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 Nederlands   

  verklaring van de symbolen   
 

Toegepast deel type BF 
 

Verwijder conform richtlijn 2012/19/EU 

Lees de handleiding volledig en aandachtig 

Naam en adres van de fabrikant 

Naam en adres van de geautoriseerde 
vertegenwoordiger in de Europese Unie 

 

Voldoet aan de eisen van de richtlijn 93/42/EEC 
voor medische hulpmiddelen. Richtlijn 2007/47/EC. 

0197 Aangekondigd door TÜV Rheinland (CE0197) 

 

Droog houden 
 

Gebruikte batterijen horen niet bij het huisvuil. Volg de 
plaatselijke richtlijnen voor recycling van lege batterijen. 

 

OPMERKING: 
1. In een omgeving met elektrostatische ontlading, kan 

het toestel kan worden beschadigd en kan het nodig 
zijn dat de gebruiker het apparaat reset. 

2. Verwijder met zorg; raadpleeg uw leverancier of uw 
gemeentelijke afvalverwerkingsafdeling voor details. 
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  introductie   

De thermometer is ontwikkeld voor een nauwkeurige, veilige en 
snelle meting van de lichaamstemperatuur in het oor en op het 
voorhoofd. 
Het apparaat is bedoeld voor periodieke controles van de 
lichaamstemperatuur binnenshuis. 
Het apparaat mag gebruikt worden voor mensen van alle leeftijden, 
behalve premature babies of te lichte babies. De patient mag de 
gebruiker zijn. De patient kan zelf metingen uitvoeren, de batterijen 
vervangen onder normale omstandigheden en het apparaat en de 
accessoires onderhouden volgens de handleiding. 

 

Onderzoek wijst uit dat het oor een ideale plek is voor het meten 
van de lichaamstemperatuur. Omdat de lichaamstemperatuur 
wordt geregeld door de hypothalamus, die dezelfde bloedtoevoer 
als het trommelvlies heeft. Dus meet de temperatuur zo veel 
mogelijk via het oor. 

 

 
 

 
 

Om een nauwkeurig resultaat te krijgen, is het noodzakelijk om een 
meting juist uit te voeren. 
Lees daarom deze handleiding zorgvuldig door voor het gebruik. 

• Gebruik van deze thermometer is niet bedoeld als vervanging 
van een doktersconsult. Meetresultaten zijn alleen ter 
indicatie. Neem contact op met uw arts als naar uw mening uw 
gezondheidstoestand slecht is. 
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1 veiligheidsvoorschriften 

Hypothalamus 
Trommelvlies 

Sensor 

Infrarood stralen 



• De infrarood sensor moet schoon, droog en 
onbeschadigd blijven om een goede meting te 
garanderen. 

• Oorsmeer in de gehoorgang of vet op 
het voorhoofd kan een verkeerde meting 
veroorzaken. Zorg er dus voor dat de 
gehoorgang of het voorhoofd schoon is. 

• Als u het oor of het voorhoofd schoon maakt, 
moet u 5 tot 10 minuten wachten voordat u een 
meting uitvoert. 

• De infrarood sensor niet aanraken of erop 
blazen. Een vuile infrarood sensor kan een 
verkeerde meting geven. 

• Gebruik deze thermometer enkel voor 

het meten van de lichaamstemperatuur via het oor of het 
voorhoofd. 

• Vermijd het meten van de lichaamstemperatuur via het oor als 
deze ontstekingsverschijnselen heeft. 

• Als de omgevingstemperatuur sterk afwijkt van de ruimte waarin 
de meting plaats zal vinden, wacht dan 30 minuten voordat u de 
meting uitvoert. 

• Houd het apparaat buiten het bereik van kinderen en dieren om 
te voorkomen dat ze kleine onderdelen inslikken. 

• Laat kinderen niet zonder toezicht hun temperatuur meten. 
Kinderen zijn niet in staat om het apparaat te gebruiken volgens 
de instructies in de handleiding. De thermometer is geen 
speelgoed. 

