POZOR!
Pøenosná zaøízení pro bezdrátovou komunikaci mohou mít vliv na ELEKTRICKÁ LÉKAØSKÁ ZAØÍZENÍ
Práce poblíž mobilu (ve vzdálenosti do 2,8 m) mùže zpùsobit nestabilitu výstupu stimulátoru.

Prohlášení a informace výrobce – elektromagnetická odolnost
ZAØÍZENÍ je urèeno pro práci v elektromagnetickém prostøedí popsaném níže.
Odbìratel èi uživatel ZAØÍZENÍ se musí ujistit, že zaøízení pracuje právì v takovém prostøedí.
Testy odolnosti

Elektrostatické vybití
(ESD) dle IEC 61000-4-2

Magnetické pole s frekvencí
napájecí sítì dle
IEC 61000-4-8

Testovací úroveò
IEC 60601

Splnìná úroveò

+/- 6kV dotykové
vybití

+/- 6kV dotykové
vybití

+/- 8kV vzduchové
vybití

+/- 8kV vzduchové v
ybití

Elektromagnetické prostøedí
- informace

Podlaha musí být døevìná, betonová
nebo z keramické dlažby. Pokud je na
podlaze syntetický materiál, musí
relativní vlhkost èinit alespoò 30%.

ELEKTRONICKÉ TEPLOMÌRY

NÁVOD K POUŽITÍ
T-01

Magnetické pole s frekvencí napájecí
sítì musí být na úrovni charakteristické
pro bìžné umístìní v ekonomickém
nebo nemocnièním prostøedí.

REF 5001

T-02 flexible
REF 5002
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Teplomìr, který už byl jednou použit v koneèníku, nesmí být z hygienických dùvodù
používán v ústech.
c) pod paží – vložte èidlo pod paži a pøitisknìte ji.
Pozor. Jakmile uslyšíte po cca 60 sekundách akustický signál, nechejte teplomìr pod
paží ještì další 3 minuty.
6. Když bude teplota zmìøena, pøestane blikat symbol °C a teplomìr vydá signál a na
displeji se objeví výsledek mìøení.
7. Stisknìte tlaèítko On/Off pro vypnutí napájení. Pokud to zapomenete udìlat,
teplomìr se automaticky vypne po 10 minutách.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU!

Dìkujeme Vám za nákup elektronického teplomìru Diagnostic T01/T02 flexible.
Zaøízení je urèeno k mìøení teploty tìla dìtí a dospìlých osob.
Pøed použitím zaøízení Vás prosíme o pozorné pøeètení návodu k použití.

STAVBA TEPLOMÌRU
èidlo

T-01

T-02 flexible

UPOZORNÌNÍ

víko na baterie

1. Mìøení teploty musí být provádìno pod dohledem dospìlé osoby.
Nedovolte, aby dítì sejmulo víko baterie, vyndalo baterie a pøípadnì je polklo.
2. Neohýbejte, chraòte proti pádu a nerozebírejte na èásti.
3. Nesmí dojít k pøekousnutí èidla bìhem mìøení teploty v ústech.
4. Chraòte teplomìr pøed sluneèním záøením a prachem.
5. Èistìte teplomìr otøením vlhkým hadøíkem namoèeným ve vodì s mýdlem nebo
70 % roztokem alkoholu.
6. Pokud nechcete používat teplomìr delší dobu, vyjmìte baterii.
7. Nevyhazujte do koše
Spotøebované èásti teplomìru a baterie nejsou bìžným domácím odpadem a musí
být uloženy v místech k tomu urèených.

tlaèítko ON/OFF
displej

VLASTNOSTI TEPLOMÌRU

èidlo

l
Èitelný LCD displej

l
Pamì pro poslední mìøení

l
Automatické vypnutí

l
Zvukový signál o ukonèení mìøení

l
Mìrná jednotka: °C

l
Vodotìsný

Obr.1

POUŽITÍ TEPLOMÌRU

M

1. Stisknìte tlaèítko On/Off. Na displeji se objeví symboly (obr. 1)
Obr.2
a zaøízení vydá signál, který potvrzuje, že je pøipraveno k použití.
2. Následnì se na displeji objeví po dobu 1 sekundy výsledek
Obr.3
z posledního mìøení a po nìm teplomìr zobrazí standardní
teplotu 36,5°C (obr. 2).
3. Písmeno L s blikajícím °C znamená pøipravenost k mìøení (obr. 3).
4. Umístìte èidlo teplomìru na místì pro mìøení teploty, které preferujete:
a) a) v ústech – vložte èidlo pod jazyk a zavøete ústa. Výsledek mìøení získáte
po cca 1 minutì, když uslyšíte zvukový signál.
b) v koneèníku – vložte konec èidla do koneèníku, ne hloubìji než 1,5 cm.
Mùžete použít gel. Nepoužívejte vazelínu. Mìøení se ukonèí ve chvíli, když
pøestane blikat °C a teplomìr vydá signál. Dítì položte na bøicho s nohami
ohnutými do tvaru písmene L.

36.5

c
c

VÝMÌNA BATERIÍ

1. Když se na displeji objeví blikající symbol, je tøeba vymìnit baterii.
2. Sundejte víko na baterie.
3. Odšroubujte šroubek a použitím párátka vyjmìte vybitou baterii.
4. Vložte novou baterii, dejte pozor, abyste dodrželi správnou polaritu. Baterie musí
být vložena minusovým pólem dolù.
5. Pøišroubujte šroubek a nasaïte víko na baterii.

POZOR

Polknutí baterií mùže mít katastrofální následky. Baterie není
vhodná k opìtovnému nabití. Nevhazujte do ohnì. Baterie mohou
vybuchnout.

TECHNICKÉ ÚDAJE
MODEL
ROZSAH MÌØENÍ
PØESNOST
NAPÁJENÍ
ŽIVOTNOST BATERIÍ
PRACOVNÍ PODMÍNKY
SKLADOVACÍ PODMÍNKY
ROZMÌRY
HMOTNOST
AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ

0197

T01, T02 flexible
32 °C ÷ 43.0°C
+/- 0.1°C
1.55 VDC (1) alkalické manganové baterie
nebo baterie typu Maxell LR41
cca 200 pracovních hodin
tepl. +10°C ÷ +35°C, vlhkost 35%÷85%
tepl.-25°C ÷ +55°C, vlhkost 30%÷85%
177 x 20 x 105,3 mm
10,20g (s bateriemi)
po 10 minutách

Zaøízení bylo vyrobeno v souladu se smìrnicí EC MDD (93/42/EEC).

VYSVÌTLENÍ POUŽITÝCH SYMBOLÙ
Výrobce / zhotovitel
Èíslo šarže
POZOR: Pøed použitím si pøeètìte návod k použití.
Typ ochrany BF – zaøízení bylo projektováno, aby zaruèilo uživateli maximální
bezpeènost pøi provádìném mìøení.
Spotøebovaný výrobek odevzdejte do sbìrného dvora. Obsahuje souèásti, které jsou nebezpeèné pro
životní prostøedí.
Správná likvidace zaøízení umožòuje zachování cenných surovin a zabránìní negativnímu vlivu na
zdraví a životní prostøedí, které mùže být ohroženo nevhodným zacházením s odpady. Pokud máte
pochybnosti, kde odevzdat spotøebované zaøízení, kontaktujte naši firmu.

Katalogové èíslo
Datum poslední aktualizace
Rok výroby

