
 

 

LT        Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN 

 

 
 

Vartotojo instrukcija                                               Prašome atidžiai perskaityti! 

 

 
LT        Vartotojo instrukcija 
1 Saugos informacija ............................................................................................ 

2 Naudinga informacija .........................................................................................  

3 Naudojimas............................................................................................................ 

4 Kita .................................................................................................................... 

 

 

Prašome palikti šį puslapį atverstą, kad prireikus galėtumėte greitai rasti reikalingą informaciją 
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Prietaisas ir jo valdymas 

 

 
 

LT 

 

1. Šviečiantis LCD ekranas 

2. Paleidimo mygtukas START 

    (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas)  

3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF  (I/0) 

4. Baterijų skyrius 

5. Lemputė 

6. Jutiklis 

7. Matavimo režimo pasirinkimo jungiklis 

    (kūno/objekto temperatūros matavimas) 
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1. Saugos informacija 

SVARBI INFORMACIJA! 
IŠSAUGOTI VĖLESNIAM NAUDOJIMUI! 

 

Prieš pradėdami naudotis prietaisu atidžiai perskaitykite šią vartotojo instrukciją ir ypač atidžiai 

perskaitykite saugos instrukcijas ir išsaugokite jas vėlesniam naudojimui. Perduodami prietaisą kitam 

žmogui, būtinai perduokite ir šią vartotojo instrukciją. 

 

Simbolių paaiškinimas 

 

 

 

Ši vartotojo instrukcija priklauso šiam įrenginiui. 
Šiose vartotojo instrukcijose rasite informaciją apie prietaiso naudojimą ir valdymą. 
Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. 
Nesilaikant instrukcijų kyla rizika susižaloti arba sugadinti patį įrenginį. 
 

 

ĮSPĖJIMAS 
Įrenginio naudotojas, norėdamas išvengti bet kokios žalos sau, privalo stebėti šiuo simboliu 
pažymėtus įspėjimus. 
 

   

ATSARGIAI 
Įrenginio naudotojas, norėdamas išvengti bet kokios žalos prietaisui, privalo stebėti šiuo 
simboliu pažymėtas pastabas. 
 

    

PASTABA 
Šiuo simboliu pažymėtos pastabos suteikia daugiau informacijos apie naudojimąsi įrenginiu. 
 

    

 
Klasifikacija: Taikoma BF tipo dalis 
 

   

 
Partijos numeris 
 

    

 
Gamintojas 
 
 

    

 
Pagaminimo data 
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               1. Saugos informacija 

• Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį, kaip nurodyta vartotojo instrukcijose. Priešingu atveju garantija nustoja 
galioti. 

• Prietaisas neskirtas komerciniam naudojimui. 

• Termometras neatstoja gydytojo konsultacijos. 

• Prieš matuodami temperatūrą palaukite 30 minučių. Įsitikinkite, kad per tą laiką paciento būklės ir termometro 
neveiktų išoriniai veiksniai. 

• Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su ribotais fiziniais, jutiminiais ar protiniais 
sugebėjimais arba asmenims, kurie neturi pakankamai patirties ir (arba) žinių naudotis šiuo prietaisu, išskyrus 
atvejus, kai prietaisu besinaudojantį asmenį stebi kitas asmuo, atsakingas už pastarojo saugumą arba jeigu 
asmuo buvo supažindintas su prietaiso naudojimo instrukcijomis. 

• Vaikai gali naudotis šiuo aparatu tik prižiūrint vyresniems asmenims. Pastarieji turi stebėti, kad vaikai nežaistų su 
aparatu. 

• Kaktos ir smilkinių srityje esanti temperatūra skiriasi nuo kūno vidaus temperatūros, kuri gali būti matuojama 
oraliniu (per burną) arba rektaliniu būdu (į tiesios žarnos angą). Atsiradus vazokonstrikcijai (kraujagyslių 
susiaurėjimui) kraujagyslės susitraukia, oda pradeda vėsti, o tai yra ankstyvieji karščiavimo požymiai. Šiuo atveju 
termometru FTN išmatuota temperatūra gali būti neįprastai maža. Jeigu išmatuota temperatūra nesutampa su 
paciento savijauta arba yra neįprastai maža, kas 15 minučių pakartotinai matuokite temperatūrą. Taip pat 
palyginimui galite išmatuoti vidinę kūno temperatūrą naudodami įprastą oralinį arba rektalinį termometrą. 

• Įprastą termometrą rekomenduojama naudoti tais atvejais, jeigu: 
1. rodmenys, gauti šiuo klinikiniu termometru yra neįprastai maži 
2. matuojate naujagimių iki 100 dienų amžiaus temperatūrą 
3. matuojate temperatūrą vaikų iki 3 metų amžiaus, turinčių susilpnėjusią imuninę sistemą arba kurie neįprastai 
reaguoja į karščiavimo būvimą arba nebuvimą 
4. termometrą naudojate pirmą kartą ir norite susipažinti su jo veiklos principais. 