• Explosiegevaar! Werp batterijen niet in vuur. 
• Bewaar het apparaat niet in extreme temperaturen (onder 

-20°C/-4°F of boven 55°C/131°F ) of extreme vochtigheid (onder 
15%RH of boven 90%RH). Het niet opvolgen van deze instructie 
kan leiden tot onnauwkeurige metingen. 

• Gebruik het apparaat niet in een nat oor net na het zwemmen of 
nadat de persoon net in bad is geweest. U kunt de gehoorgang 
beschadigen. 

• Gebruik de thermometer niet als deze beschadigd is 
(bijvoorbeeld als de sensor stuk is). Als u de thermometer toch 
blijft gebruiken, kan dit letsel veroorzaken en de resultaten 
kunnen onnauwkeurig zijn. 
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• Repareer het apparaat niet zelf. De garantie zal vervallen. Neem 
contact op met uw leverancier. 

• Gebruik geen mobiele apparatuur, zoals een mobiele telefoon, in 
de buurt als er metingen worden uitgevoerd. 

• Haal de batterijen uit het apparaat als u deze langere tijd niet 
gaat gebruiken. Als er een batterij is gaan lekken, moet u deze 
voorzichtig verwijderen. Let goed op dat er geen lekkende 
vloeistof op de huid komt. 

• Dit apparaat heeft speciale voorschriften nodig aangaande EMC 
en moet geïnstalleerd en gebruikt worden volgens de EMC 
informatie. Dit apparaat kan beïnvloed worden door draagbare 
en mobiele RF communicatie apparatuur. 

• Bewaar de thermometer op een droge, schone plek. Bescherm 
het apparaat tegen directe zonnestralen, extreem hoge of lage 
temperaturen, verontreinigingen en stof. 

• Dompel de thermometer nooit in water of andere 
vloeistoffen onder. 

• Raak de patient en de batterijen tijdens het gebruik niet 
tegelijkertijd aan. 

• Bij vragen over het apparaat, zoals het ingebruik nemen, 
onderhouden of gebruik, kunt u contact opnemen met de 
klantenservice van Inventum. 

• Neem contact op met de klantenservice als er een onverwachte 
werking van het apparaat is. 
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1. Infrarood sensor/ meetpunt 
2. Geheugen knop [MEM] 
3. LCD display 
4. Beschermkapje 
5. Knop voor oormeting 
6. Knop voor voorhoofdmeting 
7. Batterijvak 
8. SPRAAK knop [TALK] 

9. Houder 
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1. Dag symbool in de tijdmodus 

2. A.M. en P.M. symbool in de tijdmodus (“AM”, “PM” zal op het 
display staan als de urenmodus 12hr geselecteerd is). 

3. Geheugen positie nummer 
4. Indicatie van de geheugen serie in de geheugen modus 

5. Jaartal in de tijdmodus of geheugen positie in de 
geheugenmodus 

6. Jaartal symbool 

7. Maand en dag aanduiding in de tijdmodus en de 
geheugenmodus 

8. Maand aanduiding 
9. Nacht symbool in de tijdmodus 

10. Slaap symbool (zal getoond worden op het LCD display als de 
slaapmodus geactiveerd is "ON") 

11. Batterijen bijna leeg 
12. Temperatuur de meetmodus of tijd in de tijdmodus 
13. Symbool voor hoge temperatuur 

14. Status van de meting; dit verschijnt op het LCD display tijdens 
een meting 

15. Symbool van een oormeting 
16. Symbool van een voorhoofdsmeting 
17. Symbool voor temperatuur meting 
18. [SET] betekent dat de instelmodus actief is 
19. Speaker symbool 

20. Dag aanduiding 
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De normale lichaamstemperatuur is een bereik. Het normale 
bereik van een persoon kan verlagen naar mate men ouder wordt. 
De onderstaande tabel toont het normale temperatuurbereik op 
leeftijd: 

 

