
ROMED DIGITĀLAIS TERMOMETRS   LIETOŠANAI ORĀLI, REKTĀLI UN PADUSĒ.              

PRODUKTA KODS: THERM-FLEX / THERM-DIG 

 Lietošanas instrukcija  

 Lūdzu pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet!   

Šis ROMED termometrs ir ļoti jutīga ierīce, ar kuru var iegūt precīzu un ātru mērījuma rezultātu. Tas ir izgatavots bez dzīvsudraba un ir 

viegli un droši lietojams. 

 

 Specifikācijas   

Diapazons: DT01C   32.0 C 41.9 C 

            DT 01F  89.6 F 107.4F 

Precizitāte:  DT 01C     0.1 C (starp 35 C un 39) 

 0.2  C (zem 35 C vai virs 39 C) 

                DT 01F   0.2  F (starp 95 F un 102.2°F) 

 0.4 F (zem 95 F vai virs.2 F)   

Displejs:      šķidro kristālu displejs, 3 ½ cipari 

Enerģijas patēriņš:  0.15 milivati mērīšanas režīmā 

Baterija:       1.5V pogas izmēra baterija (AG3) 

Baterijas mūžs:  apmēram 100 nepārtrauktas darbības stundas  

Izmēri:    1.4 cm x 2.2 cm x 12.9 cm 

Svars:        apmēram 10.5 grami 

Skaņas signāli:            apmēram 4 sek. pīkstiena signāls, kad sasniegta max temperatūra 

 

 Lietošana  

1. Pirms lietošanas dezinficējiet zondi ar spirtu vai uzlieciet vāciņu uz sensora galviņas. 

2. Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu, displejs nolasīs 188.8 E un dzirdēsiet "Pīkstiena" skaņu. 

3. Termometrs uzrādīs pēdējo temperatūras atmiņas ierakstu apmēram 2 sekundes, tad displejā parādīsies L C/L F un mirgos  C/ 

F. Tad termometrs ir gatavs lietošanai. Ja telpas temperatūra pārsniedz 32 C/ 89.6 F, termometram būs redzama istabas 

temperatūra, nevis L C/ L F. 

4. Digitālais termometrs ir paredzēts lietošanai orāli, rektāli vai  padusē, atkarībā no lietotāja ieraduma. 

5. Mērīšanas procesam ilgst aptuveni 2 minūtes. 

6. Pēc mērīšanas L C/ L F pārtrauks mirgot. Trauksmes signāls skanēs aptuveni 4 sekundes.  

7. Termometra displejā redzamā temperatūra ir lietotāja ķermeņa temperatūra. 

8. Termometrs automātiski izslēdzas 10 minūtes pēc lietošanas. Lai taupītu enerģiju, izslēdziet barošanas slēdzi manuāli. 

9. Izmetiet izlietotos zonde vākus un uzglabājiet ierīci drošā vietā. 

 

 

 Svarīgi  

1. Nemēģiniet saliekt, nometiet zemē un neizjauciet termometru. 

2. Nemērciet termometru ūdenī. Displejs un akumulatora vāciņš nevar tikt pakļauts mitruma ietekmei. 

3. Neievietojiet zondi vārošā ūdenī, tā vietā notīriet iekārtu, noslaukot to ar sausu drānu un sterilizējot zondi ar etilspirtu. 

4. Nelietojiet toluolu, kas var sabojāt termometra korpusu un ietekmēt termometra darbību. 

5. Izvairieties no termometra pakļaušanas tiešiem saules stariem. 

6. Neatveriet termometru. Izņemot gadījumu, kad nomaināt bateriju. 

 
 Baterijas nomaiņa  

1. Ja displejs kļūst izplūdis vai melns, kad notiek lasīšana, tas norāda, ka ir jānomaina baterija. 

2. Atveriet baterijas nodalījuma vāciņu un izņemiet veco bateriju ar asu priekšmetu, piemēram, pildspalvu vai zobu bakstāmo. 

3. Ievietojiet jaunu bateriju AG3, ar + zīmi uz augšu. 

4. Novietojiet baterijas nodalījuma vāciņu vietā. 

 
      

          
                       

Izplatītājs: BIOMARK SIA, Brīvības gatve 261, Rīgā, LV-1006, tālr. 27328255 
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