
 

 
Špeciálne bezpečnostné opatrenia 

 Používajte tento prístroj výhradne k osobným a k pre neho predpokladaným účelom. 
 Chráňte prístroj mimo dosahu detí. 
 Z hygienických dôvodov odporúčame prístroj používať buď iba rektálne alebo orálne. 
 Nepotápať prístroj do vody, nehrýzť a prosíme neohýbať. 
 Sliny nesmú prísť do kontaktu s displejom. 
 Merací prístroj vám nesmie spadnúť a musíte zabrániť ťažkým nárazom. 

 
Bezpečnostné symboly na výrobnom štítku 

Pred použitím si prečítajte pozorne návod na obsluhu a uchovajte ho! 

Použitie Typ BF 
 
Špecifikácie 
1.displej / 2.zap-/vyp-tlačidlo/ 3.senzor/ 4. kryt na batérie 
Vloženie batérií 
Ak ide o batérie, používajte dlhokapacitné Li-články. 

 Otvorte kryt na batérie (4) na strane teplomera, silou ho potiahnite. 
 Vložte články batérie do určeného priestoru, pozor na správnu polaritu. 
 Zavrite kryt batérie. 

Symbol batérie na displeji (1) poukazuje na nutnosť výmeny batérie.  
POZOR: batérie nepatria do popolnice. Použité batérie odovzdajte na Zodpovedajúce zberné miesta 
nebezpečného odpadu. Batérie nevhadzujte nikdy do ohňa! 
 
Návod na meranie 

 Stlačte tlačidlo zap-/vyp- (2). Na displeji sa objaví po krátkom čase upozornenie  
 Zostaňte pokojne stáť, sedieť alebo ležať. 
 Začnite s meraním. Pri orálnom meraní si vložte senzor (3) do úst a zavrite ich. Normálna 

teplota býva  
 Ak si meriate teplotu v podpazuší, utrite senzor suchou tkaninou a zovrite senzor 

v podpazuší. Normálna teplota býva  



 Ak potrebujete odmerať teplotu rektálne, nakrémujte špičku teplomera vode odolným 
krémom, zaveďte opatrne, max.1cm. Normálna teplota býva  

 Po ukončení merania sa cca po 90 sekundách ozve signál. V prípade, ak je teplota príliš 
vysoká zobrazí sa v prípade že je meranie príliš nízke, uvidíte  

 Po 6 minútach alebo po potvrdení tlačidla zap-/vyp- sa prístroj automaticky vypne. 
 Pri opätovnom zapnutí prístroja sa najprv objaví posledná nameraná teplota ( memory – 

funkcia ). 
 
Údržba a skladovanie 

 Použite suchú tkaninu k vyčisteniu prístroja, toto odporúčame po každom použití. 
 Nepoužívať žiadne silné čistiace prostriedky. 
 Pri dlhodobejšom nepoužívaní meracieho prístroja je dobré vybrať batérie. Vytečené batérie 

môžu spôsobiť poškodenie. 
 Po použití teplomer uložte do plastového puzdra. 
 Merací prístroj je nutné chrániť pred priamym slnkom, vysokou teplotou, vlhkosťou 

a prachom. 
 Nevystavovať extrémne nízkym ( pod 20˚C) alebo vysokým ( cez 60˚C) teplotám. 

 
Záruka 
Na nami predaný prístroj poskytujeme záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaj ( pokladničný 
doklad). 
Behom záručnej lehoty odstránime bezplatne všetky chyby prístroja alebo príslušenstva*), ktoré 
vzniknú v dôsledku chýb materiálu alebo výrobných chýb, a to opravou alebo podľa nášho uváženia, 
formou výmeny. Záručné plnenie nemá za následok ani predĺženie záručnej doby ani tým nevzniká 
nárok na novú záruku! 
Ako záručný doklad slúži doklad o kúpe. Bez tohto dokladu nie je možné uskutočniť bezplatnú 
výmenu alebo bezplatnú opravu. V prípade uplatnenia záruky odovzdajte prosím kompletný prístroj 
v originálnom obale spolu s pokladničným dokladom Vášmu obchodníkovi. 
*) Poškodené príslušenstvo nie je automaticky dôvodom na bezplatnú výmenu kompletného 
prístroja. V takom prípade sa obráťte na našu Hotline! Prasknuté sklené resp. plastové diely zásadne 
podliehajú povinnosti úhrady! 
Ako na chyby ma spotrebnom príslušenstve, resp. dieloch podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu ( 
napr. uhlíky motora, hnacie remene, náhradné diaľkové ovládanie, náhradné zubné kefky atď.) tak 
i načistenie, údržbu alebo výmenu dielov podliehajúcich rýchlemu opotrebeniu sa záruka nevzťahuje 
a je preto nutné ju uhradiť! 
Záruka zaniká v prípade, ze dôjde k zásahu neautorizovanou osobou. 
Po uplynutí záruky 
Po uplynutí záručnej doby je možné za úhradu vykonať opravu v príslušnom odbornom obchode 
alebo servise. 
 
Používané normy 
Označenie CE-0197 prístroja zodpovedá EU smernici 93/42/EEc ( MDD). Nasledujúce normy platia pre 
nastavenie a/alebo vyhotovenie výrobku.  
EN 66601-1-2: 1993: lekárske osvedčenie o znášanlivosti. 
Technické zmeny vyhradené! 


