
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
TH3002 Laica “Baby Line” - digitális hőmérő babáknak  

 
Ez az új hőmérő a cumis érzékelőnek köszönhetőn pontosan és fájdalommentesen méri meg a kisbaba hőmérsékletét.  

A készülék LCD kijelzővel van ellátva a könnyebb leolvasás érdekében, és hosszú hangjelzést ad, ha a mérés 
befejeződött. A test hőmérsékletét kb. 3 perc alatt méri meg. Az utolsó mért értéket tárolja, hogy össze tudja 
hasonlítani a később mért értékekkel. Használata nagyon egyszerű, a védőtok pedig segít a készüléket tisztán tartani és 
megelőzni a sérülést. A cumi mosható szilikonból készült ugyanúgy, mint az automata ki- és bekapcsoló gomb. Nem 
toxikus anyagok használatával készült.  

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az 
útmutatót tartsa biztonságos helyen.  

Általános figyelmeztetések 

1) A hőmérőt 4 év alatti gyermekeknél lehet használni 
2) A digitális hőmérőt ne használja mindennapi cumiként. 
3) A készüléket használat közben ne hagyja őrizetlenül, a készüléket kisgyermek, rokkant vagy fogyatékkal élő 

ember nem használhatja, a készüléket tőlük elzárva tartsa. 
A készülék nem játék! 

4) A készülék csak rendeltetésszerűen használható a leírt útmutató által.  
Másféle használat helytelennek, és egyben veszélyesnek számít. 
A nem rendeltetésszerű vagy helytelen használatból fakadó meghibásodásért a gyártó nem vállal felelősséget.  

5) A készülék csak felnőtt felügyelete mellett használható.  
6) Használat előtt győződjön meg róla, hogy a készülék sértetlen, és semmilyen látható sérülés nincs rajta. Ha 

ebben bizonytalan, forduljon az eladóhoz. 
7) Minden használat előtt óvatosan húzza szét a szilikon cumit, hogy meggyőződjön róla, a készülék sértetlen. Ne 

használja a hőmérőt, ha a cumi sérült.  
8) A digitális babahőmérő szájon át történő mérésre készült. Ne használja a homlokon, a hónaljban vagy a 

végbélen keresztül.  
9) A cumis hőmérő szabványméretű, ezáltal különböző korú gyermekeknél használható.  

Az első használat előtt győződjön meg róla, hogy a hőmérő nem túl nagy-e gyermekének, így elkerülhető a 
fulladás kockázata. 

10) Ha hibás működést észlel, a készüléket azonnal kapcsolja ki anélkül, hogy megpróbálná megjavítani. Ha 
bármilyen javítás szükséges, forduljon az eladóhoz. 

11) A hőmérő érzékeny műszer. Nagy gonddal kezelje, és ne tegye ki ütésnek.  
Ne szorítsa meg, ne hajlítsa meg, ejtse le vagy törje össze. Néhány összetevő szájba kerülés esetén veszélyes 
lehet. Ez esetben azonnal forduljon orvoshoz. 

12) A hőmérőt ne tegye ki túl magas, vagy túl alacsony hőmérsékletnek és közvetlen napfénynek. Száraz, hűvös 
helyen tárolja.  
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13) A hőmérő ne kerüljön vízbe vagy más folyadékba. 
14) A hőmérőt mágnesességtől tartsa távol.  
15) Ne ejtse le vagy üsse meg a hőmérőt. 
16) Az elem nem cserélhető. Ne próbálja meg eltávolítani. 

 

Láz:  
A magas láz tünetnek tekintendő, és nem betegségnek. Általában azt jelzi, hogy a testünk valamilyen fertőzés ellen küzd.  

Tulajdonképpen egy védekező reakciót jelez a testünkben, aminek jellegzetessége, hogy a testhőmérséklet 37°C fölé 
emelkedik, és a szívverés, valamint a légzés is szaporábbá válik.  
A szervezetünkben a normál hőmérséklet 37.5°C körül van, ezért ha végbélen keresztül történik a mérés, ez a normális 
érték, míg a szánkban a hőmérséklet ennél kb. 0.5°C-kal alacsonyabb (37°C), a hónaljunkban pedig ennél 1°C-kal 
alacsonyabb (36.5°C).  
Ezért fontos, hogy a leghatásosabb módszerrel végezzük a mérést, és lehetőleg ne olyankor, mikor a testhőmérséklet 
valamitől a szokásosnál magasabb lehet (ébredés, vagy evés után).  

Egy egészséges ember testhőmérsékletét a következő tényezők befolyásolhatják: 

• A személy egyéni szintje (egyéni anyagcsere). 

• Kor (a babáknál és a kisgyerekeknél a test hőmérséklete mindig magasabb, ez a kor előrehaladtával 
csökken. A nagyobb hőmérsékletingadozások gyakrabban és gyorsabban fordulnak elő gyerekeknél.) 

• Öltözet. 

• A külső hőmérséklet. 

• Napszak (a testhőmérséklet reggel mindig alacsonyabb, és napközben kezd emelkedni). 

• A mérést megelőző fizikai munka. 

• A mérési módszer. 

• A menstruációs ciklus aktuális fázisa. 
 
