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1 – Як використовувати  

1. Увімкніть термометр. На дисплеї відобразиться ,  

що свідчить про нормальне функціонування та достатнє живлення пристрою. Потім на 

дисплеї відобразяться показники   температури, які були заміряні останніми, після чого 

термометр увійде в короткий режим самотестування. На екрані має відобразитись 

температура 37.0 °С. Щоб переглянути показники температури, які були заміряні 

останніми, утримуйте кнопку  живлення впродовж 2 секунд. 

2. Відпустіть кнопку. На екрані відобразиться «Lo°С» або «Lo°F». Тепер пристрій готовий 

до використання. Якщо температура  нижче 32°С (90°F), символ «С» або «F» блиматиме 

впродовж 16 секунд. Потім впродовж 10 секунд лунатиме сигнал. 

3. Під час вимірювання температури символ «С» або «F» блиматиме на дисплеї. Коли 

термометр зафіксує максимальну температуру, або якщо  подальша зміна температура тіла 

встановитиме менше 0,1 градуса, символ «С» або «F» перестане блимати, після чого знов 

лунатиме сигнал протягом 10 секунд. 

• Середній інтервал між звучанням сигналу сповістить про температуру нижче 37.8°С 

(100°F). 

• Короткий інтервал між звучанням сигналу проінформує про лихоманку і температуру 

понад 37.8 °С (100°F).  

4. Якщо температура вище 43.0 °С (109.9°F), на дисплеї   відображатиметься «Hi°С» або 

«Hi°F». 

5. Щоб вимкнути пристрій, один раз м'яко натисніть на кнопку живлення. Після 9  хвилин 

у режимі очікування термометр сам вимикається. 

6. Вимірювання температури дитини здійснюється під наглядом дорослого.  

 

2 – Вимірювання 

1. Рекомендується вимірювати температуру дитини зранку, в один і той самий час. 

Показники можуть бути некоректні, якщо  вимірювати температуру раніше або пізніше (в 

різний час). 

2. Дайте соску дитині. Подих може вплинути на точність   вимірювання, тому стежте, щоб 

рот дитини був закритий  упродовж 1 хвилини, а дихання здійснювалось через ніс. 

Увага!  
•Для кожної людини існує своя норма часу вимірювання. 

• Перед кожним використанням соску необхідно стерилізувати 

• Через недостатній рівень заряду батареї температура може вимірюватись некоректно. 

3 – Очищення і догляд 

1.Термометр водонепроникний, його можна чистити водою або  розчином для 

стерилізації. Для чищення використовуйте м’яку губку чи серветку. Для стерилізації 

рекомендується  використовувати розчин із 95% вмістом медичного спирту. 

 

 

 

 



4 – Примітки 

1. Призначений для вимірювання температури тіла 

2. Виготовлено відповідно до вимог стандарту EN12470-3: про  виготовлення та 

експлуатацію компактних електронних   термометрів. 

3. Пристрій пройшов перевірку на електромагнітну сумісність відповідно до вимог EN 

60601-1-2 про сертифікацію медичного обладнання і тест на біосумісність згідно з 

додатком І MDD (Директива щодо медичних виробів). 

4. Відповідно до ступеня захисту від ураження електричним  струмом, пристрій належить 

до класу медичних виробів BF  згідно зі стандартом EN 60601-1. 

5. Уникайте падіння і пошкодження термометра. 

6. Забороняється стерилізувати в киплячій воді. 

7. Уникайте контакту термометра з хімічними розчинами. Зберігайте соску-термометр 

подалі від прямих сонячних променів і джерела тепла. Щоб запобігти похибкам у 

вимірюваннях, зберігайте подалі від сильних електромагнітних джерел. 

8. Експлуатація дозволяється за температури повітря +10°С-+35°С (+50°F-+95°F) та 

вологості 40-80%. Зберігати і транспортувати при температурі -10°С-+40° (+14°F-+104°F) 

та вологості 30-90%. 

9. Утилізація термометра та акумуляторів здійснюється відповідно до місцевого 

законодавства. 

 

ГАРАНТІЙНІ УМОВИ 

Гарантія на цей продукт складає 24 місяці і поширюється на дефекти матеріалів та 

виробничих процесів, починаючи з дати придбання (див. товарний чек). 

Гарантія на 24 місяці не включає в себе пошкодження (спричинені звичайним 

використанням частин продукту), визначені як «видаткові» (наприклад, батарейки, 

головки для щіток або частини, що підлягають поверненню). 

Офіційна гарантія на 24 місяці не розповсюджується на продукт, якщо: 

• Продукт зазнав зовнішнього пошкодження через неналежне використання з порушенням 

правил, зазначених у посібнику користувача. 

• Цей продукт було модифіковано та/або підроблено. 

• Причиною несправності було погане обслуговування окремих компонентів та/або 

аксесуарів та/або видаткових матеріалів (наприклад, окиснення та/або утворення накипу 

за рахунок утримання води або інших рідин, осад блокує датчик, витік їдкої речовини з 

батарейок). 

Винятки з офіційної гарантії на 24 місяці: 

• Витрати, пов'язані з заміною та/або ремонтом деталей, що підлягають зносу або витрати 

на звичайне обслуговування товару. 

• Витрати та ризики, пов'язані з транспортуванням продукту в магазин, де його було 

придбано, чи з магазину або інший авторизований центр приймання товарів за гарантією. 

• Пошкодження, спричинені неправильним встановленням, неналежним використанням 

або не відповідають правилам в інструкції з експлуатації. 

• Пошкодження, спричинені стихійним лихом, випадковою подією або несприятливими 

умовами, несумісними з товаром. 

• Дефекти, що мають незначний вплив на використання продукту. 


