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Termômetro Corporal 
Infravermelho 

Manual do Produto
Modelo do Produto :QY-EWQ-01 

Obrigado por comprar nosso termômetro infravermelho.
Por favor, leia as instruções antes do uso. 
Após a leitura, por favor guarde esse manual para consultas sempre que precisar.   
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1.Descrição
Este produto é um termômetro infravermelho profissional para medir a temperatura corporal

humana. Partes diferentes do corpo podem ser aferidas para se obter diferentes temperaturas, pois 
quanto maior a exposição da parte corporal aferida, maior será a influência da temperatura ambiente. 
2.Manual de Segurança

Por favor, leia este manual cuidadosamente antes do uso. Usuários devem utilizar o produto 
 

A temperatura ambiente deste produto é de 16 ℃ ～ 35 ℃, a temperatura ideal é de 25℃. 
Não utilize este produto em ambientes acima de 50    ou abaixo de 0    
Não coloque este produto próximo à equipamentos para evitar choque elétrico.
Não utilize este produto em ambiente com umidade relativa do ar acima de 93%
Não coloque este produto próximo a equipamentos com campo eletromagnético (Ex: Rádio, Telefone celular, etc).
Por favor não exponha este produto ao sol, próximo ao calor ou em contato com água.
Não bata ou derrube este produto e não utilize-o se estiver danificado.
Suor, cabelo, bonés ou outro tipo de obstrução na testa podem afetar a eficácia da medição.  
Certifique-se de que a distância da medição está entre 3 a 5cm. 
Quando há suor na testa ou a testa não reflete a temperatura normal do corpo, faça a medição pelo lóbulo

da orelha.  
Quando houver necessidade de limpeza, limpe a superfície de medição suavemente com álcool.
Contate o distribuidor local se houver qualquer problema com o produto e não tente consertá-lo

por conta própria. 
3.Características

1) Medição da temperatura corporal com alta eficácia
2) Escala em     ou℃  ℉
3) Alerta sonoro
4) Tela LCD com iluminação
5) Escala automática de seleção; aferição em escala de 0.1 (0.1 ° F)
6) As últimas 20 medições podem ser memorizadas e armazenadas   (pressione as teclas para cima e para baixo   

para checar se as últimas 20 medições foram armazenadas)  
7) Salvamento e desligamento automáticos.  

4.Outras instruções
1) este termômetro infravermelho é um aparelho profissional para aferição da temperatura corporal humana.
É um aparelho de diagnóstico doméstico e seu uso não substitui o diagnóstico de um profissional médico.
2) Este manual é aplicável aos modelos QY -EWQ- 01, QY-EWQ-02, QY-EWQ-03
5. Precauções antes do uso 
1) Certifique-se de seguir os passos abaixo antes do primeiro uso

Passo 1: Use um termômetro tradicional para medição. Assumindo que o valor seja 37,5              ° C (99.5 ° F)
Passo 2: Então, use nosso termômetro infravermelho para aferir a mesma pessoa, a distância é de 3 a 5cm

entre o termômetro e a test (certifique-se de remover qualquer obstáculo que possam afetar a medição 
como cabelo, suor, etc.). Se você obtiver a mesma temperatura de 37,5              
termômetro infravermelho está configurado e pronto para uso. Se obtiver uma medição menor, como 36,4
(97.5 °, uma diferença de 1.1 ° C (2.0 ° F), você precisará calibrar o termômetro, adicionando
a diferença. Passos da calibração: Pressione a tecla + e a tecla de função por 5 segundos para ligar.
Após ouvir 2 bips, pressione a tecla - para entrar no modo de calibração.
Calibre a diferença na sequencia e a calibração estará completa. Então, altere para a medição de temperatura -
material para verificação.  

Passo 3: Repita a aferição para checagem. 
2) Auto-teste
△ Mire no alvo e pressione o gatilho de medição. A tela LCD irá mostrar todos os números e 

caracteres do auto-teste.  
A tela de auto-teste irá aparecer, como mostrado na Figura 1. Esse teste será mostrado por 1 segundo.

de acordo com as instruções descritas.