0 ~2 jaar 36.4 ~ 38.0 °C 97.5 ~ 100.4 °F 

3 ~ 10 jaar 36.1 ~ 37.8 °C 97.0 ~ 100.0 °F 

11 ~ 65 jaar 35.9 ~ 37.6 °C 96.6 ~ 99.7 °F 

> 65 jaar 35.8 ~ 37.5 °C 96.4 ~ 99.5 °F 

Het bereik van de normale temperatuur kan per persoon verschillen 
en kan beïnvloed worden door verschillende factoren, zoals tijdstip, 
activiteit, medicaties, gemoedstoestand, enzovoort. 
Oefen daarom met de thermometer en voer metingen op uzelf 
en familieleden uit in gezonde toestand. U weet dan hoe de 
thermometer werkt als u deze daadwerkelijk nodig heeft en zo kunt 
u ook op de resultaten vertrouwen als er iemand ziek is. 

 

 
Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, doet u het  
volgende: pak het apparaat voorzichtig uit en verwijder het 
verpakkingsmateriaal. Houd het materiaal (plastic zakken en karton) 
buiten het bereik van kinderen. Controleer het apparaat na het 
uitpakken op beschadiging, mogelijk door het transport. 

1. Om nauwkeurige metingen te krijgen, is het 
belangrijk dat de infrarood sensor schoon is 
voor het gebruik. Reinig de sensor met een 
wattenstaafje die iets vochtig gemaakt is 
met alcohol. Maak de sensor direct droog met een schoon 
wattenstaafje. Laat de sensor 20 minuten drogen voordat er 
metingen uitgevoerd worden. 

2. Oorsmeer in de gehoorgang of vet op het voorhoofd kan 
een verkeerde meting veroorzaken. Zorg er dus voor dat de 
gehoorgang of het voorhoofd schoon is. Als u het oor of het 
voorhoofd schoon maakt, moet u 20 minuten wachten voordat 
u een meting uitvoert. 

4 voor het eerste gebruik 

3 lichaamstemperatuur 



3. Als de omgevingstemperatuur sterk afwijkt van de ruimte waarin 
de meting plaats zal vinden, wacht dan 30 minuten voordat u de 
meting uitvoert. 

4. Open het batterijklepje en verwijder het stripje bij 
de batterijen wanneer u de thermometer voor de 
eerste keer gaat gebruiken. De thermometer gaat 
automatisch aan en geeft een piepsignaal. 

 

Let op: 
In de standby modus toont het LCD display 
afwisselend de tijd en de huidige kamertemperatuur. 

 
 

5 temperatuur meten via voorhoofd 
1. Verwijder het beschermkapje van de thermometer 

voor gebruik. Houd de thermometer vast zoals 
afgebeeld met uw duim op de knop voor de 
voorhoofdmeting. 
• Druk nog niet op de knop. 
• Zorg ervoor dat de meetpunt schoon is. 

• Let op dat u de juiste knop indrukt voor de meting. 
Drukt u op de knop van de oormeting terwijl u een 
voorhoofd meting uitvoerd dan zullen de waarden 
niet correct zijn. 

2. Plaats de thermometer zachtjes op 1 cm van het 
voorhoofd zodat deze gecentreerd is tussen de 
wenkbrauwen en de haarlijn. De sensor mag de 
huid niet raken. Druk op de knop om de meting te 
starten. 

3. Houd de thermometer tegen het voorhoofd totdat 
de temperatuur verteld wordt of totdat u het 
geluidssignaal hoort. De meting is gedaan en u kunt 
de thermometer van het voorhoofd af halen. 

4. De temperatuur is ook zichtbaar op het display. 

De innovatieve infrarood technologie meet de 

temperatuur binnen 2 seconden, ongeacht of de meting via het oor 
of het voorhoofd gedaan wordt. 
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1. Verwijder het beschermkapje van de thermometer 

voor gebruik. Houd de thermometer vast zoals 
afgebeeld met uw duim op de knop . 
• Druk nog niet op de knop. 
• Zorg ervoor dat de sensor schoon is. 

