
Használati utasítás LAICA TH3601W  flexibilis  hőmérő használatához.  

Forgalmazó neve és központi iroda címe: Silko&Co. Kft. 1158 Budapest, Késmárk u. 16. III. emelet 
Forgalmazó e-mail címe: szerviz@silko.hu

Termék megnevezése: TH3601 flexibilis hőmérő 

Termék típusa: TH3601W

Használat előtt olvassa el figyelmesen az ebben a leírásban megadott utasításokat és 
figyelmeztetéseket, és tartsa ezt a használati utasítás biztonságos helyen. Digitális hőmérő széles LCD
kijelzővel a könnyű olvasáshoz. A testhőmérséklet 60 másodperc alatt mérhető. Gyors és pontos, 
hangjelzést ad a hőmérséklet leolvasásakor. Az utolsó olvasási hőmérsékletet tárolja a változások 
értékeléséhez. Rendkívül könnyen használható, praktikus tároló kapszulában szállítjuk , hogy 
elkerüljék a sérülés kockázatát. Mosható, rugalmas szondával és automatikus kikapcsolási funkcióval. 
Laica S.p.A. - Viale del Lavoro, 10 - Fraz. Ponte - 36021 Barbarano Vicentino (VI) - OLASZORSZÁG Fax: 
+ 39-0444-795324 Made in China

ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 1) Az önmérés csak ellenőrzés, nem jelent diagnózist és kezelést, 
bármilyen szokatlan értéket meg kell beszélni orvosával. Semmilyen körülmények között nem szabad 
megváltoztatnia az orvosa által előírt gyógyszeradagokat. 2) Ne préselje, ne hajlítsa meg, ne csavarja, 
ne harapja meg és ne szakítsa meg a hőmérőt. 3) NEM játék (tárolás közben) Tartsa távol a 
gyermekektől. 4) Ne tegye ki napsugárzásnak vagy közvetlen hőforrásoknak. Tartsa száraz helyen. 5) 
Ne merítse a hőmérőt vízbe vagy más folyadékba, csak az érzékelő felület vízálló. 6) Ne használja, ha 
a hőmérő nedves, mert az eredmények pontatlanok lehetnek. 7) Ez a hőmérő csak a hónalj, rektális 
vagy orális hőmérsékletet mutatja. Ne használja az auricoláris hőmérsékletek leolvasására. 8) Ne 
igyon forró vagy hideg italt, ne dohányozzon, ne vegyen forró fürdőt mielőtt mérné a 
testhőmérsékletet. 9) Ne használja a hőmérőt szájon át -fertőtlenítés nélkül-, miután azt rektálisan 
használták. 10) Két évesnél fiatalabb gyermekek esetében a hőmérőt ne használja szájon át. 

AZ AKKUMULÁTOROK CSERÉJE 1) Húzza az akkumulátor fedelet a nyíllal jelzett irányba. 2) Óvatosan 
vegye ki az elemtartót jobbra, hogy megkönnyítse az akkumulátor eltávolítását. Használjon hegyes 
tárgyat a régi elemek eltávolításához. 3) Helyezze az új elemeket a pozitív pólussal (+) felfelé, a 
negatív pólus pedig lefelé. 4) Óvatosan nyomja az elemtartót a helyére , és szerelje vissza a fedelet. 
Ha a kijelzőn az „elem ” jel látható, azt jelenti, hogy ki kell cserélni az elemeket  . 5) Távolítsa el a 
használt elemeket az 1-2. Pontban leírtak szerint, és az újrahasznosítás céljára a hulladékgyűjtő 
pontokban különleges hulladékként dobja el. A kimerült akkumulátorok ártalmatlanításával 
kapcsolatos további információkért érdeklődjön az önkormányzat vagy a helyi hulladékkezelőnél. 
Figyelem: Biztonsági okokból nem ajánlott, hogy a 12 évesnél fiatalabb gyerekek eltávolítsák az 
elemeket. 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS Minden használat előtt és / vagy után fertőtlenítse a szondát alkohollal. * 
ORAL ÉS RECTAL használat esetén különösen) Kapcsolja be a hőmérőt az O/I gomb megnyomásával, a
készülék rövid hangjelzést ad. A kijelzőn minden funkciójelző bekapcsol, csak néhány másodpercig. 
Ezután a hőmérő néhány másodpercig mutatja az utolsó mért értéket , majd a Lo ° C-t (ha az észlelt 
hőmérséklet 32 ° C-nál alacsonyabb) vagy Hi ° C-nál (ha az észlelt hőmérséklet nagyobb, mint 42,9 ° 
C).  Ha a ° C szimbólum villog, a készülék használatra kész. 2) Helyezze a szondát az alábbiak szerint: 
ORÁLIS HASZNÁLAT: a mérés előtt kb. 5 percig zárja le a száját a hőmérséklet stabilizálása érdekében.
Helyezze a szondát a nyelv alá, és zárja le a száját, amíg a hőmérő nem méri a hőmérsékletet. Az ilyen
típusú mérések standard hőmérséklete 37 ° C. RECTAL( végbélben ) történő mérés :  a szondát zselés 
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vízoldható oldattal kenje be. Ne használjon vazelint. Helyezze a szondát a végbélbe kb. 1 cm-re, amíg 
a hőmérséklet stabilizálódik (kb. 60 másodperc). Az ilyen típusú mérések standard hőmérséklete 37,5
° C. Ne erőltesse a hőmérőt a végbélben. Ha a behelyezés fájdalmat okoz, azonnal állítsa le a mérést. 
Ezen óvintézkedések elmulasztása sérülést okozhat. * ALKALMAZÁSI ALKALMAZÁS 

