
TERMOMETR CYFROWY

Ostrzeżenie

UWAGA

Metoda pomiaru

• Nie stosować pomiaru temperatury do samodzielnej 
diagnozy, zawsze skonsultować się z lekarzem, 
samodzielna diagnoza może powodować pogorszenie 
się stanu pacjenta
• Produkt jedynie do użytku w ustach, pod pachą i 
odbycie
• W przeciwnym razie możliwość nieprawidłowego 
odczytu, zranienia ucha, itp.Przechowywać w miejscu 
niedostępnym dla dzieci, nie do samodzielnego użytku 

    • Ten produkt nie jest wodoodporny, należy unikać 
kontaktu z wodą. W przypadku zalania cieczą 
możliwość nieprawidłowego odczytu bądź nawet 
uszkodzenia urządzenia
    • Nie zagryzać produktu, może to stanowić 
niebezpieczeństwo dla zdrowia
    • Baterie, śrubki i inne małe elementy przetrzymywać 
w miejscu niedostępnym dla dzieci, może istnieć 
ryzyko połknięcia małych części
    • W przypadku dostania się do oczu kwasu z baterii 
należy przemyć oczy dużą ilością wody i 
natychmiastowo skontaktować się z lekarzem
    • Nie wrzucać baterii do ognia, może grozić 
wybuchem
    • Nie należy korzystać w miejscu występowania 
silnego pola elektrycznego bądź 
elektromagnetycznego, może skutkować 
nieprawidłowym odczytem bądź uszkodzeniem 
urządzenia

 Proszę się stosować do poniższych poleceń by 
otrzymać miarodajne wyniki

Pomiar pod pachą
Najwyższa temperatura występuje w centralnym 
miejscu pachy
    1. Przyłożyć do pachy, celując w środek
    2. Przycisnąć ramię do ciała, na tyle mocno by 
termometr nie wypadł, zalecamy lekko przytrzymać 
ramię drugą ręką

Środek 
pachy

Przytrzymać
drugą ręką

Nieprawidłowa forma pomiaru
• Termometr w niewłaściwym miejscu
• Sonda znajduje się poza ciałem

Pomiar w ustach
    1. Skierować termometr sondą pod językiem z lewej 
bądź prawej strony

    
2. Przycisnąć termometr językiem

    3. Przytrzymać termometr ręką, nie otwierać ust w 
trakcie pomiaru

Pomiar w odbycie
To jest najbardziej miarodajna metoda pomiaru, 
zwłaszcza w przypadku dzieci i niemowląt. Umieścić 
sondę termometru na 2-3 cm do odbytu.

Sytuacje mogące wpłynąć na pomiar
    1. Po zakończeniu wysiłku fizycznego, kąpieli albo 
po posiłku
    2. Długie przebywanie pod kocem, pocenie się z 
powodu ciepłej odzieży
    3. Po przebudzeniu się

Sposób obsługi urządzenia
    1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk włączający, po 
usłyszeniu sygnału powinien być widoczny poniższy 
wyświetlacz

ZA NISKO Sonda poza ciałem

2. Termometr wyświetli ostatnio zanotowaną 
temperaturę
3. Gdy urządzenie jest gotowe do użytku umieścić je w 
wybranym miejscu pomiaru
4. Zakończenie pomiaru zostanie oznajmione 
dźwiękiem oraz symbol jednostki (C albo F) przestanie 
migać
5. Prosimy o utrzymanie termometru w jednym miejscu 
w trakcie pomiaru tak długo jak to możliwe.
6. Przycisnąć przycisk włączenia ponownie by 
wyłączyć urządzenie.
Urządzenie automatycznie się wyłączy po ok. 10 
minutach 
Prawidłowy odczyt po: 2 min pod pachą, 80 
sekundach w ustach, 60 sekundach w odbycie

Gdy zobaczymy migający symbol jak na rysunku obok 
to należy niezwłocznie wymienić baterię.

    1. Otworzyć pokrywę komory baterii
    2. Wyciągnąć baterię poprzez naciśnięcie zwolnienia 
blokady
    3. Włożyć baterię w gniazdo baterii, plusem ku górze
Baterie: Alkaliczne baterie LR41

Najlepszym sposobem na czyszczenie termometru jest 
użycie środka dezynfekującego (np. 70% roztworu 
alkoholowego) lekko nawilżoną szmatką.

Nazwa               Termometr cyfrowy
Bateria               DC 1.5V LR41
Dokładność         0.1
Warunki składowania:     -25°C do 55°C ≤85%RH
Zakres pomiaru  32.0°C – 42.9°C (89.6F – 109.3F)
Zakres błędu     0.1°C / 0.2F
Warunki pracy    10°C-35°C ≤80%RH

WYMIANA BATERII

Czyszczenie

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Symbol na urządzeniu wskazuje, że podlega ono 

segregacji odpadów elektrycznych i elektronicznych. 

Po zużyciu urządzenia nie wolno wyrzucać go tak 

jak innych stałych odpadów domowych ale oddać je 

do właściwego terytorialnie centrum utylizacyjnego 

lub zwrócić je sprzedawcy w przypadku kupowania 

nowego urządzenia tego samego typu, które będzie spełniało tę 

samą funkcję. 

Symbol oznacza, że zużytych baterii me wolno wyrzucać tak jak 

innych stałych odpadów domowych ale oddać je do właściwego 

terytorialnie centrum utylizacyjnego. 

UWAGA! Niewłaściwe pozbycie się urządzeń elektrycznych i 

elektronicznych może być karalne. 

Producent: Yancheng Kellyunion Import and Export Co.,Ltd

Building 2, No.17 Yandu, East Road, Xinhe Street

224005 Yancheng, Jiangsu

Przedstawiciel na Europę: Prolinx GmbH

Brehmstr 56, 40239 Duesseldorf, Niemcy

Dystrybutor: Technoana

Kraśnik Górny 22, 59-700 Bolesławiec, Polska, Europa

Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją od daty kupna 

potwierdzoną pieczątką i podpisem sprzedawcy oraz fakturą VAT 

lub paragonem.

Specyfikacja techniczna

Procedura utylizacji:

KARTA Gwarancyjna

!

!

!

!

!

 D
at

a 
sp

rz
ed

aż
y

D
ow

ód
 z

ak
up

u 
N

r

N
um

er
 F

ab
ry

cz
ny

Pi
ec

zę
ć 

i p
od

pi
s 

sp
rz

ed
aw

cy

D
at

a 
w

yk
on

an
ia

 u
sł

ug
i

Pi
ec

zą
tk

a 
se

rw
is

u

D
at

a 
w

yk
on

an
ia

 u
sł

ug
i

Pi
ec

zą
tk

a 
se

rw
is

u

Wahania temperatury: mogą wystąpić w przypadku 
zmiany miejsca pomiaru – zapoznać się z sekcją 
„sposób obsługi urządzenia” powyżej.
Nic nie pojawia się na wyświetlaczu:
    1. bateria została zainstalowana nieprawidłowo – 
proszę ją wyciągnąć i umieścić ponownie
    2. bateria się wyczerpała – wymienić baterię na 
nową

producent i dystrybutor