2. Steek de meetpunt heel voorzichtig en rustig in het 
gehoorgang. 
• Richt de infrarood sensor op het trommelvlies. 

• Omdat de gehoorgang licht gebogen is, moet u 
het oor iets naar boven en naar achteren trekken 
om de sensor goed te plaatsen. 

• Voer een meting altijd uit in hetzelfde oor. 

3. Druk op de knop  om de meting te starten. Houd de 
meetpunt stil totdat de temperatuur verteld wordt 
of totdat u het geluidssignaal hoort. 

4. Neem de thermometer uit het oor. Het 
LCD display toont de gemeten temperatuur.  
U kunt een nieuwe meting uitvoeren zodra het 
symbool “ ” is verdwenen. 
• Let op dat u de juiste knop indrukt voor de meting. Drukt u 
op de knop van de voorhoofdmeting terwijl u een oormeting 
uitvoerd dan zullen de waarden niet correct zijn. 

 

 
1. Een temperatuurmeting in het rechteroor kan 

afwijken van een meting in het linkeroor. Meet 
daarom altijd de temperatuur in hetzelfde oor. 

2. De temperatuur kan door verschillende factoren 
beïnvloed worden, vooral als de persoon: 
• op het oor gelegen heeft; 
• de oren afgedekt heeft met bijv. oorwarmers; 
• blootgesteld is aan hele warme of koude temperaturen; 
• recent heeft gezwommen of in bad is geweest. 

In een dergelijk geval moet men 30 minuten wachten voordat de 
meting opnieuw uitgevoerd kan worden. 
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3. Indien personen gehoorapparaten of oordopjes dragen, moeten 
deze verwijderd worden. Wacht 30 minuten voordat er een 
meting uitgevoerd wordt. 

4. Als er oordruppels of andere medicatie gebruikt wordt in het oor, 
moet de meting in het andere oor gedaan worden. 

 

 
Wanneer de gemeten temperatuur in het volgende bereik valt 
37.6°C ~ 42.9°C (99.6°F ~ 109.3°F), zal er een rood licht verschijnen 
in de knop op de achterzijde koorts indicatie. 

 

 
Er zijn 30 geheugen posities om oor- en voorhoofdsmetingen op 
te slaan. 

 

De huidige meting wordt altijd opgeslagen op de laatste positie. 
Wanneer alle geheugen posities vol zijn, zal de oudste meting 
verwijderd worden uit het geheugen. 

 

Druk op de [MEM] geheugenknop om de temperatuur 
en de datum te contoleren zoals afgebeeld. 
Druk opnieuw op de [MEM] geheugenknop om 
de temperatuur en datum van een volgende 
geheugenpositie te zien. 

 

Houd de [MEM] geheugenknop ingedrukt om de 
informatie in het geheugen snel te bekijken. 

 

Als de [MEM] geheugenknop gedurende 5 seconden 
niet ingedrukt wordt, keert het display terug naar de standby 
modus. 

 

 
 

Let op: wanneer de batterijen vervangen worden, zal het geheugen 
automatisch gewist worden. 
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Open het batterijklepje en druk op de [TALK] 
spraakknop om de thermometer aan te zetten. Houd 
de [MEM] geheugenknop ingedrukt gedurende 2 
seconden om in de instelmodus te komen. 

 

Druk op de [MEM] geheugenknop om de waarde te 
verhogen die u gekozen heeft (bijv. jaartal of maand). 
Houd de [MEM] geheugenknop ingedrukt om de 
waarde sneller te verhogen. 

 

Druk op de [TALK] spraakknop om de instelling te 
wisselen naar uren, minuten, jaartal (2001~2099), 
maanden, dagen en slaapmodus (aan of uit). 

 

Wanneer de slaapmodus geactiveerd is, zal de 
thermometer automatisch uitschakelen na 1 minuut 
of 3minuten (afhankelijk van de fabriekinstelling). 
Als de slaapmodus gedeactiveerd is (OFF), zal de 
thermometer aanblijven staan - standby modus. 
Om de batterijen te besparen, adviseren wij om de 
slaapmodus aan te zetten (ON). 

