
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

TH2002 - Infravörös fül hőmérő 

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és 
figyelmeztetéseket, és az útmutatót tartsa biztonságos helyen.  
 
A készüléket csecsemők hőmérsékletének mérésére, még akkor is, amikor alszanak. Az új infravörös 
mérési technika nagyobb megbízhatóságot és mindenek felett a készüléknek hosszabb élettartamot 
eredményez. 
A széles kijelzőnek köszönhetően egyszerű az olvasás. Rendkívül egyszerű használni, és hangjelzést ad, 
amikor a test hőmérsékletének mérése befejeződött. 
Az utolsó végzett mérést eltárolja. 
 
ÁLTALÁNOS FIGYELMEZTETÉSEK 
 
1, Az ön-mérés ellenőrzést jelent, nem helyettesíti az orvosi diagnózist vagy kezelést. Szokatlan 
eredmények esetén mindig kérje orvos tanácsát. 
Semmilyen körülmények között ne módosítson az orvos által felírt gyógyszerek dózisán.  
2, Ez a hőmérő egy érzékeny eszköz. Bánjon vele nagy gonddal és ne tegye ki mechanikai 
ütődéseknek. Ne nyomja, hajlítsa meg, ne hagyja leesni vagy darabjaira törni a hőmérőt. 
3, Tartsa távol gyermekektől. 
4, Ne tegye ki a hőmérőt extrém hőmérsékletnek, közvetlen napfénynek és ne tűrolja azt hőforráshoz 
közelében. Tárolja egy száraz és tiszta helyen. 
5, Ne érjen az ujjaival a szondához és nem szerelje szét a hőmérőt. 
6, Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 
7, Ne használja a fül hőmérőt végbélnyílási, száj, vagy hónaalj hőmérséklet mérésére. 
8, A mérés pontosságát veszélyeztetheti: érszűkületi gyógyszerek szedése, és fül irritáció. 
9, Minden egyes mérés előtt mossa meg a fülét ott, ahová a szondát fogja helyezni. 
10, A hőmérséklet mérést közvetlen napfénytől és széltől távol végezze. 
11, Ezt a hőmérőt az 1. képen mutatott módon szabad használni a fül hőmérsékletének mérésére. 
12, Ha túl sokáig tartja a hőmérőt kézben, a szonda alacsonyabb test hőmérsékletet mérhet. 
13, Ne mérjen hőmérsékletet harminc percig sport tevékenység vagy fürdés után. 
 
MAGAS HŐMÉRSÉKLET 
 
1, A magas hőmérséklet csak tünet, nem betegség. Általában ez annak a jele, hogy a szervezetünk 
egy fertőzés ellen kűzd. 
Valójában, szervezetünk védekező reakcióját mutatja, amit megnövekedett, 37 °C fölötti 
testhőmérséklet jelez és megnövekedett szívritmus és légzésszám. 
A normális hőmérésklet a szervezetünkben körülbelül 37,5 °C, ami a végbélnyílásban mért érték, a 
szájban mért hőmérséklet körülbelül 0.5°C-kal alacsonyabb (37°C), míg a hónaaljban mért 
hőmérséklet 1 °C-kal alacsonyabb (36.5°C). 
Éppen ezért nagyon fontos a hőmérséklet pontos mérése a leghatékonyabb módszerrel, és lehetőleg 
nem azokban a pillanatokban, amikor a test hőmérséklet magasabb lehet (felkeléskor, evés után). 
Egy egészséges ember hőmérsékletére a következő tényezők is hatással lehetnek:  
- A személy egyéni szintje (egyéni metabolizmus). 
- Kor (a testhőmérséklet magasabb csecsemőknél és kis gyermekeknél, és a kor előrehaladtálval 
csökken. Nagy mértékű hőmérséklet változások gyorsabban és gyakrabban előfordulhatnak 
gyermekekben.). 
- Ruházat. 
- Külső hőmérséklet. 



- Napszak (a testhőmérséklet alacsonyabb reggel és egyre emelkedik a nap előrehaladtával.) 
- Megelőző fizikai tevékenység. 
- Mérési módszer. 
- A menstruációs ciklus szakasza. 
 
