
TERMÔMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MULTIFUNCIONAL 

Marca: YYIONE / Modelo: YRK-002A 

 

FINALIDADES: 

1. Medição e monitorização da temperatura do corpo humano; 
2. Medição da temperatura de objetos e líquidos: meça a temperatura da superfície de 

objetos e líquidos, como a água do banho do bebê, leite da mamadeira etc. 
3. Medição da temperatura ambiental. 

***UTILIZE PILHAS ALCALINAS PARA CORRETO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.  

 

COMO USAR: 

• Para ligar, pressione o gatilho (switch); 
• Escolha entre a opção de “medição corporal - BODY” ou “superfícies – SURFACE TEMP” 

através do botão “SET”; 
• Posicione a mira no meio da testa da pessoa ou superfície, a uma distância de 1 a 5cm. 

Cerifique-se de que não haja cabelo, suor, chapéu, ou qualquer obstáculo na frente. 
Mantenha a proximidade e estabilidade da mira para maior precisão. 

• Pressione o gatilho (switch). 
• Ao ouvir o “BIP”, o resultado será mostrado no visor LCD. 

 

 
Configuração de memória 
O equipamento possui capacidade de armazenar as últimas 32 medidas de temperatura. 
Com o aparelho ligado, aperte +/- para acessar as medidas armazenadas. O sistema irá deletar 
todos os arquivos depois de 32 medidas. 
 
Configuração de Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F) 
Com o aparelho ligado, aperte e segure o botão “SET” para acessar o menu F1.  
Selecione + ou – para alternar entre °C ou °F. 
 



Alarme de febre 
Com o aparelho ligado, aperte e segure o botão “SET” e aperte brevemente em seguida para 
acessar o menu F2.  
Defina por + ou – o limite da temperatura para soar o alarme.  
 
Ativar desativar o som 
Com o aparelho ligado, aperte e segure o botão “SET” e aperte brevemente em seguida até 
acessar o menu F3.  
Defina com + ou – para ativar ou desativar o som.  
 
Display Luminoso 
Temperatura corporal: 34.0-37.3°C (93.2-99.14°F) Verde 
Temperatura corporal: 37.4-38.0°C (99.32-100.4°F) Laranja 
Temperatura corporal: 38.1-42.9°C (105.8-109.22°F) Vermelho     
 

Significado das legendas: 

Hi        Temperatura acima de 42.9°C 
Lo        Temperatura abaixo de 34°C 
 

 
ESPECIFICAÇÕES 
 
- Tempo de resposta: 1-3 segundos 
- Distância da superfície: 1cm-5cm 
- Precisão: +/-1°C (ou +/-1°F)    
- Faixa de medição: Corpo humano (32-43°C) – Superfícies (0-60°C) 
- Armazenamento: 32 memórias  
- Energia: 2 pilhas alcalinas AAA 
- Desligamento automático: 15 segundos 
- Tamanho: 156x95x42.5 mm 
- Peso: Cerca de 100g (sem as baterias) 
- Material: ABS 
 