℃ ℃

℃

° C (99.5 ° F), então o
° C
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Figura 1: 

△ Após o auto-teste, um bipe será ouvido, indicando que o auto-teste foi completado com sucesso,
e a temperatura do alvo será mostrada no visor LCD.

6.Estrutura do produto
O produto basicamente consiste em um sensor infravermelho, um processador, uma tela de cristal líquido

(LCD), botões, estrutura de plástico, bateria e uma placa de circuito. 
①．Gatilho de disparo
②．Tela de cristal líquido (LCD)
③．Sensor Infravermelho
④．Empunhadura
⑤．Botão Acima +
⑥．Botão abaixo -
⑦．Tecla de função
⑧．Tampa da bateria
 

7.Descrição da tela LCD Figura 2 :
① Modo de temperatura corporal humana
② . Alternar entre ℃ ou℉
③. Leitura Digital
④. Memória
⑤. Número do Log de dados  
⑥. Indicador de bateria       Figura 3 : 
⑦. Modo sonoro
⑧. Modo de superfície
8.Tipos de medições e contraindicações 
8.1 Tipo de medição
   Medição por radiação de calor.   
8.2 Contraindications 
1) Condições como defeitos de nascença, má-formação congênita, choque séptico e falha circulatória que
podem seriamente comprometer a aferição de temperatura frontal.
2) Pessoas com transtornos mentais

3) Pessoas com doenças graves do coração, rins, fígado e outras doenças.

4) Crianças com sistema imunológico comprometido e febre severa desde os 100 dias de vida aos 3 anos de

idade.

9.Índice técnico

9.1 Alcance de medição

Alcance de temperatura  33.0℃～43.0℃ 

 Distância ideal de medição  3 a 5 cm (1.18 a 1.97pol) A distância ideal é de 3cm.
 

Desligamento automático 13s 

9.2 Eficácia de aferição  
33～43℃（91.4～109.4℉） ±0.2℃（32.4℉） 

<33℃（91.4℉） ±2.0℃（35.6℉） 

>43℃（109.4℉） ±2.0℃（35.6℉） 
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9.3 Parâmetros básicos 
Precisão de aferição  0.1℃（0.1℉） 

Temperatura de Armazenamento -20℃～55℃（-4℉～13.1℉）

Temperatura ambiente de operação 16℃～35℃（60.8℉～95.0℉）A temperatura
ideal é 25 ℃  

Umidade relativa do ar ≤85%RH 

Fonte de energia DC 3V（2 pilhas AAA）  

Dimensões  154*87.7*44MM 

Peso bruto  0.11kg 

Tipo de Anti-choque Equipamento de bateria interna  

Proteção contra choque elétrico  Aplicação do tipo BR  

Nível de proteção contra flluídos  Não aplicável  

Modo de operação operação contínua  

Data de fabricação verificar no produto  

Margem de erro  · ±0.2℃ dentro da margem de  33℃ a 43℃
· ±0.2℃ fora da margem de 33℃ ℃

Eficácia clínica  1）Desvio clinico: < ± 0.3 ℃
2）Desvio clinico padrao: < ± 0.3 ℃

Repetibilidade clínica ≤±0.3℃ 

9.4 Durabilidade do produto 
2 anos (exceto baterias)
9.5 Versão do Software: V1.1  
9.6 Requerimentos de ambiente de trabalho, armazenagem e transporte
1) Ambiente de trabalho

■ Temperatura Ambiente 16 ℃ ～ 35 ℃ (60.8 ℉ ～ 95.0 ℉Temperatura ideal é de 25 ℃
■ umidade relativa <85% RH
■ 70Kpa ～ 106Kpa
■ : DC3V (2 AAA batteries)

2) Ambiente de transporte e armazenagem
■ -20 ° C -55 ° C (-4 ° F ~ 13.1 ° F);
■
■
■

impacto severo, vibrações, chuva e neve durante o transporte.
3) Ambiente de embalagem externa

■ - 20 ℃ - 55 ℃
■
■
■

 

10.Instruções de operação
10.1 Instrução de bateria e teclas
1. Instruções de uso da bateria (refer to Figure 4):
Há uma tampa removível de bateria sob a empunhadura. Remova a tampa na direção indicada.

