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4. Jemná péče a důležité informace 
 
1) Čištění a skladování 

 Sonda je voděvzdorná, je možné ji vložit přímo do alkoholu (lihu) k vyčištění nebo 
utřít ji alkoholem napuštěnou látkou. Z hlavní jednotky setřete špínu suchou látkou, 
nikdy nevkládejte tělo jednotky do žádné tekutiny. 

 Neskladujte jednotku v prostředí s nevhodnou teplotou ani v autě, kde je vystavena 
přímému slunečnímu záření.  

 Chraňte teploměr před upadnutím. Nedotýkejte se prsty čočky sondy. Nepokoušejte se 
jednotku rozložit, s výjimkou výměny baterie. 
 
2) Poznámky k měření 

 Čistěte špičku sondy před a po každém použití. Vyhněte se akumulaci potu ovlivňující 
infračervené měření. 

 Neměřte teplotu během 30 minut po jídle, cvičení nebo koupeli. 
 Je lepší počkat nejméně 1 minutu mezi po sobě jdoucími měřeními. Pokud uživatel 

nepřetržitě měří teplotu v krátkém čase, vyskytují se běžně chyby v měření.  
 Pokud po zapnutí jednotky nebo během provozu jednotka zobrazuje nečitelný kód 

(symboly), prosíme, vyjměte baterii a znovu ji vložte zpět. Poté zapněte přístroj 
k pokračování v měření. 
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Digitální ušní teploměr 
Návod k použití 

 
1. Technika použití 

1) Schéma produktu 

 
(obrázek 1) 

 
 

2) Zapínání a vypínání 
 

Stiskněte tlačítko ON/OFF (Zapnuto/Vypnuto) na teploměru, na displeji se krátce 
zobrazí všechny ikony (viz obrázek 2). Poté se na displeji na 2 sekundy objeví značka 
„---�, teploměr krátce zapípá a zabliká „C“ nebo „F“, což indikuje, že jednotka je 
připravená na měření. (viz obrázek 2) 
Teploměr se automaticky vypne přibližně po 2 minutách bez činnosti. Uživatel jej také 
může vypnout stisknutím tlačítka ON/OFF. 
 

 

3) Převzetí čtení 

Sejměte krytek, šetrně vložte sondu do ucha tak daleko, jak to dovolí ušní bubínek a 
stiskněte tlačítko „MEASURE“ (měření/paměť). Po jedné sekundě jednotka zapípá, 
což indikuje, že měření je dokončeno. 
Když teplota dosahuje nebo přesahuje 37,5°C, teploměr znovu plynule zapípá. 

Pro zopakování měření, vyčkejte, než se objeví značka . 
 

Krytka sondy 

Sonda 

LCD displej

Tlačítko ON/OFF

Tlačítko měření/paměť 

Kryt baterií
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4) Změna měření ve stupních Celsia/Fahrenheita 
 
Stiskněte a podržte přibližně 4 sekundy tlačítko „MEASURE“, na displeji zabliká „C“ 
nebo „F“, tlačítko pusťte. Pak stiskněte tlačítko „MEASURE“ znovu pro přepnutí °C 
nebo °F. Jednotka automaticky cca 5 sekund po přepnutí vstoupí do vybraného 
režimu. 
Poznámka: Stiskněte a držte tlačítko „MEASURE“, když na displeji zabliká „C“ nebo 
„F“, uživatel by měl automaticky tlačítko pustit. Pokud se na displeji zobrazují další 
symboly, vypněte přístroj a poté proces zkuste znovu zopakovat. 
 
5) Znovunačtení naměřených záznamů v paměti přístroje 
 
1. Stiskněte tlačítko „MEASURE“, když je jednotka vypnutá, na displeji se zobrazí a 

rozbliká symbol „---M“. 
2. Stiskněte tlačítko „MEASURE“ znovu, na displeji se zobrazí první záznam teploty 

a zároveň se rozbliká symbol „---M“. Stále držte tlačítko „MEASURE“ 
k prohlédnutí si dalších předchozích uložených záznamů. Posledních 12 záznamů 
se automaticky ukládá do paměti přístroje. 

3. Pokud není v paměti uložen žádný záznam, na displeji se zobrazí „---�, „C“,  
„---M“ a zároveň bude blikat „---M“. 

 
Poznámka: Ke znovunačtení měření, jednotka musí být nejdříve vypnuta, poté 
stiskněte tlačítko „MEASURE“ k prohlédnutí těchto záznamů v paměti. 
 
6) Upozornění na vybitou baterii 
 
Když se na displeji objeví symbol upozornění na vybitou baterii, baterie potřebuje 
nahradit. V opačném případě bude teploměr pracovat s velkými chybami v měření. 
Když je energie baterie pod minimální hodnotou, na displeji budou ikony zobrazeny 
slabě. Baterie musí být nahrazena předtím, než teploměr bude znovu použit. 
(obrázek 3) 

 

(obrázek 3) 
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7) Mimo rozsah měření 
 

1. Pokud je zaznamenaná teplota nad 42°C nebo 107,6 °F, zobrazí se symbol „H“ a 
symbol „C“ ani „F“ nebude blikat. (obrázek 4) 

2. Pokud je zaznamenaná teplota nižší než 34°C nebo 93,2°F, zobrazí se symbol „L“ 
a symbol „C“ ani „F“ rovněž nebude blikat. (obrázek 4) 

3. Pokud je teplota v operačním prostředí přístroje vyšší než 40,0°C nebo 104°F, 

zobrazí se symboly „H“ a „ “, symboly „C“ ani „F“ nebudou blikat.  
(obrázek 5) 

4. Pokud je teplota v operačním prostředí přístroje nižší než 10,0°C nebo 50°F, 

zobrazí se symboly „H“ a „ “, symboly „C“ ani „F“ nebudou blikat. 
(obrázek 5) 

  

(obrázek 4) 

 

(obrázek 5) 

2. Manipulace, skladování a transport 
 
1) Provozní teplota: 10 - 40°C 
2) Rozsah měření: 34 - 42°C 
3) Teplota pro skladování a transport: -20°C-60°C · <85% RH 
4) Pouze pro použití ve vnitřních prostorách 

 
3. Specifikace a životnost baterií 

 
- Baterie: 2x AAA baterie 
- Instalace: Sejměte kryt baterií, vložte novou baterii podle polarity  
      (viz symboly + a – na jednotce) 
- Pokud nehodláte používat teploměr po dobu 15 dní nebo déle, vyjměte baterii. 
- Baterii lze použít na více než 5 000 měření a může vydržet i déle než 1 rok. 

 