Ne felejtse el, hogy a szoba hőmérséklete könnyen befolyásolhatja bőrének hőmérsékletét. Valójában a hónaljban 
történő mérés sokkal kevésbé megbízható, mint a szájon vagy a végbélen keresztül. Ezzel a cumis hőmérővel nagyon 
egyszerű, pontos és megbízható mérést végezhet.  

Ne felejtse el, hogy a hőmérőnek legalább fél órával, a kisgyermeknek pedig legalább 10 perccel a mérés előtt már 
abban a szobában kell lennie, ahol a hőmérsékletet mérni fogják.  

A következő táblázatban az átlagos hőmérsékleti értékeket olvashatja: 

Azt tanácsoljuk, hogy mérje meg a baba testhőmérsékletét akkor, mikor egészséges, hogy megfelelően értelmezni 
tudja a később mért értékeket.  

• Mérési módszer: Hónalj 

• Normál átlag: 36.5°C  

• Szájon át: 37°C 

• Végbélen keresztül: 37.5°C 

• Fülön keresztül: 37°C 

Ezek a különböző hőmérők, csak a test különböző részein alkalmasak a testhőmérséklet mérésére. A halántékhőmérő 
csak a halánték hőmérsékletének, a fülhőmérő csak a fül hőmérsékletének, a higanyos hőmérő (hagyományos) a 
végbélben, a hónaljban, a szájban vagy a nyelv alatt történő mérésre alkalmas. A cumis babahőmérő csak szájon át 
történő mérésre alkalmas.  



 

A hőmérséklet attól függően változhat, hogy a testünk melyik részén mértük. 
Az eltérés 0.2°C és 1°C között változhat.  
A különböző hőmérőkkel mért értékeket nem lehet összehasonlítani egymással.  

Tájékoztassa orvosát, vagy ha magának méri a hőmérsékletet, mindig vegye figyelembe, hogy a test melyik részén és 
milyen hőmérőt használt a lázméréshez. 

Útmutató a helyes használathoz 

1) Távolítsa el a védőtokot. 
Használat előtt fertőtlenítse a szilikon cumit alkohollal benedvesített ronggyal, vagy semleges mosószeres forró 
vízzel.  
A hőmérő ne kerüljön vízbe vagy más folyadékba.  
Ellenőrizze a szilikon cumi épségét.  

2) A hőmérőt kapcsolja be az O/I gomb megnyomásával. A készülék kiad egy rövid hangjelzést, majd pár 
másodpercre megjelenik az összes ikon a kijelzőn. Ezután a kijelző az utolsó mért értéket mutatja az L °C felirat 
mellett. Mikor a °C felirat elkezd villogni, a készülék használatra készen áll.  

3) A hőmérőt tegye a gyermek szájába. A kijelzőn az L °C felirat látható, míg a mérés be nem fejeződik. A hőmérőt 
6-8 percig hagyja a gyermek szájában, hogy a hőmérő a lehető legpontosabb eredményt érje el.  
Ha a hőmérséklet 32°C alatt van, a kijelzőn az L felirat jelenik meg, ha a hőmérséklet 42°C felett van, a kijelzőn a 
H felirat jelenik meg.  
Figyelem! Forró ételek és italok fogyasztása hatással lehet a mérés eredményére. Étkezés után 30 perccel 
ajánlatos a mérést elvégezni.  

4) A mérés befejezése után a készülék egy hosszú hangjelzést ad ki. 
Az O/I gomb megnyomásával kapcsolja ki a készüléket. A hőmérő 10 perc után automatikusan kikapcsol.  

5) Ha a mérés megszakadt, érdemes megismételni.  Ha a mérés eredménytelen, a készülék az L°C- tárolja.  
 

A mérés után tisztítsa meg a szilikon cumit, és helyezze vissza a védőtokot. A készüléket száraz helyen, gyermekektől 
elzárva tartsa.  

Karbantartás és tisztítás 

Minden használat előtt és után tisztítsa meg a hőmérőt egy alkohollal benedvesített ronggyal, vagy semleges 
mosószeres forró vízzel. Puha rongyot használjon.  

A hőmérő ne kerüljön vízbe vagy más folyadékba.  

Soha ne használjon vegyi anyagot vagy súrolószert a tisztításhoz. A szilikon cumi a készülék legtörékenyebb része, ezért 
különös gonddal tisztítsa. A kijelzőt soha ne tisztítsa alkohollal. A hőmérőt száraz, hűvös helyen, gyermekektől elzárva 
tartsa. Ne fertőtlenítse vagy főzze ki a hőmérőt.  

 

 Hulladék elhelyezés (DIR. 2022/96/EC – WEEE) 

A készülék alján található jel mutatja, hogy az elektromos és elektronikus eszközöket külön kell gyűjteni. A készüléket 
hasznos élettartama végén ne a háztartási szemétbe dobja. A működésképtelen készüléket szelektív hulladékgyűjtőbe 
dobja, vagy új készülék vásárlása esetén adja le a viszonteladónál. Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív 
gyűjtése európai környezetvédelmi előírás a környezet minőségének javítására és megőrzésére. Ezáltal elkerülhető, 
hogy az ilyen készülékekben található veszélyes anyagok károsítsák ez emberek egészségét, és az is, hogy a készülék 
vagy egyes részeit helytelenül használják.  

Figyelem! Az elektromos vagy elektronikus hulladék helytelen eltávolítása szankciókat vonhat maga után.  