 

 
Druk op de [TALK] spraakknop in het batterijvakje om de 
thermometer aan te zetten. Houd de [TALK] spraakknop 
gedurende 2 seconden ingedrukt om de spreektaal te selecteren 
die u wilt. Elke keer als u de bovenstaande stap uitvoert, zal er 
automatisch een andere taal gekozen worden. Voer de stap uit 
totdat de juiste taal geselecteerd is. 
De volgorde is: NL - EN- GE - FR - [--]=geen spraak. 

 
KEUZE CELSIUS/ FAHRENHEIT 
Houd de knoppen [MEM] en voorhoofdmeting ingedrukt om 
de instelling te wijzigen van Celsius (°C) naar Fahrenheit (°F) 
en andersom wanneer de thermometer in de standby modus, 
meetmodus of geheugenmodus is. 
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Wanneer de batterijen bijna leeg zijn, verschijnt het 
symbool “ ” op het display. Of als de thermometer 
helemaal niet meer functioneert, moet u de 
batterijen vervangen. 
De thermometer wordt geleverd met twee batterijen 
(2xAAA). Verwijder het batterijklepje en haal de 
batterijen eruit. Plaats nieuwe AAA batterijen in het 
batterijvak. 
Let op de positie van + en - polen van de batterijen. 
Plaats het batterijklepje terug op de thermometer. 

 

Let op: 
• Lege batterijen zijn schadelijk voor het milieu; verwijder deze 

niet als gewoon huisvuil, maar volg de plaatselijke richtlijnen voor 
recycling. 

• Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. 
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Voeding DC 3V (2x AAA) 

Meetbereik lichaams- 
temperatuur 

32.0°C ~ 42.9°C (89.6°F ~ 109.3 °F) 

Klinische 
nauwkeurigheid 

� 0.2°C (� 0.4°F) van 
35.5°C ~ 42.0°C (95.9°F ~ 107.6°F) 

� 0.3°C (� 0.5°F) voor ander bereik 

Meetbereik kamer- 
temperatuur 

5.0°C ~ 59.9°C (41.0°F ~ 139.8°F) 

Nauwkeurigheid 
kamertemperatuur 

� 1°C (� 2°F) 

Afmetingen 124 mm x 38 mm x 66 mm (LxWxD) 

Gewicht 60 g (zonder batterijen) 

Bedrijfsomstandig- 
heden - voorhoofd 

15.0°C ~ 40.0°C (59.0°F ~ 104.0°F) 

Relatieve vochtigheid: 15% ~ 85% 
Atmosferische druk: 700hPa~1060hPa 

Bedrijfsomstandig- 
heden - oor 

10.0°C ~ 40.0°C (50.0°F ~ 104.0°F) 

Relatieve vochtigheid: 15% ~ 85% 
Atmosferische druk: 700hPa~1060hPa 

Opslag- en transport 
omstandigheden 

-20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) 

Relatieve vochtigheid: 15% ~ 90% 
Atmosferische druk: 700hPa~1060hPa 

Levensduur 2 jaar 

Levensduur van de 
batterij 

Met nieuwe batterijen ongeveer 6 
maanden op basis van het gebruik van 5 
keer per dag. 

Let op: 
Deze thermometer is grondig getest en geïnspecteerd om goede 
prestaties en functioneren te garanderen! 
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Om zeker te zijn van juiste metingen is het belangrijk dat de 
infrarood sensor schoon is en geen krassen heeft. 
Vingerafdrukken, oorsmeer of vuil zullen de nauwkeurigheid van de 
thermometer nadelig beïnvloeden. 
Om een nauwkeurige meting te doen, moet de 
infrarood sensor gereinigd worden. 
Reinig de sensor voorzichtig met een wattenstaafje 
die vochtig gemaakt is met alcohol en maak de sensor 
direct droog met een schoon wattenstaafje. 

 

Gebruik een zachte, droge doek om de rest van de 
thermometer te reinigen. 
Reinig de thermometer nooit met agressieve 
reinigingsmiddelen en dompel de thermometer nooit 
onder in water of andere vloeistoffen. 