 

a 43

Pressão atmosférica:
Fonte de energia

umidade relativa <85% RH
Sem gás corrosivo. Ambiente ventilado
Requerimentos de transporte são estipulados no contrato de compra, mas devem ser prevenidos contra

Temperatura Ambiente

Temperatura Ambiente (-4 ° F ~ 13.1 ° F);
umidade relativa <85% RH
Sem gás corrosivo. Ambiente ventilado
Requerimentos de transporte são estipulados no contrato de compra, mas devem ser prevenidos contra

impacto severo, vibrações, chuva e neve durante o transporte.



6 / 16 

Figura 4:

■
1) Com a tampa da bateria aberta, coloque as pilhas na direção dos pólos negativos e positivos.
Atenção para colocar as baterias nas posições corretas.
2) Substitua as baterias ao ouvir o alarme de bateria baixa. Empurre a tampa (Figura 4) da bateria.
Atenção para o posicionamento correto das baterias. A colocação incorreta das baterias pode danificar
o produto e as baterias.

3) Caso não utilize o aparelho por um longo período, recomendamos remover as baterias para estender  
a vida útil das mesmas e evitar danos ao aparelho devido ao vazamento de baterias.

2. Descrição dos botões
1):Modo de calibração:Após a remoção das baterias, ligue o aparelho segurando os botões + e função (Set)
por 5 segundos. Após ouvir 2 bipes, pressione a tecla - para entrar no modo de calibração. Altere a  
calibração, finalize a sequência e altere para o modo de temperatura de objeto para
verificação da temperatura. 
2): Tecla de ligar: Pressione e segure a tecla de função por 3 segundos para ligar/desligar
3): Ligue o aparelho, aguarde a tela de auto-teste e entre no modo de temperatura ambiente.-

4): Tecla de medição de temperatura: após um curto clique, a temperatura coletada será mostrada na 
tela durante 1 segundo, e o teste atual gravado será armazenado até a próxima ação.
5): Tecla de função
●
●
a. F1 state, para modo Farenheit ou Celsius. Pressione + ou - para alternar. 
b.  Pressione curto novamente, F2 state é para ajuste do alarme de alta temperatura. Pressione
+ ou - para ajustar a temperatura do alarme.
c. Terceiro toque curto, F3 state, para ajustar a calibração offset. Pressione + ou - para ajustar o
valor de calibração offset.
d.  Quarto toque curto, F4 State para configurar o bipe de alarme. Pressione + ou - para ajustar
o tipo de bipe.

Instalação e substituição da bateria

Um clique curto alterna entre temperatura corporal e temperatura de superfície.
Pressione e segure por 3 segundos para entrar no modo de configuração.

Com o aparelho ligado, pressione os botões + e - para visualizar as últimas 20 medições armazenadas.●
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O aparelho armazena sempre as últimas 20 medições.
3. Armazenamento de dados
O termômetro corporal pode armazenar automaticamente a temperatura aferida nas últimas 
20 vezes e mostrar na tela LCD. Você pode visualizar as medições pressionando + ou -
quando o aparelho estiver ligado.
10.2 Procedimento de aferição de temperatura
1.Mire o termômetro para a testa
na porção central da mesma, acima do centro

das sobrancelhas, onde não houver pêlos.
    Mantenha o aparelho na vertical, de 3 a 5cm

 e pressione o gatilho para efetuar a medição.
A temperatura é mostrada imediatamente.   