Szükséges figyelembe venni, hogy a bőr hőrmérsékletéra különösen hatással lehet a szoba 
hőmérséklete. A hónalj hőmérséklet mérés, ami azt illeti, kevésbé megbízható, mint a száj vagy 
végbélnyílási mérés.  A fülben mért hőmérséklet megbízható, mivel a dobhártya által termelt hőt 
méri. Az agyban található idegrendszer hőmérsékletét méri, annak a területnek, ami a test 
hőmérsékletét szabályozza. Ezt a mérési módszert nagyra értékelik, mivel nem invazív, pontos és 
megbízható. Kérjük, emlékezzen arra, hogy a hőmérőnek abban a szobában kell lennie, amiben a 
mérést fogják végezni, körülbelül másfél óráig a mérés végzése előtt, a személynek, legalább 10 
percig kell a szobában tartózkodnia a mérést megelőzően. 
A következő táblázat mutatja a "szokásos" átlagos hőmérséklet értékek listáját: Minden esetben 
ajánlott hozzászokni normál hőmérsékletének felismeréséhez, amikor az egészséges, annak 
érdekében, hogy a különböző, mért értékeket pontosan értelmezni tudja. 
 
NOMÁL ÉS ÁTLAGOS MÉRÉSI MÓD 
 
HÓNALJ 36.5°C 
SZÁJ 37°C 
VÉGBÉLNYÍLÁS 37.5°C 
FÜL 37°C 
 
Minden hőmérő típus a test más specifikus pontján alkalmas a test hőmérsékletének mérésére: A 
homlok hőmérő csak a homlok hőméréskletének mérésére alkalmas, a fül hőmérő csak a fülben 
található hőmérséklet mérésére alkalmas; a rúd hőmérő: rektális (hagyományosan a végbélnyílásban), 
axilláris (a kar alatt) vagy bukkális (az arcon belül) és a nyelv alatt (szublingvális). 
Attól függően, hogy a test melyik pontján lett megmérve a hőméréséklet, különböző hőmérséklet 
értékek lehetnek mérve. A különbség 0.2-1°C is lehet. Nem lehetséges a különböző mérésekkel mért 
hőmérséklet értékeket összehasonlítani.  
Mondja el orvosának vagy vegye figyelembe, amikor öndiagnózist állít fel, hogy milyen hőmérőt 
használt melyik test területen a hőmérséklet mérésére. 
 
AZ ELEM BESZERELÉSE/CSERÉJE 
 
Az elemet azonnal ki kell cserélni, amikor a képernyőn megjelenik a ""szimbólum. Az elem cseréje 
előtt ellenőrizze, hogy a hőmérő ki van kapcsolva és kerülje a készülék megrongálását. 
1, Csúsztassa el az elemtartó rekeszt. 
2, Helyezzen egy hegyes tárgyat, például tollat, az elemtartóba, és emelje ki az elemet és próbálja 
meg eltávolítani azt. 
3, Rakja be az új elemet a fém kampó alá a bal oldalt és nyomja lefelé az elemet a jobb oldalra, amíg 
egy kattanást nem hall. A pozitív pólusnak felfelé kell mutatnia. 
4, Helyezze vissza az elemtartó rekesz fedelét. 
Távolítsa el a lemerült elemet elcsúsztatva az elemtartó rekesz fedelét a nyíl irányába. Távolítsa el a 
használt elemeket és vigye azokat a megfelelő, speciális hulladék gyűjtőhelyre az újrahasznosítás 
végett. 
További információkért a lemerült elemek hulladékba helyezésének módjáról kérjük forduljon az 
áruházhoz, ahol a készüléket vette, vagy a helyi önkormányzathoz, vagy a helyi hulladék kezelő 
szervezethez. 
Figyelem: A nagyobb biztonság érdekében, 12 éven aluli gyermek nem távolíthatja el az elemeket. 