 

Plaats de thermometer na het reinigen in de bijgeleverde 
houder. Bewaar de thermometer in een schone, droge ruimte op 
kamertemperatuur. Stel de thermometer niet bloot aan extreme 
temperaturen, vochtigheid, direct zonlicht of schokken. 

 

KALIBRATIE 
De thermometer is gekalibreerd tijdens de productie. Als 
de thermometer gebruikt wordt volgens de instructies in de 
handleiding is het niet nodig om de thermometer opnieuw te 
kalibreren. 
Wanneer u een vraag heeft over een meting kunt u contact 
opnemen met uw leverancier of de klantenservice van Inventum. 
Probeer de thermometer niet te modificeren of na demontage, 
opnieuw te monteren. 
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Storing Controle Oplossing 

Geen functie of 

automatische 
reset wanneer 

het batterijstripje 

verwijderd wordt 

Batterijen leeg? Vervang de batterijen 

Batterijen verkeerd geplaatst? Verwijder de batterijen 
en plaats ze op de 

correcte wijze. Let op de 
+ en - polen. 

Slecht contact van batterijen 

 De gemeten temperatuur is 

lager dan 32.0°C/89.6°F of 

hoger dan 42.9°C/109.3°F. 

Controleer de meetmethode. 

Volg de instructies in de 

handleiding voor een 

goede meting. 

 Hardware probleem Neem contact op met 

de klantenservice van 

Inventum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De meting is niet 
nauwkeurig of er 
is twijfel over de 
juistheid van de 
meting. 

Controleer of de infrarood 

sensor schoon is of niet. 

Reinig de infrarood 

sensor met een 

wattenstaafje volgens 

de handleiding. 

Controleer of de manier van 

meten juist is of niet. 

Zorg ervoor dat u de 

handleiding heeft 
gelezen en weet hoe u 

de thermometer moet 

gebruiken. 

Controleer of de patient 
en de thermometer 

geacclimatiseerd zijn in 

dezelfde ruimte. 

Houd de thermometer 
en de patient gedurende 

30 minuten in dezelfde 

ruimte. 

Gebruikt u de thermometer 

binnenshuis? 

Voer de meting uit 

binnenshuis. 

Is de thermometer te lang 
vastgehouden in een warme 

hand? 

Leg de thermometer 
op tafel in de ruimte 

waar de meting gaat 

plaatsvinden en laat 

de thermometer eerst 
afkoelen. 
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Storing Controle Oplossing 

 

 

Controleer of het symbool 

voor lege batterijen in het 

display staat. 

Vervang de batterijen 

 

 
 

Bij het gebruik van elektromedische apparatuur zijn speciale 
voorzorgsmaatregelen nodig betreffende EMC. Draagbare 
en mobiele RF communicatie apparatuur kan de werking van 
elektromedische apparatuur beïnvloeden. 

 

Aanbevolen separatieafstanden tussen draagbare en mobiele 
RF-communicatieapparatuur en het apparaat 

(3Vrms/3V/m overeenstemming) 

Nominaal 

maximaal 

uitgangs- 

vermogen van 
zender (Watt) 

Separatieafstand in overeenstemming met de 

frequentie van de zender (meter) 

150kHz tot 
80Mhz 

d = 1.2 P 

80Mhz tot 
800Mhz 

d = 1.2 P 

800Mhz tot 
2.5Ghz 

d = 1.2 P 

0.01 0.12 0.12 0.23 

0.1 0.37 0.37 0.74 

1 1.17 1.17 2.33 

10 3.69 3.69 7.38 

100 11.67 11.67 23.33 
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Advies en verklaring van de fabrikant – elektromagnetische immuniteit 

Dit apparaat is ontwikkeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving 
zoals hieronder aangegeven. De klant of de gebruiker van dit apparaat moet 

zich ervan verzekeren dat het gebruikt wordt in een dergelijke omgeving. 