Figura 5:

 

2. A temperatura aferida será armazenada automaticamente após a medição (Veja a estrutura do produto 
①) (pressione a tecla "+" para checar as últimas 20 aferições armazenadas)
Nota:
1) Antes de iniciar a aferição, certifique-se de que não há nada cobrindo a superficie da testa como cabelo, suor, etc.
2) Caso não obtenha a temperatura devido a obstruções ou
outras razões, mire no lóbulo da orelha ainda certificando-se  
de não haver obstruções.

Figura 6

3)  O tempo de inicialização do termômetro é aumentado em 1 ou 2 segundos caso o aparelho não tenha sido 
utilizado por um longo período e devido à inspeção da temperatura ambiente.
4) A temperatura corporal muda ao longo do dia, e também é afetada por outras
condições externas como idade, gênero e cor da pele.
5) É recomendada a aferição por 3 vezes seguidas para se obter a média.
11. Temperatura de referência
11.1 Temperatura corporal normal em diferentes partes do corpo
      O corpo humano é um sistema biológico muito complexo. A temperatura corporal é um
dado importante para medir a normalidade das atividades humanas. Normalmente, medimos nossa saúde pela 
medição da temperatura da testa, cóclea, ânus, boca e axilas. Partes diferentes terão valores diferentes.
Os valores estão referidos na tabela abaixo:  

Parte do corpo  Normal Celsius (℃) Normal Fahrenheit (° F) 
Anus 36.6～38 97.8～100.4 

Cavidade Oral 35.5～37.5 95.9～99.5 
Axilas 34.7～37.3 94.4～99.1 

Ouvido 35.8～38 96.4～100.4 
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11.2 Temperatura corporal de acordo com diferentes idades
      A temperatura corporal de uma pessoa muda durante diferentes horas do dia e também é afetada por
outras condições externas tais como, idade, gênero, cor da pele e grossura da pele. Para a faixa de
temperatura de cada grupo de idade, veja a tabela abaixo:

Idade Normal Celsius (℃) Normal Fahrenheit (° F) 
0 ～ 2 anos  36.4～38.0 97.5～100.4 
3 a 10 anos 36.1～37.8 97.0～100.0 
11 a 65 anos 35.9～37.6 96.6～99.7 
> 65 anos 35.8～37.5 96.4～99.5 

Nota: 
    A temperatura corporal da mulher é, aproximadamente, 0,3     mais alta que a temperatura corporal do℃  

homem. Durante a ovulação, a variação é de 0,3℃ ～ 0.5 ℃ do normal.
12. Aviso

· A película protetora da tela LCD é muito importante, e também, a parte mais frágil do termômetro.
Tenha cuidado extra com ela. 

Não recarregue baterias não-recarregáveis e não as jogue no fogo.·
Não exponha esse produto ao sol ou em contato com a água.

13. Manutenção
13.1 Cuidados e limpeza
1) O sensor infrvermelho é a parte mais precisa do produto e deve ser protegida cuidadosamente.
2) Não utilize limpadores abrasivos para limpar esse produto.
3) Não mergulhe o produto em água ou outros líquidos.
4) Mantenha o produto em local seco para evitar poeira, poluição e luz direta do sol.
5) Limpe o sensor infravermelho regularmente, uma vez ao mês. Se necessário, você

pode fazer uma limpeza apropriada utilizando um pano seco e macio para limpar o sensor infravermelho.
Se o aparelho estiver demasiadamente sujo, use um pano umedecido com água ou detergente neutro. Após
essa limpeza, utilize um pano seco para remover toda a umidade e resíduos de água ou detergente.

 
13.2 Manutenção do Produto
      Se você encontrar um dos problemas abaixo durante o uso, siga as instruções para

encontrar uma solução. Se o problema persistir, por favor contate o nosso serviço de atendimento ao
consumidor. 

1) Tela LCD não mostra o valor
Se a temperatura estiver abaixo de 33  ° C  ou acima de 43 ° C, a tela não mostrará a temperatura.

