DIGITÁLIS HŐMÉRŐ RUGALMAS MÉRŐFEJJEL
TH3302

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és
figyelmeztetéseket, valamint az útmutatót tartsa biztonságos helyen! Digitális hőmérő LCD kijelzővel
a könnyű leolvasásért. 60 másodperc alatt méri meg a test hőmérsékletét. Gyors és pontos,
hangjelzéssel jelzi, ha a mérés befejeződött. Az utolsó mérés eredményét tárolja, hogy össze tudja
hasonlítani a később mért értékekkel. Használata rendkívül egyszerű, a sérülés elkerülése érdekében
praktikus táskában van tárolva. A mérőfej mosható, és a készülék automatikusan kikapcsol.
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O/I gomb

Kijelző

flexibilis mérőfej

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK
1) A testhőmérséklet mérése csak ellenőrzés, nem jelent sem diagnózist, sem kezelést. Ha bármilyen
szokatlan értéket észlel, azonnal forduljon orvosához! Semmilyen körülmények között ne változtassa
meg az orvosa áltat felírt gyógyszeradagot.
2) Ne szorítsa, hajlítsa meg, ne ejtse le, harapja meg vagy szedje darabokra a homérot.
3) Gyermekektől elzárva tartandó.
4) Ne tegye ki közvetlen napsütésnek, vagy hőforrásnak. Tiszta, száraz helyen tartsa.

5) A hőmérőt ne mártsa vízbe vagy más folyadékba, mivel csak a mérőfej vízálló.
6) Ne végezzen mérést, amikor a hőmérő nedves, mert a mérési eredmények pontatlanok lehetnek.
7) A hőmérőt hónaljban, szájban vagy végbélnyílásban lehet használni. Ne használja fülön keresztül.
8) Mérés előtt ne fogyasszon forró vagy hideg ételt, italt, ne dohányozzon, és ne zuhanyozzon.
9) Végbélen keresztüli hőmérést követően ne használja a hőmérőt szájon keresztüli hőmérésre
előzetes fertőtlenítés nélkül.
10) Két évesnél fiatalabb gyermekek esetében ne végezzen szájon keresztüli hőmérést.
AZ ELEMEK BEHELYEZÉSE/CSERÉJE
1) Az elemfedőt húzza a jelzett irányba.
2) Egy hegyes tárgy segítségével távolítsa el az elemet.
3) Az új elemet a pozitív oldalával felfelé, a negatív oldalával lefelé helyezze be.
4) Helyezze vissza a fedelet. Ha a kijelzőn a " ’’ és a "’ ’ jel jelenik meg, akkor az elemeket ki kell
cserélni.
5) Az elemet ne a háztartási szemétbe, hanem szelektív hulladékgyűjtőbe dobja. Figyelem: Biztonsági
okokból célszerű, ha, 12 év alatti gyermek nem cseréli az elemet.
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK
Minden használat előtt és/vagy után a mérőfejet alkohollal fertőtlenítse le.
SZÁJON ÉS VÉGBÉLEN KERESZTÜLI HASZNÁLAT:
1) Az O/I gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Ekkor a készülék egy rövid hangjelzést ad,
majd pár másodpercre megjelenik az összes ikon a kijelzőn. Ezután a kijelző az utolsó mért értéket
mutatja az L °C felirat mellett. Mikor a °C felirat elkezd villogni, a készülék használatra készen áll.
2) A mérőfej elhelyezése: szájban: a mérés előtt 5 percig tartsa csukva a száját, hogy a hőmérséklet
stabilizálódjon. A hőmérőt helyezze a nyelv alá, majd tartsa csukva száját, míg a mérés befejeződik. A
szájban mért átlaghőmérséklet 37°C. Végbélnyílásban: A mérőfejet kenje be valamilyen zselés, vízben
oldódó oldattal. Ne használjon vazelint. A hőmérőt 60 másodpercig tartsa a végbélben kb. egy centi
mélyen. Az átlaghőmérséklet itt 37.5°C. Ne erőltesse a hőmérőt a végbélbe. Amennyiben a bevezetés
fájdalmat okoz, azonnal szakítsa meg a hőmérést. Ezen figyelmeztetés be nem tartása sérüléseket
okozhat.