Immuniteits- 

test 

IEC 60601 
Testniveau 

Conformiteits- 

niveau 

Elektromagnetische 

omgeving - richtlijn 

 
 

Elektrostatische 
ontlading (ESD) 

IEC 61000-4-2 

 
 

�6 kV 
contact 
�8 kV lucht 

 
 

 
In overeen- 

stemming 

Vloeren dienen van hout, 
beton of keramische 

tegels te zijn. Als de 

vloerbedekking bestaat 

uit synthetisch materiaal, 
dient de relatieve 

luchtvochtigheid 

minimaal 30% te zijn. 

 
 
 

 
Straling RF IEC 

61000-4-3 

 
 
 
 

3V/m 
80 MHz tot 

2.5 GHz 

 
 
 

 
In overeen- 

stemming 

Veldsterktes van 
vaste RF-zenders, 

zoals bepaald door 

een overzicht van het 
elektromagnetisch veld 

dienen lager te zijn dan 

het compliantieniveau 

in elk frequentiebereik 
3 V/m. Interferentie 

kan voorkomen in de 

nabijheid van apparatuur 

waarop het volgende 
symbool staat:: 

 
 
 

 
Geleide RF 
IEC 61000-4-6 

 
 
 

 
Niet 

toepasbaar 

 
 
 

 
Niet 

toepasbaar 
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Immuniteitstest IEC 60601 
Testniveau 

Conformiteits- 

niveau 

Elektromagnetische 

omgeving - richtlijn 

 

Elektriche snelle 
transient/ burst 
IEC 61000-4-4 

�2 kV voor 

elektriciteit- 

snoeren 
�1 kV voor 

ingangs- en 

uitgangslijnen 

 

 

Niet toepasbaar 

 

 
 

 

 

 
 
 

De elektromedische 

apparatuur functioneert 

enkel met een batterij. 

 

 

 
 

Spannings- 
beveiliging 
IEC 61000-4-5 

 

 

 
�1 kV 

differentiële 

modus 

�2 kV 

common 
modus 

 

 

 
 

 

Niet toepasbaar 

Stroom- 
frequentie 

(50/60 Hz) 

magnetisch veld 

IEC 61000-4-8 

 
 

 

3A/m 

 
 

 

In overeen- 

stemming 

De magnetische velden 
van de netfrequentie 

dienen die van een 

typische 

locatie in een 

typische kantoor- of 
ziekenhuisomgeving 

te zijn. 

Kortstondige 

spannings- 
dalingen, 

korte onder- 

brekingen 

en spannings- 
fluctuaties 

bij ingangslijnen 

van de stroom- 

voorziening 
IEC 61000-4-11 

> 95% Ut 

gedurende 0.5 

cyclus 
60% Ut 
gedurende 5 cycli 
70% Ut 

gedurende 25 

cycli 
95 Ut gedurende 
5 sec. 

 
 

 

 

 
Niet toepasbaar 

 
 

 

 

De elektromedische 

apparatuur functioneert 
enkel met een batterij. 
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Advies en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissie 

Deze apparaten zijn bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische 
omgeving zoals hieronder wordt omschreven. De klant of de gebruiker 

van het apparaat dient te verzekeren dat het apparaat in een dergelijke 

omgeving wordt gebruikt. 

Emissie test Compliantie Elektromagnetische 

milieurichtlijnen 

RF emissie CISPR 11 Groep 1 Het apparaat gebruikt RF-energie 
alleen voor de interne functie. De 

RF-emissie van het apparaat is 

daarom erg laag en veroorzaakt 

naar alle waarschijnlijkheid 
geen storingen in de buurt van 

elektronische apparatuur. 

RF emissie CISPR 11 Klasse B In overeenstemming 

Harmonische emissies 

IEC 61000-3-2 

Niet 

toepasbaar 

 

De elektromedische apparatuur 

functioneert enkel met een 
batterij. 

Voltagefluctuaties/ 
flikkeremissies 
IEC 61000-3-3 

Niet 
toepasbaar 
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klein huishoudelijk 
 

witgoed vrijstaand 
 

witgoed inbouw 
 

persoonlijke verzorging 
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