• Kūdikių odą labai jautriai reaguoja į aplinkos temperatūrą. Naudokite šio FTN termometro po žindymo krūtimi, 
kadangi šiuo atveju kūdikio odos temperatūra gali būti mažesnė negu vidinė temperatūra.  

• Įvykus klaidai arba sugedus prietaiso nebandykite jo remontuoti patys. Tokiu atveju nustos galioti prietaiso 
garantija. Visus remonto darbus perduokite atlikti įgaliotam techninio aptarnavimo centrui. 

• Nenaudokite pažeisto termometro. 

• Neardykite termometro. Jo viduje yra smulkių detalių, kurias gali praryti vaikai. 

• Nenaudokite termometro drėgnoje aplinkoje. 

• Nemerkite termometro į vandenį ir kitus skysčius. Termometras nėra atsparus vandeniui. 

• Kaip valyti prietaisą sužinosite perskaitę instrukcijas, esančias 4.1 Valymas ir priežiūra skyriuje. 

• Termometro negalima kratyti ar trankyti. Prietaiso negalima mėtyti. 

• Apsaugokite termometrą nuo tiesioginių saulės spindulių, ypatingai aukštos arba žemos aplinkos temperatūros, 
dulkių ir nešvarumų. 

• Jeigu kurį laiką nesinaudosite termometru, ištraukite baterijas. 

 

2. Naudinga informacija 

Ačiū Jums!                        

Dėkojame už jūsų pasitikėjimą mumis ir sveikiname! 

Pirkdami infraraudonųjų spindulių klinikinį termometrą FTN jūs įsigijote aukščiausios kokybės gaminį iš 

MEDISANA. 

Siekiant užtikrinti, kad jūsų MEDISANA infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN tarnautų kuo 

ilgesnį laiką, rekomenduojame atidžiai perskaityti šias termometro naudojimo ir saugos instrukcijas. 

 

2.1 Komplektacija ir pakuotė 

Įsigijus prietaisą pirmiausia prašome įsitikinti, kad prietaisas yra pilnoje komplektacijoje ir neturi jokių 

pažeidimų. Kilus bet kokioms abejonėms dėl prietaiso komplektacijos arba saugaus naudojimo galimybių, 

kreipkitės į prietaiso pardavėją arba įgaliotą aptarnavimo centrą.  
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Prietaiso pakuotėje rasite: 

• 1 MEDISANA infraraudonųjų spindulių klinikinį termometrą FTN 

• 2 1,5 V baterijas (AAA tipo, LR03) (jau įdėtos!) 

• 1 dėklas 

• 1 vartotojo instrukcija 
 

Pakuotę galima pakartotinai naudoti arba perdirbti. Prašome tinkamai pašalinti visą pakavimo medžiagą. 

Jeigu išpakuodami prietaisą pastebėsite bet kokią transportavimo metu atsiradusią žalą, prašome 

nedelsiant susisiekti su prietaiso pardavėju.  

 

 

ĮSPĖJIMAS 
Prašome polietileno pakuotę laikyti kuo atokiau nuo vaikų! Rizika uždusti! 
 

 

2.2 Naudinga informacija apie temperatūros matavimą naudojant infraraudonųjų spindulių klinikinį 

termometrą FTN 

Kas yra karščiavimas? 

Normali mūsų kūno temperatūra svyruoja nuo 36oC iki 37,5 oC. Temperatūros svyravimai atsižvelgiant į 

dienos metą ir kūno būsena, pvz. moterų menstruacinio ciklo metu, yra normalus reiškinys. Tačiau kūno 

temperatūra, kuri viršija 38 oC ribą, vadinama karščiavimu. Karščiavimas dažniausiai atsiranda dėl infekcijos 

ir praneša apie padidėjusį kūno imuninės sistemos aktyvumą. Tai normalus imuninės sistemos atsakas į 

patekusius svetimkūnius, mikrobus ir mikroorganizmus. Jeigu temperatūra yra didesnė negu 39 oC ir 

nenukrenta per 1-2 dienas, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. 

Karščiavimas dažniausiai sukelia nuovargį, galūnių skausmą ir drebulį. Norint stebėti ligos eigą būtina 2-3 

kartus per dieną kas 4-6 valandas matuotis temperatūrą. Temperatūrą visada matuokite toje pačioje kūno 

vietoje. Jeigu temperatūrą matuojate kelias dienas iš eilės ir norite palyginti gautus rodmenis, visada 

matuokite temperatūrą tuo pačiu laiku. 

