figura A2).
Ao soltar o botão
, o modo silencioso é ativado.
Desta forma, não há mais sinais sonoros. Para
desativar o modo mudo, o processo é o mesmo.
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Certifique-se de que a ponta do aparelho está voltada para baixo
para evitar a penetração de líquido nos compartimentos. Em
seguida, deixe o termômetro secar ao ar livre de forma total durante
pelo menos um minuto.

Para isso, siga o seguinte procedimento:
1. Insira um objeto fino (por exemplo, um clipe de papel) no orifício
de trava da tampa (figuras A8 e B5) do compartimento da bateria
e faça com que a tampa da bateria deslize para fora com o
polegar (figura B5).
2. Segure firmemente o aparelho e remova cuidadosamente a
bateria gasta com um objeto fino (por exemplo, um clipe de
papel) (figura B6).
3. Instale a nova bateria modelo CR2032 com o polo positivo para
cima e o polo negativo para baixo fazendo com que a bateria
deslize sob os ganchos metálicos e empurrando-a para baixo até
encaixar. Nota: Em caso de montagem errada, o suporte da
bateria e o aparelho, podem sofrer avarias.
4. Faça com que a tampa da bateria (figura A7) deslize novamente no
aparelho até ouvir um clique.

Não utilize nunca produtos de limpeza abrasivos para limpar o
termômetro e nunca o mergulhe em água ou em qualquer outro
líquido.

3.2 LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

3.3 RECICLAGEM

A ponta do termômetro é a peça mais frágil do Termômetro NUK.
Manuseie-a com cuidado ao limpar o sensor de temperatura.

Descarte a embalagem do Termômetro NUK respeitando o meio
ambiente e use o sistema de reciclagem.

Não mergulhe o aparelho em água nem o exponha à
umidade direta.

Para desligar o termômetro, aperte e mantenha o
botão
(figura A6) pressionado até “OFF” ser
exibido no visor LCD (figura A2).

Limpeza:
Após cada uso, limpe a ponta do termômetro (figura A4) e o sensor de
temperatura (figura A5) com um algodão umedecido em álcool, de
preferência 70%.
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5 DADOS TÉCNICOS

4 SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

3 CONSELHOS DE USO

Em cada nova medição de temperatura, o
resultado da medição anterior é exibido na
parte superior do visor LCD (figura A2) para
comparação.

Armazenamento:
Recomendamos a conservação da embalagem do Termômetro NUK
para poder embalar corretamente o aparelho quando for guardá-lo
ou em caso de transporte.
Se o aparelho não for usado por um longo período, recomendamos
colocá-lo no modo OFF.
Guarde o aparelho em local seco, arejado e longe da luz direta do sol.
Use e guarde o aparelho somente nas condições recomendadas.

Mensagem
de erro

Problema
O aparelho não funciona corretamente.

Não descarte o aparelho no lixo. Leve-o para um local oficial
de coleta de aparelhos elétricos.
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Erro de software.

Faixa de temperatura:
Modo ouvido e têmpora: +34,0 a 42,2°C (93,2 a108,0°F)
Modo de temperatura de superfície: -22,0 a 80,0°C (-71,6 a 176,0°F)
Temperatura de funcionamento: +10,0 a 40,0°C (50,0 a 104,0°F)
Temperatura de armazenamento: -20,0 a 50,0°C (-68,0 a122,0°F)
umidade relativa ≤85%
Temperatura de transporte: <70,0°C (158,0°F) umidade relativa ≤95%

Solução
Remova a bateria, espere um minuto e coloque a
bateria novamente. Se a mensagem de erro reaparecer,
entre em contato com a Assistência Técnica (Mucambo
S.A. Telefone: (11) 2133-3000 ou 0800-0754638).

Não é possível iniciar uma nova medição no
modo ouvido/têmpora. O símbolo da
ampulheta pisca.

O aparelho ainda não está
pronto para uma nova
medição.

Espere até o símbolo parar de piscar. Em seguida, inicie
a sua medição.

O aparelho indica uma mudança significativa
na temperatura ambiente.

O aparelho foi armazenado
fora das condições de
armazenamento
recomendadas.

Deixe o termômetro por pelo menos 30 minutos em um
local com temperatura entre 10°C (50°F) e 40°C (104°F).

Precisão da medição:
Modo ouvido: ±0,2°C (32,4°F) na faixa 35,5 a 42,0°C (95,9 a107,6°F),
±0,3°C (32,5°F) fora desta faixa
Reprodutibilidade clínica: 0,2°C (32,4°F)
Modo têmpora: ±0,2°C (32,4°F) na faixa 36,0 a 39,0°C (96,8°a
102,2°F), ±0,3°C (32,5°F) fora desta faixa ±0,3°C (32,5°F) nesta faixa
Modo de temperatura de superfície: ±0,3°C (32,5°F)) na faixa 22,0 a
42,2°C (71,6 a 108,0°F), senão ±4% (porém mínimo ± 2,0°C (32,4°F))
Pressão atmosférica: 800-1013 hPa
Classe de proteção: IP22
Grau de proteção: BF
Bateria: 1 bateria de lítio CR2032
Vida útil da bateria: aproximadamente 3 mil medições (~ 1 ano)

Temperatura ambiente superior a 40°C (104°F).

Temperatura ambiente inferior a 10°C (50°F).

1) No modo ouvido/têmpora:
Temperatura medida > + 42,2°C (108°F)
(2) Medição da superfície:
Temperatura medida > + 80,0°C (176°F)

Não descarte as baterias usadas no lixo doméstico. Leve-as
para um sistema de coleta de baterias, nos pontos de venda
ou numa estação de reciclagem de resíduos especiais.