 
UTASÍTÁSOK A HELYES HASZNÁLATHOZ 
 
HŐMÉRSÉKLET MÉRÉS A FÜLBEN 
Figyelem! 
Annak érdekében, hogy biztosítja a pontos hőmérséklet mérést, tisztítsa meg a szonda minden részét 
egy alkoholban áztatott pamut ronggyal minde egyes használat után. 
Győződjön meg arról használat előtt, hogy a szonda tökéletesen száraz. 
A nem megfelelő tisztítása a szondának nem megbízható mérési eredményeket hozhat. 
1, Tisztítsa meg a fülét ott, ahová a szondát fogja helyezni. 
2, Kapcsolja be a hőmérőt megnyomva az "O/I" gombot: a készülék rövid hangjelzést fog adni. A 
kijelzőn néhány másodpercre az össze funkció szimbóluma meg fog jelenni a bekapcsoláskor. 
3, Hogy pontos eredményeket kapjon, gyengéden húzza kifelé a fület annak érdekében, hogy a fül 
csatornáit kiegyensítse (3. kép) és hagyja a szondát hozzáérjen a dobhártya membránjához. 
4, Tartsa lenyomva az "O/I" gombot amíg egy hosszú hangjelzést nem hall, ami ezt jelzi, hogy a mérés 
véget ért ( a mérés végzéséhez szükséges idő 5 és 30 másodperc között lehet az illető személy 
hőmérsékletétől függően). 
5, Majd, távolítsa el a szondát a fülből, olvassa el a mérési eredményeket a kijelzőn. 
Amikor a mért hőmérséklet alacsonyabb 38°C-nál, a kijelzőn a "" ábra jelenik meg (5. kép), míg 
amikor az meghaladja ezt a z értéket, a "" ábra fog megjelenni (6.kép). 
Megjegyzés: A kijelzőn megjelenő hőmérséklet megegyezik a szájban mért hőmérséklettel. 
6, A készülék automatikusan kikapcsolódik egy perc után, ha az nincs egy ideig használva. 
 
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 
Minden egyes használat előtt és/vagy után tisztítsa meg a hőmérő szondáját egy alkoholban áztatott 
pamut ronggyal, hogy biztosítsa a megbízható eredményeket és elkerülje a mikrobiológiai 
fertőzéseket. A szonda a legérzékenyebb része a hőmérőnek. Különösen figyeljen rá tisztítás közben. 
Hagyja a szondát, hogy tökéletesen megszáradjon legalább kb. 30 percig. A hőmérő test tisztításához 
száraz és puha ruhát használjon. NE MOSSA A HŐMÉRŐ TESTÉT VÍZZEL. Egyáltalán ne használjon 
tisztítószert és ne merítse a hőmérőt vízbe vagy más folyadékba. Tárolja a hőmérőt egy száraz és 
tiszta helyen, távol közvetlen napfénytől. 
 
LEHETSÉGES PROBLÉMÁK ÉS KAPCSOLÓDÓ MEGOLDÁSOK 
Probléma: A hőmérő alacsonyabb hőmérsékletet mér, mint amekkora valójában. 
Megoldás: Ellenőrizze, hogy a szonda megfelelően van pozícionálva a fül járatban. Olvassa el a " 
Hőmérséklet mérés a fülben" bekezdést ismét. 
A szonda piszkos lehet, tisztítsa meg minden egyes használat előtt és/vagy után egy alkoholban 
áztatott pamut ronggyal. 
 
1. ábra 
Probléma: Alacsony töltöttségű elem 
Megoldás: Cserélje ki az elemet. 
 
2. ábra 
Probléma: A kijelzőn megjelenik a "lo" vagy "Hi". Szobahőmérséklet nem +10 és +50 °C között van. 
Megoldás: Vegye figyelembe, hogy a hőmérőnek abban a szobában kell lennie, amiben a mérést 
fogják végezni, körülbelül másfél óráig a mérés végzése előtt, a személynek, legalább 30 percig kell a 
szobában tartózkodnia a mérést megelőzően. A szobahőmérsékletnek +10 ás +50 °C között kell 
lennie. 
 
3. ábra 
Probléma: A kijelző az "Err" jelet mutatja. A szobahőmérséklet nem +16 és +40°C között van. 



Megoldás: Vegye figyelembe, hogy a hőmérőnek abban a szobában kell lennie, amiben a mérést 
fogják végezni, körülbelül másfél óráig a mérés végzése előtt, a személynek, legalább 30 percig kell a 
szobában tartózkodnia a mérést megelőzően. A szobahőmérsékletnek +16 ás +40 °C között kell 
lennie. 
 