HÓNALJBAN VALÓ HASZNÁLATHOZ KÖVESSE AZ ALÁBBI UTASÍTÁSOKAT:
1) A hónaljat törölje szárazra. A mérés előtt a karját 5 percig tartsa a csípőhöz szorítva, így a
hőmérséklet stabilizálódik. A hőmérőt helyezze a hónalja alá, és karját szorítsa a mellkasához. (Így
megakadályozható, hogy a szobahőmérséklet befolyásolja az eredményt.)
2) Az O/I gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Ekkor a készülék egy rövid hangjelzést ad,
majd pár másodpercre megjelenik az összes ikon a kijelzőn. Ezután a kijelző az utolsó mért értéket
mutatja az L °C felirat mellett. Mikor a °C felirat elkezd villogni, a készülék használatra készen áll. A
hőmérséklet kb. 60 másodperc után stabilizálódik. Az átlaghőmérséklet a hónaljban 36.5°C.
3) Mikor a készülék hangjelzést ad, távolítsa el a hónaljtól, a mérés befejeződött. Az eredményt a
kijelzőn olvashatja. Ha a készülék használaton kívül van, 10 perc után automatikusan kikapcsol (addig
a kijelzőn az eredmény látható). Ha ezt nem várja meg, a készüléket az O/I gombbal kapcsolhatja ki.
KARBANTARTÁS
A hőmérő mérőfejét minden használat előtt és/vagy után tisztítsa meg alkoholos ronggyal, vagy más
fertőtlenítőszerrel. Minden más tisztítószer használata károsíthatja a készüléket. A hőmérőt magát
száraz ronggyal törölje át. A hőmérőt ne tegye vízbe vagy más folyadékba. Soha ne használjon vegyi
anyagot vagy súrolószert a tisztításhoz. A mérőfej a hőmérő legtörékenyebb része, ezért tisztítását
nagy gonddal végezze. A kijelzőt soha ne tisztítsa alkohollal. A hőmérőt közvetlen napfénytől elzárva,
száraz, hűvös helyen tartsa. Ne fertőtlenítse vagy főzze ki a hőmérőt. A hőmérőt a tokjában tartsa.
TECHNIKAI ADATOK
Fontos! Olvassa el ﬁgyelmesen a használati utasítást!
BF típusú készülék
Mérési tartomány: 32.0°C - 42,9°C
Tolerancia: +/-0,1°C (35,5°C - 42,0°C)
Kijelző: folyadékkristályos
Akkumulátor: 1x1.5V típus LR/SR-41
Akkumulátor autonómia: kb. 200 óra folyamatos használat
Súly: 12 g
Méret: 124x24x12 mm
Mükődési feltételek: 10°C - 40°C, (15-95)% relatív páratartalom mellett
Tárolási feltételek: 10°C - 55°C, (15-95)% relatív páratartalom

IP22: Elektromos készülékek csomagolásának védettségi foka, ahol az első számjegy a külső szilárd
testek behatolásával szembeni (0-6), míg a második számjegy a folyadékok behatolásával szembeni
védettségi fokot (0-8) jelöli.
ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS
Jelen készülék megfelel az elektromágneses kompatibilitásra (EMC) vonatkozó hatályos előírásoknak
és otthoni környezetben történő használatra tervezték: a kibocsátások mértéke rendkívül alacsony és
nem interferál más készülékekkel. Amennyiben más készülékek közelében használják, javasoljuk,
hogy kövessék a használati utasítások végén található táblázatban feltüntetett utasításokat. Speciális
mobil kommunikációs készülékek és rádiós rendszerek hatással lehetnek jelen készülék működésére.
Amennyiben a működés során rendellenességet észlel, javasoljuk, hogy távolítsa el a készüléket a
többi, elektromágneses interferenciát okozható készüléktől és ellenőrizze a készülék működésének
helyreállását. Mindenesetre, további kétség esetén, vegye fel a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal vagy
tanulmányozza a jelen használati útmutató végén található, az elektromágneses kibocsátásokra
vonatkozó táblázatokat.