Serão mostradas apenas as informações "Lo" ou "Hi"
2) Informação "Hi" na tela LCD
Se, ao utilizar o termômetro, a tela mostrar a informação "Hi", significa que o alcance de

medição foi excedido acima dos 43℃ no modo de medição de temperatura corporal humana.

3) Informação "Lo" na tela LCD

·

Se, ao utilizar o termômetro, a tela mostrar a informação "Lo", significa que o alcance de
medição foi excedido abaixo dos 33℃ no modo de medição de temperatura corporal humana.
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A informação "Lo" ou "Hi" aparece para referência: 
Razão para a mensagem "Lo" ou "Hi" O resultado da medição está fora do

alcance de medição. 
Temperatura afetada por cabelo e/ou
suor.  

Certifique-se de que não há obstruções 
durante a medição. 

Temperatura é afetada por mudanças
no fluxo de ar 

Certifique-se de que o ar esteja estável durante
a medição  

A distância de medição está incorreta Certifique-se de que a distância de medição
não seja maior do que 5cm 

Mudança de temperatura entre diferentes
ambientes  

Aguarde, pelo menos, 15 minutos até que
a temperatura corporal se adapte à temperatura
do ambiente antes de iniciar a medição. 

14.Instruções de Descarte

■

Faça o descarte de acordo com as leis da sua região.

■
as leis da sua áres ou contate o fabricante para reciclagem.

15. Aviso de compatibilidade eletromagnética

Nota:

· Este equipamento cumpre com os requerimentos relevantes dos padrões de compatibilidade

eletromagnética YY0505-2012

· Usuários devem utilizar esse equipamento em acordância com a compatibilidade eletromagnética

disponibilizada nos documentos anexados.

· Equipamentos de comunicação por RadioFrequência portáteis e móveis podem afetar a performance

tde termômetros infravermelhos. Evite a proximidade de telefones móveis, rádios, etc quando usando

io termômetro

· Orientações e declarações do fabricante estão detalhadas no anexo.

Advertência

· Esse equipamento não deve ser usado próximo ou anexado a outro equipamento. Se houver

necessidade desse tipo de utilização, certifique-se de seguir a operação normal de uso.

Descartar produtos eletrônicos e baterias diretamente no lixo pode causar damos ao meio ambiente.

Não descarte o termometro no lixo após o fim de sua vida útil. Descarte o produto de acordo com
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Voltagem na linha de entrada
Sags, interrupções curtas

e  
mudança de voltagem 

GB / T 17626.11 

<5% UT por 0.5 semanas
em UT,> 95% sag) 
40% UT. 5 semanas

de duração (60% sag em 
UT) 

70% UT por 25 semanas
(30% sag em UT)  

<5% UT por 5S (> 95% 
dip em UT) 

Não
aplicável  

Não aplicável  

Frequência do campo
magnético 
(50 / 60Hz) 
GB / T17626.8 

3A/m 3A/m/50H
z/60Hz 

Campos magnéticos de frequencia de 
força devem ter níveis de características
típicas de um ambiente comercial ou
hospitalar  

Nota: UT refere-se a votagem da rede AC antes da aplicação da voltagem experimental. 

Declaração e orientação do fabricante de imunidade eletromagnética 

   O termômetro infravermelho deve ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O comprador ou
usuário do termômetro deve assegurar-se de que o aparelho está sendo utilizado no seguinte

ambiente:

Teste de imunidade IEC 60601 nível de
 

Guia de Ambiente Eletromagnético

Nota 1: Frequência de 80MHz e 800MHz, usando canal de alta frequência
Nota 2: Essas orientações podem não ser aplicadas a todas as situações. Propagação eletromagnética é afetada por
absorção e reflexão de construções, objetos e pessoas.

confiança
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Condução RF
GB / T 
17625.6 

