
 

 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
TH 3302 Laica “Baby Line” - Digitális hőmérő rugalmas mérőfejjel 

 
Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasításban leírt előírásokat és figyelmeztetéseket, és az 

útmutatót tartsa biztonságos helyen.! 

Digitális hőmérő LCD kijelzővel a könnyű leolvasásért. 60 másodperc alatt méri meg a test hőmérsékletét. Gyors és 

pontos, hangjelzéssel jelzi, ha a mérés befejeződött. Az utolsó mérés eredményét tárolja, hogy össze tudja hasonlítani a 

később mért értékekkel. Használata rendkívül egyszerű, a sérülés elkerülése érdekében praktikus táskában van tárolva. 

A mérőfej mosható, és a készülék automatikusan kikapcsol.  

Általános figyelmeztetések 

1) A testhőmérséklet mérése csak ellenőrzés, nem jelent sem diagnózist, sem kezelést. Ha bármilyen szokatlan 
értéket észlel, azonnal forduljon orvosához! Semmilyen körülmények között ne változtassa meg az orvosa áltat 
felírt gyógyszeradagot.  

2) A hőmérőt ne szorítsa meg, hajlítsa el, ejtse le vagy törje össze. 
3) Gyermekektől elzárva tartandó. 
4) Ne tegye ki közvetlen napsütésnek, vagy hőforrásnak. Tiszta, száraz helyen tartsa.  
5) A hőmérőt ne mártsa vízbe vagy más folyadékba, mivel csak a mérőfej vízálló.  
6) A hőmérőt hónaljban, szájban vagy végbélnyílásban lehet használni. Ne használja fülön keresztül. 
7) Mérés előtt ne fogyasszon forró vagy hideg ételt, italt, ne dohányozzon, és ne zuhanyozzon.  

 
Az elemek behelyezése/cseréje 

1) Az elemfedőt húzza a jelzett irányba.  
2) Egy hegyes tárgy segítségével távolítsa el az elemet. 
3) Az új elemet a pozitív oldalával felfelé, a negatív oldalával lefelé helyezze be.  
4) Helyezze vissza a fedelet. Ha a kijelzőn a „  ’’ és a „  ’’ jel jelenik meg, akkor az elemeket ki kell cserélni.  
5) Az elemet ne a háztartási szemétbe, hanem szelektív hulladékgyűjtőbe dobja.  

 Figyelem: Biztonsági okokból célszerű , ha, 12 év alatti gyermek nem cseréli az elemet  
 

 
Használati utasítások 

Minden használat előtt és/vagy után a mérőfejet alkohollal fertőtlenítse le.  

Szájon és végbélen keresztüli használat 

1) Az O/I gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Ekkor a készülék egy rövid hangjelzést ad, 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.  

2) A mérőfej elhelyezése:  
szájban: a mérés előtt 5 percig tartsa csukva a száját, hogy a hőmérséklet stabilizálódjon. A hőmérőt helyezze a 
nyelv alá, majd tartsa csukva száját, míg a mérés befejeződik. A szájban mért átlaghőmérséklet 37°C.  
végbélnyílásban: A mérőfejet kenje be valamilyen zselés, vízben oldódó oldattal. Ne használjon vazelint. A 
hőmérőt 60 másodpercig tartsa a végbélben kb. egy centi mélyen. Az átlaghőmérséklet itt 37.5°C.  
hónaljban: hónaljban való használathoz kövesse az alábbi utasításokat. 
1) A hónaljat törölje szárazra. A mérés előtt a karját 5 percig tartsa a csípőhöz szorítva, így a hőmérséklet 

stabilizálódik. A hőmérőt helyezze a hónalja alá, és karját szorítsa a mellkasához. (Így megakadályozható, 
hogy a szobahőmérséklet befolyásolja az eredményt.)  



 

2) Az O/I gomb megnyomásával kapcsolja be a készüléket. Ekkor a készülék egy rövid hangjelzést ad, 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.  
A hőmérséklet kb. 60 másodperc után stabilizálódik. Az átlaghőmérséklet a hónaljban 36.5°C.  

3) Mikor a készülék hangjelzést ad, távolítsa el a hónaljtól, a mérés befejeződött. Az eredményt a kijelzőn 
olvashatja. Ha a készülék használaton kívül van, 10 perc után automatikusan kikapcsol (addig a kijelzőn az 
eredmény látható). Ha ezt nem várja meg, a készüléket az O/I gombbal kapcsolhatja ki.  

 
 

Karbantartás 

A hőmérő mérőfejét minden használat előtt és/vagy után tisztítsa meg alkoholos ronggyal, vagy más fertőtlenítőszerrel. 

Minden más tisztítószer használata károsíthatja a készüléket. A hőmérőt magát száraz ronggyal törölje át. A hőmérőt ne 

tegye vízbe vagy más folyadékba. Soha ne használjon vegyi anyagot vagy súrolószert a tisztításhoz. A mérőfej a hőmérő 

legtörékenyebb része, ezért tisztítását nagy gonddal végezze. A kijelzőt soha ne tisztítsa alkohollal. A hőmérőt közvetlen 

napfénytől elzárva, száraz, hűvös helyen tartsa. Ne fertőtlenítse vagy főzze ki a hőmérőt. A hőmérőt a tokjában tartsa.  

Technikai adatok  

• Fontos! Olvassa el figyelmesen a használati utasítást 

• BF típusú készülék 

• Mérési tartomány: 32.0 ° C - 42,9 ° C 

• Tolerancia: + / -0,1 ° C (35,5 ° C - 42,0 ° C) 

• Kijelző: folyadékkristályos 

• Akkumulátor: 1x1.5V típus LR/SR-41 

• Akkumulátor autonómia: kb. 200 óra folyamatos használat 

• Súly: 12 g 

• Méret: 124x24x12 mm 

• Mükődési feltételek: 10 ° C - 40 ° C, (15-95)% relatív páratartalom mellett 

• Tárolási feltételek:  10 ° C - 55 ° C, (15-95)% relatív páratartalom 
 
 
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.  

 