ÁRTALMATLANÍTÁS (Dir. 2012/19/Eu-WEEE)
A készülék alján lévő szimbólum az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtését jelzi. A
készülék élettartama végén ne ártalmatlanítsa azt a vegyes háztartási hulladékokkal, hanem adja át
egy megfelelő helyi hulladékgyűjtő központnak vagy szolgáltassa vissza a viszonteladónak egy azonos
típusú és funkciójú új készülék vásárlásakor.
Amennyiben az ártalmatlanítandó készülék mérete 25cm-nél kisebb, lehetőség van annak 400 nmnél nagyobb alapterületű viszonteladónál történő leadására, hasonló készülék
vásárlási kötelezettsége nélkül. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése a
közösségi környezetvédelmi politikának megfelelően kerül végrehajtásra, melynek célja a környezet
védelme és a környezet minőségének a javítása, valamint annak az elkerülése, hogy a készülékben
található esetleges veszélyes anyagok, ezek vagy ezek részeinek a helytelen felhasználása káros
hatással legyenek az emberi egészségre. Figyelem! Az elektromos és elektronikus készülékek
helytelen ártalmatlanítása büntetést vonhat maga után.
GARANCIA
A készüléket a vásárlástól számított 2 éves garancia fedi. A vásárlás dátumát a viszonteladó
bélyegzőjének vagy aláírásának és a számlának kell tanúsítania, ezért a mellékelt számlát gondosan
meg kell őrizni. Ez az időszak megfelel az érvényben lévő előírásoknak (A fogyasztóvédelmi
törvénykönyv 2005/09/06-i 206. sz. törvényrendelete) és csak akkor alkalmazható, ha a vásárló
magánszemély. A Laica termékek háztartási használatra készültek és ezért nem használhatók
közszolgálatokban. A garancia csak a gyártási hibákra érvényes és nem alkalmazható akkor, ha a hibát
véletlen esemény, helytelen használat, hanyagság vagy a termék nem megfelelő használata okozta.
Csak a mellékelt kiegészítőket használja. Az ezektől eltérő kiegészítők a garancia érvényvesztését
okozhatják.
Semmilyen okból ne nyissa ki a mérleget. Kinyitás vagy módosítás esetén a garancia véglegesen
érvényét veszíti. A garancia nem érvényes a kopásnak kitett alkatrészekre és a mellékelt elemekre. A
vásárlás után 2 évvel a garancia lejár. Ezután a Műszaki támogatás beavatkozásaiért ﬁzetni kell.

A Műszaki támogatás beavatkozásaival kapcsolatos információkért, érvényes garancia vagy ﬁzetés
esetében is, küldjön e-mailt a szerviz@silko.hu címre. Érvényes garancia esetén a termékek
javításáért vagy cseréjéért nincs szükség semmiféle hozzájárulásra.
Hiba esetén forduljon a viszonteladóhoz, NE küldje el a terméket közvetlenül a LAICA címére.
A garanciális beavatkozások (beleértve a termék vagy annak egy alkatrészének a cseréjét) nem
hosszabbítják meg a kicserélt termék eredeti garanciájának az időtartalmát. A gyártó nem vállal
semmiféle felelősséget sem az esetleges károkért, melyek közvetlenül vagy közvetetten a
személyeket, tárgyakat vagy háziállatokat érintik a megfelelő használati utasításban foglalt összes
utasítás, és elsősorban a készülék telepítésével, használatával és karbantartásával kapcsolatos
utasítások be nem tartása esetén. Mivel folyamatosan a termékek javításán dolgozik, a Laica
fenntartja magának a jogot a termékek vagy azok részeinek az előzetes értesítés nélküli
módosítására, anélkül, hogy ez bármiféle felelősséget jelentene a Laicára vagy a viszonteladókra
nézve.

