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● Měření tělesné teploty
• Nasměruje teploměr na střed čela na
vzdálenost 0-5 cm.
• Stiskněte tlačítko měření / napájení. Po cca 1
vteřině teploměr začne vibrovat a vydávat
zvukovou signalizaci a zobrazí se výsledky.

Charakteristika

● Moderní bezkontaktní teploměr pro okamžité
měření teploty na čele. Vhodné pro měření
teploty osob každé věkové skupině, s výjimkou
novorozenců.
● Kontraindikace - žádné

●Poznámky:

Problém

Možná příčina

Displej
zobrazuje
"

měření větší než ok. 5 cm,
na displeji se objeví „0-5”.
Pak je nutno se přiblížit

displeje a hlavního panelu

"

Displej
zobrazuje
"

"

k pacientovi (viz obr. vedle).
Senzor
teploty

② Pokud je vzdálenost během měření menší než

ochrany životního prostředí.

cca 5 cm, přístroj automaticky provede měření,
začne vibrovat a vydá zvuk „di”, a následně zobrazí
výsledek měření.
③ Pokud teplota bude 37,6 ℃ nebo vyšší, přístroj
vydá třikrát rychlý zvukový signál „di-di-di”.
④ Pokud výsledek měření bude mimo měřící
rozmezí přístroje 32 ℃ ~ 43 ℃ přístroj

elektromagnetickému poli.

vydá třikrát rychlý, zvuk „di-di-di”. Je nutno
zopakovat měření podle správného postupu a
za vhodných podmínek.

LCD displej
Senzor
vzdálenosti
Nastavení
zvuku

Tlačítko
MĚŘENÍ/
NAPÁJENÍ

Kryt
baterie

Význam
Ochrana typu B

Výsledek měření
je nižší než 32 ℃,
tj. je mimo měřící
rozmezí

① Pokud je vzdálenost během
● Teploměr se skládá z krytu, senzoru,

Symbol

Odstranění poruchy

Displej
zobrazuje
"

"

Displej
zobrazuje
"

"

Displej nic
nezobrazuje
nebo se
zobrazuje
chyby

Výsledek měření je
vyšší než 43 ℃, tj.
je mimo měřící
rozmezí

Znovu proveďte
měření,
postupujte podle
návodu k použití
Znovu proveďte
měření,
postupujte podle
návodu k použití

Varování a upozornění
Recyklace polypropylenu
Výrobce

EC REP Autorizovaný zástupce
Postupujte podle návodu k použití
Symboly označující požadavky
na bezpečnost a jejich význam

Symbol pro označení elektrických a
elektronických zařízení v souladu se
směrnicí 2002/96/ES
Období bezpečnosti a ochrany
životního prostředí po dobu 10 let

Měření je nutno
Okolní teplota je příliš
provádět v teplotě
vysoká nebo příliš
okolního prostředí v
nízká
rozmezí od 10 ℃ do
40 ℃
Baterie je
téměř vybitá

Vyměňte
baterii

Baterie jsou vloženy
obráceně, s
otočenými póly,
nebo přístroj
nefunguje správně

Vložte opět baterie
nebo se obraťte na
distributora

IP22

Ochrana proti pevným cizím tělesům s
průměrem větším než 12 mm. Ochrana proti
svisle padajícím vodním kapkám při naklonění
krytu o úhel až 15° od svislice v každém
směru, kapající voda nemá škodlivý vliv
Rozsah teplot
Rozsah vlhkosti
Rozsah atmosférického tlaku

● LCD displej

stav baterie

požadována
vzdálenost

AAA

AAA

zvuk

● Zapnutí/vypnutí zvuku
• Pokud chcete vypnout zvuk, přesuňte boční
tlačítko směrem k symbolu
• Pokud chcete zapnout zvuk, přesuňte boční
tlačítko směrem k symbolu

Touto stranou nahoru
Křehké zboží
Chraňte před vlhkostí

výsledkům.

výsledek
měření

Zdravotnický prostředek splňuje
požadavky směrnice MDD 93/42/EHS

● Vypnutí napájení
1. Pokud chcete přístroj vypnout, stiskněte
jednotka
vzdálenosti
jednotka teploty
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Přečtěte si návod k použití

tlačítko měření/napájení od 3 do 5 vteřin.
2. Pokud přístroj nebude provádět žádné operace,
automaticky se vypne po cca 30 vteřinách.
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Datum výroby

a

• Objeví-li se na displeji symbol slabé baterie” “

±0.2℃ v rozmezí 35.0℃～42.0℃
±0.3℃ v rozmezí 32.0℃～34.9℃ i 42.1℃～43.0℃
● Ochrana před úrazem elektrickým proudem: přístroj

vyměňte vybité baterie za nové (2 ks baterie
AAA). Otevřete zadní kryt a vyjměte použité
baterie. Vložte nové baterie v souladu
s označením pólu.
• Nepoužíváte-li teploměr delší dobu, vyjměte
baterie, aby nedošlo k jejich vylití.
• Použité baterie likvidujte v souladu s
příslušnými předpisy.

POZNÁMKY:

12. Údržba

po

je napájen z vnitřního napájecího zdroje

11. Záruka

● Měřicí jednotky ℃/℉

● Klasifikace bezpečnosti: přístroj nelze používat v

přítomnosti hořlavých anestetických plynů smíchaných se
vzduchem nebo kyslíkem nebo oxidem dusným

Na všechny produkty, které distribuuje naše firma,
se vztahuje záruka, jejíž podmínky jsou uvedeny v
záručním listu, který jste obdrželi v okamžiku koupě
přístroje.
Současně bychom chtěli zdůraznit, že pro uplatnění
záruky je nutné předložit doklad o nákupu (pokladní
doklad nebo fakturu).
Jako firma přívětivá uživatelům poskytujeme
pouze testované produkty, pokud jde o použitý
materiál, kvalitu a funkčnost. Máte-li jakékoli
dotazy týkající servisního postupu, obraťte se na
naši firmu.

alkoholu.
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Před použitím produktu si pozorně přečtěte tento návod.

10. Výměna baterií
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