MŰSZAKI ADATOK 
 
BF típusú készülék 
Elem: 1 x CR2032LI 
Kijelző: LCD 
Kikapcsolás: automatikus 1 perc után, ha nincs használat alatt. 
Mérési határ: 10°C és 50°C között 
Felbontás: 0.1 °C 
Működési környezet: 16°C és 40°C között 
Tárolási környezet: 10°C és 50°C között 
Pontosság a testhőmérséklethez: 36°C-tól 39°C-ig +/- 0.2°C, <36°C vagy >39°C; +/- 0.3°C 
 
Hulladék elhelyezés 
(DIR. 2002/96/EC - WEEE) 
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén 
a terméket és elektronikus tartozékait nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A 
szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése 
érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az 
újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében. 
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek 
tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi 
szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából. 
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni. 
 
 
 
 
 
 
 
MEGJEGYZÉSEK 

(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. 

(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra 

bukkan, kérjük, keressen meg bennünket. 

 

 

 

 

 

 

 

 



JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK: 

 

1. A jótállási idő: a 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós 
fogyasztási cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított 2 év.  

2. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül 
(Fogyasztó: a gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – 
Ptk. 685. § d) pont). Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, 
úgy a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30. ) GKM rendelet 
2. § alapján. Mindezek érdekében kérjük, hogy MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK 
MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT is, amelyet a fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a 
vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerelő.  

3. ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA (pl. 
dátummal és bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK. 

4. Nem érvényesíthető a jótállás igény, ha:  
− A hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól 

eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,  
− A készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ) következménye, 

 

ÉRVÉNYESÍTHETŐ IGÉNYEK: 

1. Hibás teljesítés esetén a fogyasztó elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést 
igényelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik 
szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe 
véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és az igény teljesítésével a 
jogosultnak okozott kényelmetlenséget. 
2. Ha a fogyasztónak sem a kijavításra, sem a kicserélésre nincs joga, vagy ha a szerviz a kijavítást, illetve 
kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségnek a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható 
rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség 
nélkül nem tud eleget tenni – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a 
szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  
3. A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott kárt köteles a Silko&Co Kft-nek 
megtéríteni, kivéve, ha az áttérésre a kötelezett magatartása adott okot (pl. a hiba rövid idő alatt, vagy 
értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, és a kijavítás a fogyasztó érdekeit sértené), vagy az áttérés 
egyébként indokolt volt. 
4. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő szavatossági jogait nem érinti. 

 

KÉSZÜLÉKCSERE: 

1. A fogyasztó kérheti a készülék cseréjét, ha az a vásárlástól számított 3 munkanapon belül a 
rendeltetésszerű használatot akadályozó módon meghibásodott. A csere iránt igényt a vásárlás helyén 
lehet érvényesíteni. A kereskedő a meghibásodás tényét a szerviz bevonásával ellenőrizheti. A 
fogyasztó csereigény érvényesítésére a nyitva álló szavatossági-, illetve jótállási határidő egésze alatt 
jogosult. 

2. Csere esetén a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg, új, ugyanolyan típusú készüléket kell a 
fogyasztónak átadni. Ha ez nem lehetséges, a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár-különbözet 
elszámolása mellett más típusú terméket kell részére kiadni. 

 

FONTOS TUDNIVALÓK: 

1. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22. ) Korm. Rendelet tartalmazza. 

2. A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait a kereskedőhöz vagy a szervizhez intézheti, akinek egy 
jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint. Amennyiben a fogyasztó a 
kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szervizhálózata bevonásával 
ellenőriztetheti a hibás teljesítés meglétét. 

 

 

 



 
JÓTÁLLÁSI JEGY 

 

Forgalmazó 1 neve és címe:  Silko&Co. 1042 Budapest, József Attila u. 94. 
Termék megnevezése: TH2002 Digitális fülhőmérő 
Termék típusa: LAICA  
Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 

 

A jótállási igény bejelentésének id őpontja:  .........................................................................................................................  
Javításra átvétel id őpontja:  ..................................................................................................................................................  

Hiba oka:  ................................................................................................................................................................................ 
 ......  
Javítás módja:  ........................................................................................................................................................................  

A termék fogyasztó részére való visszaadásának id őpontja:  .............................................................................................  
A jótállás – kijavítás id őtartamával meghosszabbított – új határideje:  ..............................................................................  

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 

 

A jótállási igény bejelentésének id őpontja:  .........................................................................................................................  
 
 

 

                                                           

1 A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a szerződés 
tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. 


