
        
 

NAVODILA ZA UPORABO – BREZSTIČNI TERMOMETER 

 

(1)  PRED UPORABO: 

-      v kolikor prvič uporabljate termometer, najprej vložite baterije. (2 x AAA) in  

 preklopite stikalo iz F na C 

 

2) MERITEV TEMPERATURE NA ČELU 

- Pred meritvijo očistite čelo od umazanije, znoja in dlak, ter preverite da je leča čista 

      -    Vklopite termometer 

      -    če merite temperature ODRASLIM preklopite na POZ.1, (glej OPIS ZASLONA pod št.5) 

      -    če merite temperature OTROKOM preklopite na POZ.2, (glej OPIS ZASLONA pod št.5) 

      -   nato prislonite termometer na čelo (razdalja od 0 do 3cm), kot kaže SLIKA SPODAJ, za 

          ½ sekunde pritisnite gumb za merjenje, ko slišite PISK, lahko odčitate rezultat,  

          v  stopinjah CELZIJA. 

 

DA BO MERITEV NATAČNA upoštevajte sledeče: 

1) prepričajte se da bo naprava uporabljena samo v zaprtih prostorih in da ni prepiha 

2) prepričajte se, da je oseba  pred merjenjem umirjena  in sproščena 

3) v kolikor termometer prenesete iz enega prostora v drug prostor z veliko temperaturno razliko je 

priporočljivo počakati vsaj 10 minut pred ponovnim merjenjem 

4) naprave ne držite predolgo, saj je zelo občutljiva na toploto 

5) med vsakim merjenjem počakajte 10 sekund 

Naprava je opravila klinične teste in je varna, ter natančna za uporabo, v kolikor upoštevamo navodila 

za uporabo. 

 

(3) ZNAČILNOSTI 

- možnost menjave med čelnim in ušesnim načinom. 

- magnetna zaščita sonde za merjenje naredi uporabo lažjo ter velik LCD zaslon 

     - multifunkcijsko merjenje, lahko meri temperaturo: ušesa, čela, sobe, objektov…. 

     - do 40 spominskih nastavitev, možnost menjave med tihim in ne-tihim načinom 

     - opozorilo za vročino (zvočni in slikovni signal) 
     - avtomatski izklop po 10 sekundah neuporabe 



(4) OPIS PRODUKTA 

1. LCD zaslon 

2. menijska topka 

3. merilna tipka 

4. zaščita sonde za merjenje 

(odstrani jo v primeru 

merjenja temperature ušesa) 

5. sonda za merjenje 

6. zaščita za baterijo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5). OPIS ZASLONA 

 

1. Način za odrasle (čelni) 

2. Način za otroke (čelni) 

3. Način za ušesa 

4. Način za predmete 

5. Stopinje celzija 

6. Prejšna vrednost temperature 

7. Indikator prazne baterije 

8. Ikona za tihi način 

9. Trenutna vrednost temperature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6). PO UPORABI: 

Po vsakem merjenju lahko pritisnete gumb za nazaj in pogledate prejšna merjenja 

 po vsakem merjenju očiščite sondo, z suhim in čistim robčkom, ter hranite v suhem prostoru 

 

nevarno je da si postavite diagnozo sami ali pa se zdravite glede na rezultate merjenja.   

Posvetujte se s svojim zdravnikom ali farmacevtom. 
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