HÓNALJBAN történő mérés: az alábbiak szerint járjon el: 1) Nagyon jól szárítsa meg a hónalját . A 
mérés előtt tartsa a karját a csípő mentén 5 percig, hogy stabilizálja a hőmérsékletet. Helyezze az 
érzékelőt a hónalj alá és jól szorítsa oda, miközben a karját a mellkasa előtt tartja. (Ez 
megakadályozza, hogy a szobahőmérséklet befolyásolja a testhőmérséklet mérését). 2) Nyomja meg 
az O/I gombot. A készülék rövid hangjelzést ad. A kijelzőn minden funkciós szimbólum bekapcsol, 
csak néhány másodpercig. Ezután a hőmérő néhány másodpercig mutatja az utolsó mérést, majd a 
Lo ° C-t (ha az észlelt hőmérséklet 32 ° C-nál alacsonyabb) vagy Hi ° C-nál (ha az észlelt hőmérséklet 
nagyobb, mint 42,9 ° C). Ha a ° C szimbólum villog, a készülék használatra kész. A hőmérséklet 
körülbelül 60 másodperc után stabilizálódik. Az ilyen típusú mérések standard hőmérséklete 36,5 ° C. 
3) Ha a készülék hangjelzést ad, távolítsa el. A mérés befejeződött, és megjelenik a kijelzőn. Ha az 
észlelt hőmérséklet meghaladja a 37,8 ° C-ot, az akusztikus jel intenzitása és gyakorisága növekszik. 

A készülék 10 perc elteltével automatikusan kikapcsol, ha nem használják (közben a mérés továbbra 
is megjelenik); ellenkező esetben az O / I gombbal kikapcsolható.

KARBANTARTÁS Minden egyes használat előtt és után tisztítsa meg a hőmérő szondát alkohollal 
megnedvesített ruhával vagy bármilyen típusú fertőtlenítőszerrel. Bármilyen más típusú megoldás 
károsíthatja a készüléket. A hőmérő testét száraz ruhával kell tisztítani. Ne merítse a hőmérőt vízbe 
vagy más folyadékba. Soha ne használjon vegyi vagy karcoló anyagot. A szonda a hőmérő legapróbb 
része. Tisztítás közben óvatosan kezelje azt. Ne használjon alkoholt a kijelző tisztításához. A hőmérőt 
száraz és tiszta helyen tárolja, távol a közvetlen napfénytől. Ne sterilizálja vagy forralja a hőmérőt. A 
hőmérőt a szabványos kivitelű burkolatban kell tárolni.

MŰSZAKI ADATOK

Fontos! Olvassa el figyelmesen az utasításokat BF típusú készüléket

Mérési tartomány: 32,0 ° C - 42,9 ° C Tűrés: +/- 0,1 ° C (35,5 ° C - 42,0 ° C)  Kijelző: folyadékkristály 
Akkumulátor: 1x1.5V típusú LR / SR-41  Akkumulátor autonómia: kb. 200 óra folyamatos használat 
Súly: 11 g Méret: 139x22x13 mm Munkakörülmények: + 10 ° C - + 40 ° C, (15-95)% RH Megőrzési 
feltételek: 10 ° C - 55 ° C, (15-95)% RH

IP22: Az elektromos berendezések védőburkolatának védelmi foka, ahol az első ábra a szilárd idegen 
testek (0–6 közötti) behatolás elleni védelem fokát, a második pedig a folyadékok behatolásának 
mértékét (0-tól 8-ig) mutatja.