Radiação RF 
GB / T 
17626.3 

3 Vrms 
150 KHz a 80 MHz  

3V/m 
80 MHz a 2,5 GHz 

Não
aplicável  

3V/m 

Equipamentos de comunicação por RF
móveis ou portáteis não devem ser

usados próximos a qualquer parte do
termômetro, além da distância de 

isolamento adequada, incluindo cabos. Essa
distância deve ser calculada pela fórmula
correspondente à frequência do
transmissor 
Distância de isolamento recomendada 

d =1.2 p

d =1.2 p  80 MHz a 800 MHz 

d =2.3 p  800 MHz a 2,5 GHz 

Entre elas, p é de acordo com a 
potência máxima de saída do transmissor
fornecida pelo fabricante do transmissor, em
watts (W), e d é a distância de 
isolamento adequada em metros (m). 
A força do campo do transmissor RF fixo
é determinada pela detecção do campo
eletromagnético e deve ser mais baixa
que os níveis de conformidade em cada faixa
de frequência. 

Fabricantes de transmissores fixos como: Estações fixas para telefones wireless e rádios terrestres móveis,

rádio amador, trasmissões de rádio AM e FM, trasmissões de televisão.

A força do campo é teoricamente impossível de ser medida eficazmente. Para avaliação do ambiente eletromagnético

de transmissores fixos RF, a pesquisa de campos eletromagnéticos deve ser considerada. Se a medição da força do

campo do termômetro infravermelho for maior do que os níveis estabelecidos na aplicação acima, o termômetro

infravermelho deve ser observado quanto à sua operação normal. Se uma performance anormal for observada,

medidas suplementares podem ser necessárias como reorientando ou reposicionando o termômetro infravermelho.

 

Em todo o alcance de frequência de 150KHz-80MHz, a força da planta deve ser menor do que 3V/m.



13 / 16 

16.Descrição dos Símbolos

Symbol graphics Meaning Symbol graphics Meaning 

Nota, consulte o arquivo anexo RInstruções de referência 

Alerta de voltagem baixa Aplicação do tipo BF

Lixo  

Distância recomendada de isolamento entre dispositivos de comunicação RF portáteis e móveis e termômetros

infravermelhos. 

Termômetros infravermelhos são desenhados para uso em ambientes eletromagnéticos onde as ondas RF

são controladas, de acordo com a potência máxima do equipamento de comunicação. Usuários de termômetros

infravermelhos podem prevenir interferências eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre o

equipamento de comunicação RF móvel ou portátil e os termômetros como especificado na tabela

abaixo.  

Potência máxima

de saída do transmissor

/ w 

Distância de isolamento para diferentes frequências do transmissor 

150kHz—80MHz 

d=1.2  

150kHz—80MHz 

d=1.2  

150kHz—80MHz 

d=2.3  

0.01 Não aplicável  0.12 0.23 

0.1  0.38 0.73 

1  1.2 2.3 

10  3.8 7.3 

100  12 2.3 

Para a potência máxima de saída do transmissor não listada na tabela acima, a distância de isolamento d, em 

metros (m), pode ser determinada utilizando-se a formula da coluna de frequência de transmissão correspondente,

onde p é a potência máxima de saida em (w) fornecida pelo fabricante do transmissor.

Nota 1: Nas frequências de 80MHz e 800MHz,a fórmula de frequência máxima é utilizada.

Nota 2: Essas orientações podem não ser aplicáveis à todas as situações. Propagação eletromagnética é

afetada pela absorção e reflexão de construções, objetos e pessoas.

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável

Não aplicável
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Cartão de Manutenção de Produto 

(Esse cartão é reservado ao vendedor, 

usando esse cartão como um voucher) 

(Este cartão é usado para retorno ao Serviço

ao Consumidor, e deve ser preenchido) 
Nome do Cliente:         Telefone: 
Endereço:  
Nome do Produto:      Modelo: 
Data da Compra:      Cidade da Compra: 

Descrição do Defeito: 

Prezado consumidor, por favor use baterias AAA

quando substituindo baterias.  
 
