
DIGITÁLNÍ KONTAKTNÍ TEPLOMĚR 
 
Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny, a 
uschovejte návod pro budoucí použití 
 
FUNKCE 
 

 Nejvyšší dosažená teplota se zobrazuje až do vypnutí teploměru. 

 2 pípnutí“ znamená, že teploměr je připraven k použití. 

 Automatický autotest zaručuje přesnost každého měření. V případě odchylky se zobrazí ERR 
pro chybu. 

 Naměřená teplota se zobrazí po 60-90 sekundách v závislosti na použité metodě. 

 Snadno čitelný displej. Změny teploty se měří s přesností na jedno desetinné místo. 
Voděodolný. 

 Automatická paměť dříve naměřené teploty (pro vyvolání stiskněte tlačítko na 3 sekundy). 
Teploměr se automaticky vypne přibližně po 10 minutách 

 Vloženou baterii lze použít až pro 2 000 měření. 
 
 
ZAPNUTÍ TEPLOMĚRU 
 
Chcete-li teploměr zapnout, stiskněte tlačítko nad okénkem displeje; krátký signální tón (pípnutí) 
signalizuje zapnutí teploměru- Proběhne rychlé zobrazení všech ikonek. 
Když je okolní teplota < 32,00 °C zobrazí se symbol -L-, pokud  je teplota> 42,99 °C zobrazí se symbol 
H. 
Přesnost měření ± 0,1 °C. Teploměr je nyní připraven k použití.  
 
POUŽITÍ TEPLOMĚRU 
 
Vyberte preferovanou metodu měření. Během měření se nepřetržitě zobrazuje aktuální teplota. 
Symbol C bliká .  
Pokud zazní signální tón a "C již nebliká, znamená to, že naměřený nárůst teploty je nyní méně než 
0,01 °C za 8 sekund a že paměť uložila poslední naměřené hodnoty. 
 
Naměřená teplota se zobrazí po 60-90 sekundách v závislosti na použité metodě. 
 
Měření provádějte v podpaždí nebo v ústech pod jazykem.  
1) Umístěte teploměr vlevo nebo vpravo od kořene jazyka. Měřicí senzor musí být v dobrém kontaktu 
s tkání. Zavřete ústa a dýchejte vždy nosem, abyste zabránili ovlivnění měření 
vdechovaným/vydechovaným vzduchem. 
2) Vložte teploměr do podpaždí, tak aby se senzor dotýkal těla. 
 
3) Pro děti do tří let se doporučuje metoda rektálního měření.  
a) Nasaďte ochranný kryt určený pro teploměr a pro snadnější zavedení použijte ve vodě rozpustný 
gel. 
 
b) Umístěte dítě vleže na břiše přes vaše kolena, na kraj postele nebo na přebalovací pult s nohama 
dolů. Tím se lépe zpřístupní konečník, což usnadní vkládání teploměru. 
 
c) Jemně zasuňte hrot teploměru do konečníku, maximálně 2-3 cm (0,5-1"). Pokud cítíte odpor, dále 
netlačte! Podržte teploměr v klidu a začněte měřit. 



 
d) Když naměřená teplota přestane stoupat, ozve se pípnutí a znak "Pro" nebo "C" přestane blikat. 
Displej je nyní připraven pro čtení a po vyjmutí teploměru se hodnota nemění. 
e) Použitý ochranný kryt zlikvidujte a teploměr umyjte podle pokynů. 
 
Pro získání spolehlivějších výsledků doporučujeme měřit teplotu orálně nebo rektálně. Doporučuje se 
minimální doba měření 3-5 minut 
 
Teploměr je 100% vodotěsný a lze jej bez problémů ponořit do vody nebo dezinfekčního roztoku. 
Poté setřete vlhkým hadříkem. K dezinfekci použijte jeden z následujících dezinfekčních prostředků. 
 
 
DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY  

Přístroj lze používat pouze pro měření tělesné teploty 
Minimální doba měření do signalizačního tónu [pípnutí] 
Teploměr obsahuje malé části (baterie atd.), které mohou děti spolknout. Nikdy proto nenechávejte 
dětem bez dozoru. 
Chraňte teploměr před nárazem a úderem! Vyhněte se okolním teplotám nad 60 °C.  
Používejte pouze komerční dezinfekční prostředky uvedené v části čištění teploměru. Výrobce 
doporučuje přesnost ověřit autorizovaná laboratoř každé 2 roky. 
Funkce tohoto zařízení může být ohrožena při použití na silného elektromagnetického pole jako jsou 
mobilní telefony nebo elektrické instalace a doporučujeme vzdálenost minimálně 1 m.  
 
ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE 
 
Používejte pouze komerční dezinfekční prostředky uvedené v části čištění 
 
VÝMĚNA BATERIE  
Když se objeví symbol (obrácený trojúhelník) na displeji, baterie je vybitá a je třeba ji vyměnit. 
Vyjměte vytažením kryt baterie, který je na konci teploměru a vyměňte vybitou baterii za novou.  
 
Chcete-li prodloužit životnost baterie, vypněte teploměr po použití krátkým stisknutím ovládacího 
tlačítka.  
 
 
ZÁRUKA 
 
Na baterie a obaly se nevztahují nároky na poškození. Předpokládaná životnost: 5 let nebo 10 000 
měření. 
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