LA PRECISION TOUT SIMPLEMENT

DIGITÁLNÍ TEPLOMĚR CE 0197
Děkujeme vám, že jste se rozhodli pro digitální teploměr EXACTO firmy
Dectra Pharm. Vybrali jste si dobře a tohoto rozhodnutí nebudete litovat. Váš
teploměr nabízí opravdu řadu výhod:

Lékařskou přesnost

Funkční kontrolu

Vodotěsnost a nerozbitnost

Snadnou použitelnost

Popis teploměru
Tlačítko pro zapnutí/vypnutí
Měřicí sonda

Displej

Měřicí
špička

Přihrádka na
baterie

Návod k použití
Vyndejte teploměr z pouzdra. Zkontrolujte, jestli jsou měřicí špička a sonda
čisté.
1/ Stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí.
2/ Zvukový signál ohlásí, že teploměr je zapnutý, na displeji se zobrazí
a poté poslední měření uložené v paměti.
3/ Na displeji se zobrazí
a blikající °C. Teploměr je nyní připravený
k měření.
4/ Změřte teplotu. Při měření teploty teploměrem nehýbejte. °C bliká.
5/ Jakmile se teplota stabilizuje
(po cca 30 sekundách), série zvukových signálů ohlásí, že měření je
ukončeno. Teplota se zobrazí na displeji a automaticky se uloží do paměti.
6/ Přečtěte výsledek a stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí přístroj vypněte.
Jinak se automaticky vypne po cca 10 minutách.

Údržba a čištění
Po každém použití měřicí sondu dezinfikujte ředěným etanolem. Nepoužívejte
jiné chemické výrobky nebo čistý etanol.
 Neponořujte celý teploměr do vody, protože by došlo k poškození jeho
elektrického obvodu a vy byste již nebyli chráněni zárukou.
 Nevystavujte přístroj přímému působení slunečního záření nebo písku.
 Teploměr používejte pouze k měření teploty lidského těla.
 Neotáčejte ani nežvýkejte měřicí sondu.
Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, doporučuje se vyndat baterii.
„Nelikvidujte teploměr spolu s domovním odpadem“
„Používejte sběrná místa, která máte k dispozici!“

Technické údaje
Digitální teploměr EXACTO firmy Dectra Pharm se dodává s baterií a pevným
průhledným pouzdrem.
 Digitální displej .................................................................... ano
 Rozsah měření ................................................. 35,5 °C/42,0 °C
 Přesnost ......................................... na jednu desetinnou čárku
 Zvukový signál ohlašující ukončené měření ........................ ano
 Rychlé měření (mezi 30 a 50 sekundami) ........................... ano
 Funkční kontrola .................................................................. ano
 Poslední hodnota uložená v paměti .................................... ano
 Nerozbitný ........................................................................... ano
 Životnost baterie ....................................................... cca 2 roky
 Více než 4 000 měření ........................................................ ano
 Automatické vypnutí ............................................................ ano
(po 10 minutách nepoužívání)
 Indikátor slabé baterie ......................................................... ano
 Vyhovuje normě CE............................................................. ano

Způsoby měření
Digitální teploměr EXACTO firmy Dectra Pharm měří teplotu těla:
 V ústní dutině
Očistěte důkladně měřicí sondu ředěným etanolem. Umístěte teploměr pod
jazyk. Zavřete ústa, ale přístroj nežvýkejte ani s ním nepohybujte. Před
vyndáním přístroje a přečtením teploty počkejte na zvukový signál, který
oznamuje konec měření (po 30 až 40 sekundách).
 V podpaží
Očistěte podpaží a měřicí sondu ředěným etanolem. Umístěte teploměr
do podpaží (uprostřed). Spusťte paži, aby držela teploměr na místě v
podpaží. Během měření teploměrem nehýbejte. Před vyndáním přístroje
a přečtením teploty počkejte na zvukový signál, který oznamuje konec
měření (po 60 až 90 sekundách).
 V konečníku
Očistěte důkladně měřicí sondu ředěným etanolem. 2/3 délky měřicí hlavy
zasuňte do konečníku. Během měření teploměrem nehýbejte. Před
vyndáním přístroje a přečtením teploty počkejte na zvukový signál
(po 30 až 40 sekundách).
Pozn.: Neprovádějte měření teploty těla po jídle, tělesném cvičení nebo
po koupeli.

Průměrné teploty
Ústní dutina

Podpaží

Konečník

36,6 °C

36,1 °C

37,0 °C

Výměna baterií
Vysuňte kryt přihrádky na baterie.
Vyndejte vybitou baterii pomocí zašpičatělého nekovového předmětu.
Vložte novou baterii (1,50 V typ LR41, SR41 nebo AG3, [+] pól nahoře).
Zavřete víčko.
Záruka: Váš digitální teploměr EXACTO byl vyroben velmi pečlivě. Firma
Dectra Pharm poskytuje záruku, která se vztahuje na všechny výrobní vady
zjištěné během 2 let ode dne zakoupení, přičemž platným důkazem o
zakoupení je účtenka. Během záruční doby se opravy výrobních vad
provádějí bezplatně (výměna dílů a práce).
DŮLEŽITÉ: Firma Dectra Pharm si vyhrazuje právo odmítnout odpovědnost
za opravy běžně kryté zárukou v případě, že přístroj byl poškozen
nesprávným použitím.