 
 

 
 

 

 

 

 
          

 
       
       

 

 

17 Cartão de manutenção do produto 

 

Cartão de Manutenção de Produto

(Esse cartão é reservado ao vendedor, 

usando esse cartão como um voucher)

(Este cartão é usado para retorno ao Serviço

ao Consumidor, e deve ser preenchido)

Nome do Cliente: Telefone:
Endereço:
Nome do Produto: Modelo:
Data da Compra: Cidade da Compra:

Descrição do Defeito:

Prezado consumidor, por favor use baterias AAA

quando substituindo baterias.
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Declaração de Garantia  

(I) O período de garantia inicia-se na data da compra. Você pode aproveitar um período-

de garantia de 2 anos e manutenção vitalícia, possuindo uma nota fiscal de compra 

ou cartão de garantia.

(2) A garantia fornece serviço de manutenção gratuita se o produto for usado

de acordo com o manual de instruções..

(3) Vá para o serviço de reparo mais próximo caso o produto apresente 

defeito de fabricação..

(4) As seguintes condições não estão cobertas pela garantia:

(a) Desmontar e/ou modificar os produtos sem autorizaçãoe 

(b) Armazenagem imprópria e danos causados por transporte como batidas,

vazamento de baterias, etc

(c) Danos causados por força maior (incêndio, terremoto, inundação, etc)

(d) Falhas causadas por uso indevido, não acordando com as instruções.  

(e) A garantia é anulada se houver alteração no cartão de manutenção ou na 

nota fiscal sem autorização.

(5) Certifique-se de pedir à loja/revendedor para carimbar o cartão de garantia quando  

adquirir esse produto. O serviço gratuito de garantia será fornecido se o cartão estiver 

preenchido, datado e carimbado (incluindo o nome e endereço da loja/revendedor)

(6) Serviços não cobertos pela garantia são passíveis de cobrança. 

(7) Esse cartão de manutenção de produto é válido somente na China.
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(I) O período de garantia inicia-se na data da compra. Você pode aproveitar um período

de garantia de 2 anos e manutenção vitalícia, possuindo uma nota fiscal de compra

ou cartão de garantia.
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de acordo com o manual de instruções.

Vá para o serviço de reparo mais próximo caso o produto apresente
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4) As seguintes condições não estão cobertas pela garantia:

(a) Desmontar e/ou modificar os produtos sem autorização

(b) Armazenagem imprópria e danos causados por transporte como batidas,

vazamento de baterias, etc

(c) Danos causados por força maior (incêndio, terremoto, inundação, etc)

(d) Falhas causadas por uso indevido, não acordando com as instruções.

(e) A garantia é anulada se houver alteração no cartão de manutenção ou na

nota fiscal sem autorização.

Certifique-se de pedir à loja/revendedor para carimbar o cartão de garantia quando

adquirir esse produto. O serviço gratuito de garantia será fornecido se o cartão estiver

preenchido, datado e carimbado (incluindo o nome e endereço da loja/revendedor)

Serviços não cobertos pela garantia são passíveis de cobrança.

(7) Esse cartão de manutenção de produto é válido somente na China.
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18. Lista de acessórios
1 (um) termômetro infravermelho QY-EWQ-01, 1 (um) manual, 1 (um) certificado de conformidade

19. Declaração
Se necessário, a fabricante pode fornecer os diagramas de circuitos, listas de componentes, legendas

detalhes de calibração específicos para auxiliar técnicos qualificados para reparo. . 

Certificado de Conformidade
Product name: Infrared Forehead Thermometer 
Product model: QY-EWQ-01 

IQC:
Manufacturing Date:   

Registrant/Manufacturer / After-sales service company: Hangzhou Qingyuan Medical 
Equipment Technology Co.,Ltd. 
Registrant/ Manufacturer residence: No.688 Dong'an 1st Road, Xintang Street, Xiaoshan 
District, Hangzhou 
Manufacturing Address / After-sales Service Address: No.688 Dong'an 1st Road, Xintang 
Street, Xiaoshan District, Hangzhou 
This product has been inspected by the company's quality control and assurance 
department, and its quality meets technical standards. 
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