Possível causa

(1) No modo ouvido/têmpora:
Temperatura medida < +34,0°C (93,2°F)
(2) Medição da superfície:
Temperatura medida < -22,0°C (-71,6°F)

Medição fora da faixa de
medição recomendada
(muito quente).

Realize uma medição na faixa de temperatura
recomendada. Em caso de disfunção: entre em contato
com a Assistência Técnica (Mucambo S.A.
Telefone: (11) 2133-3000 ou 0800-0754638).

Medição fora da faixa de
medição recomendada
(muito frio).

Realize uma medição na faixa de temperatura
recomendada. Em caso de disfunção: entre em contato
com a Assistência Técnica (Mucambo S.A.
Telefone: (11) 2133-3000 ou 0800-0754638).

Nota: O Termômetro NUK converte a temperatura do ouvido/têmpora no
seu “equivalente oral” (referindo-se aos resultados da avaliação clínica).
Nota: Os números de LOTE e de série se encontram no produto.

Remova a fita isolante da bateria.
O aparelho não liga.

A fita isolante da bateria não
foi removida.
Bateria gasta
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GUIA RÁPIDO

6 GARANTIA
A Mucambo assegura ao proprietário do aparelho uma garantia de
365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da data de sua
aquisição, incluindo neste prazo os 90 (noventa) dias de garantia
legal. Assumimos a reparação gratuita do aparelho após envio para
nós com porte pago, se forem constatados defeitos surgidos em
condições normais de uso, estabelecidos no manual de instrução.
Esta garantia não cobre as seguintes falhas:
1. Danos causados como resultado de mau uso, abuso,
modificações e/ou alterações no produto;
2. Reparações realizadas por qualquer empresa ou pessoa que não
tenha sido expressamente autorizada pela Mucambo para
desmontagem e modificação não autorizadas do aparelho.
3. Substituição da bateria.

Importado e distribuído por:
Mucambo S.A.
Lotes 5 à 7 – Quadra F – Distrito Industrial
CEP: 45650-780 – Ilhéus – Bahia
CNPJ: 15.107.246/0001-34
Resp. Técnico: Julio Rodolfo Vieira Filho – CRQ-BA 07300643
Ou Mucambo S.A.
Avenida Brasil, n° 50701 - Portão A, Campo Grande
Rio de Janeiro – RJ
CEP: 23065-480
CNPJ: 15.107.246/0004-87
Resp. Técnico: Raphaella Bragança Monteiro
CRQ III Região: 03252915

O envio do aparelho deve ser acompanhado de sua nota fiscal de
compra.
Na ausência da nota fiscal de compra, os custos são imputados ao
cliente sem consulta prévia e envio contra reembolso.
Nota: Esta garantia somente será válida em território nacional com a
apresentação da nota fiscal de compra do aparelho.

Declarado isento de registro pelo Ministério da Saúde
Cadastro Anvisa nº 10092419034

Assistência Técnica
Mucambo S.A.
Rua do Rócio, 351 conj. 32
Vila Olímpia - São Paulo
Telefone: (11) 2133-3000 ou 0800-0754638
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Antes do primeiro uso, remova a fita isolante da bateria. Não é
necessário abrir o compartimento da bateria. Limpe o aparelho
conforme descrito no item 3.2.

2

Retire a tampa (figura A1).

3

Aperte o botão
para ligar
(figura A6). O visor (figura A2)
mostrará o símbolo para
medição no ouvido.

Para alterar para o modo de
medição na têmpora, pressione
o botão
(figura A6) e ao
mesmo tempo, pressione 1 vez
o botão SCAN (figura A3).
Aparecerá no visor (figura A2) o
símbolo da têmpora .

4

Insira com cuidado a ponta
do termômetro no canal
auditivo (figuras B1 e B2).

Toque a pele da têmpora
esquerda ou direita com a ponta
do termômetro (figuras B3 e B4).

5

Aperte o botão SCAN (figura
A3) até ouvir um sinal bip.
Solte o botão, mantendo o
termômetro no canal auditivo
(figuras B1 e B2).
Durante o processo de
medição o símbolo de uma
ampulheta piscará por
aproximadamente 4
segundos no visor (figura A2),
indicando a temperatura
medida.

DICA: Luz colorida:
Se o Termômetro NUK medir uma
temperatura corporal superior a 37,5°C
(99,5°F), uma luz vermelha na ponta do
sensor acende para avisar o usuário sobre
a possibilidade de febre.
Se a temperatura for inferior a 37,5°C
(99,5°F), a luz ficará verde.

6
7
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MEDIÇÃO NA TÊMPORA

1

Para o caso de reclamação, contate-nos em um dos telefones ou
endereço abaixo:

Fabricado por:
KUN SHAN RADIANT INNOVATION CO., LTD
N.º 20, TaiHong Road, WuSongJiang Development Zone, Yushan
Town, KunShan City, JiangSu, China

Substitua a bateria.

PASSOS MEDIÇÃO NO OUVIDO

Aperte o botão SCAN (figura A3)
até ouvir um sinal sonoro
contínuo e encoste a ponta do
termômetro na pele da têmpora,
realizando movimentos
circulares (figuras B3 e B4).
Após um bip, solte o botão
SCAN e mantenha o
termômetro parado encostado
na pele.
Durante o processo de medição
o símbolo de uma ampulheta
piscará por aproximadamente 4
segundos no visor (figura A2),
indicando a temperatura
medida.
Após ouvir dois bips curtos, a medição está encerrada.
Para desligar o aparelho, aperte o botão
e mantenha-o
pressionado até aparecer a palavra OFF (figura A6).
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