ELEKTROMAGNETIKUS KOMPATIBILITÁS : Ez a készülék megfelel az elektromágneses 
összeférhetőségre (EMC) vonatkozó hatályos előírásoknak, és otthoni használatra tervezték. 
Kibocsátása rendkívül kicsi, és nem valószínű, hogy interferenciát okozna más berendezéseknél. 
Abban az esetben, ha azt más berendezések közvetlen közelében használják, javasoljuk, hogy kövesse
a használati utasítás végén található táblázatokban található utasításokat. Bizonyos mobil 
kommunikációs eszközök és rádiórendszerek hatással lehetnek az eszköz működésére. Abban az 
esetben, ha működés közben rendellenességek tapasztalhatók, ajánlott a készüléket olyan távolságra 
elhelyezni, amely más elektromágneses interferenciát okozhat és ellenőrizheti a teljesítmény 
helyreállítását. Minden esetben kétség esetén forduljon az ügyfélszolgálathoz, vagy tekintse meg az 
elektromágneses kibocsátással kapcsolatos táblázatokat az utasítások végén.



ÁRTALMATLANÍTÁSI ELJÁRÁS (Dir. 2012/19 / Eu-WEEE) A készülék alján található szimbólum jelzi az 
elektromos és elektronikus berendezések elválasztott gyűjtését. A készülék élettartamának 
végeztével ne dobja el a vegyes szilárd települési hulladékként, hanem dobja el azt a saját, a saját 
területén található gyűjtőközpontra vagy a forgalmazóhoz történő visszajuttatására, ha egy új, 
azonos típusú készüléket vásárol. azonos funkciókkal. Ha az ártalmatlanítandó készülék 25 cm-nél 
kisebb, akkor vissza lehet vinni egy 400 m²-nél nagyobb kiskereskedelmi helyre, anélkül, hogy új, 
hasonló eszközt kellene vásárolnia. Az elektromos és elektronikus készülékek elkülönített 
gyűjtésének ezen eljárása az európai környezetvédelmi politika előrejelzésére irányul, amelynek célja
a környezet minőségének megőrzése, védelme és javítása, valamint az ilyen berendezésekben lévő 
veszélyes anyagok jelenléte miatt az emberi egészségre gyakorolt potenciális hatások elkerülése vagy
ugyanazon vagy részeinek helytelen használata. Vigyázat! Az elektromos és elektronikus 
berendezések hibás ártalmatlanítása szankciókkal járhat.

GARANCIA Ez a berendezés a vásárlási dátumtól számított 2 éves szavatossággal rendelkezik, 
amelyet a kereskedő bélyegzőjével vagy aláírásával és az e dokumentumhoz mellékelt pénzügyi 
fizetési nyugtával kell igazolni. Ez a garanciaidő megfelel a hatályos törvényeknek, és csak abban az 
esetben alkalmazandó, ha a fogyasztó egyén. A Laica termékeket kizárólag háztartási használatra 
tervezték; ezért kereskedelmi célú felhasználása tilos. A jótállás csak a termelési hibákra vonatkozik, 
és nem érvényes, ha a kárt véletlen események, helytelen használat, gondatlanság vagy nem 
megfelelő használat okozza. Csak a mellékelt tartozékokat használja; más tartozékok használata 
érvényteleníti a jótállási védelmet. Ne nyissa ki a berendezést bármilyen okból; a berendezés 
megnyitása vagy meghibásodása határozottan érvényteleníti a garanciát. A garancia nem vonatkozik 
azokra a alkatrészekre, amelyek a használat során elszakadnak és kopásnak vannak kitéve. A garancia
a vásárlás dátumától számított 2 év elteltével csökken. Ebben az esetben a műszaki szolgálat 
beavatkozásait fizetés ellenében hajtják végre. A műszaki szolgáltatási beavatkozásokra vonatkozó 
információk, garanciális feltételek mellett vagy fizetés ellenében, az info@laica.hu címre kérhetők. A 
szavatossági  feltételek hatálya alá tartozó termékek javítása vagy cseréje ingyenes. Hibák esetén 
forduljon a kereskedőhöz; NE küldjön semmit közvetlenül a LAICA-hoz. 

Javítási, ill. bevizsgálási igényével kérjük, forduljon ide: 

LAICA szerviz átvételi pont. 
Kérjük felmerült szerviz igényét előzetesen küldje el e-mailben

a gyorsabb ügyintézés érdekében .  e-mail cím:
szerviz@silko.hu

Silko&Co.Kft 
1158 Budapest, Késmárk u. 16. III. emelet

Készülék átvétel személyesen: minden héten kizárólag
szerda 9-16 között. 

       Csomagküldés esetén használja ugyan ezt a címet.

A forgalmazó a termék fogyasztó által történt 
megvásárlásától számított 1 évre jótállást vállal.   

Vásárlás dátuma:………………………………

Üzleti eladóhelyi pecsét:……………………..