 

Greitas ir tikslus temperatūros matavimas! 

MEDISANA infraraudonųjų spindulių klinikinį termometrą FTN suteikia puikią galimybę tiksliai išmatuoti 

temperatūrą be kontakto su kūnu (esant maždaug 5 cm atstumui). Temperatūra turi būti matuojama virš 

antakio esančiame plote, tarp smilkinio ir kaktos. Prietaisas apskaičiuoja sklindančios energijos kiekį ir per 1 

sekundę paverčia ją temperatūra, kuri bus rodoma prietaiso ekrane. Ši prietaiso funkcija leidžia jums 

matuoti kūdikio temperatūrą jo nežadinant. Šiame prietaise įrengta naujausia infraraudonųjų jutiklių 

technologija suteikia galimybę temperatūrą matuoti oraliniu, rektaliniu būdu arba po pažastimi. 

 

Papildomos funkcijos 

Be kūno temperatūros matavimo MEDISANA infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN taip pat 

gali būti naudojamas objektų (skysčių, paviršių, aplinkos temperatūros) temperatūros matavimui. Šios 

funkcijos temperatūros diapazonas – nuo 0 iki 100 oC. 

 

3. Naudojimas 

3.1 Naudojimosi pradžia 

Baterijų įdėjimas / pašalinimas 
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MEDISANA infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN pristatomas su įdėtomis baterijomis. 

Tačiau jeigu po tam tikro naudojimo laiko ekrane atsiranda baterijos piktograma, įdėkite naujas (LR03, 

AAA) 1.5 V baterijas. 

Pašalinimas: 

Atsukite prietaiso apačioje esančio baterijų skyriaus dangtelio varžtą ir nuimkite dangtelį. Išimkite baterijas. 

Įdėjimas: 

Įdėkite dvi naujas 1.5 V baterijas (LR03, AAA). Įsitikinkite, kad baterijas įdėjote teisingai (žr. baterijų skyriuje 

esančią schemą). Uždėkite baterijų dangtelį ir užsukite varžtelį. 

 

 

ĮSPĖJIMAS 
BATERIJŲ SAUGOS INFORMACIJA 

• Nebandykite ardyti baterijų! 

• Jeigu būtina, prieš dėdami baterijas išvalykite prietaiso kontaktus ir pačias baterijas! 

• Nedelsiant pašalinkite iš prietaiso išsikrovusias baterijas! 

• Atsiradus nuotėkiui saugokitės, kad rūgštis nepatektų ant odos, į akis ir burnos ir nosies gleivinę! 
Jeigu baterijos rūgštis kontaktavo su bet kuriomis iš šių kūno dalių, nuplaukite paveiktą vietą 
švariu vandeniu ir nedelsiant kreipkitės į gydytoją! 

• Jeigu prarijote baterija, nedelsiant kreipkitės į gydytoją! 

• Visas baterijas keiskite tuo pačiu metu! 

• Naudokite tik to paties tipo baterijas, niekada nenaudokite skirtingų rūšių baterijų vienu metu 
arba seną bateriją su nauja! 

• Teisingai įdėkite baterijas ir stebėkite baterijų poliškumą! 

• Jeigu kurį laiką nesiruošiate naudotis prietaisu, išimkite baterijas! 

• Laikykite baterijas kuo atokiau nuo vaikų! 

• Nebandykite šių baterijų įkrauti! Sprogimo pavojus! 

• Neišpakuokite nenaudojamas baterijas ir norėdami išvengti trumpo jungimo laikykite jas kuo 
atokiau nuo metalinių objektų! 

• Netrumpinkite grandinės! Sprogimo pavojus! 

• Nemeskite baterijų į ugnį! Sprogimo pavojus! 

• Nemeskite panaudotų baterijų į buitinių atliekų konteinerį, įdėkite jas į pavojingų atliekų 
konteinerį arba nuneškite į baterijų surinkimo punktą beveik bet kurioje parduotuvėje! 

 

Prieš naudojimą 

• Pritaikykite termometrą prie patalpoje esančios temperatūros 

Norint tiksliai išmatuoti kūno temperatūrą, pirma leiskite kūno temperatūrai prisitaikyti prie patalpoje 

esančios temperatūros. Ta pati sąlyga galioja naudojantis infraraudonųjų spindulių klinikiniu termometru 

FTN. Pernešus prietaisą į kitą vietą pastarasis automatiškai prisitaiko prie naujos aplinkos. Termometras 

užtrunka tam tikrą laiko tarpą, kol savo temperatūrą sulygins su patalpos temperatūra. Šio proceso trukmė 

priklauso termometro ir patalpos temperatūrų skirtumų, todėl gali užtrukti ilgiau nei 30 minučių. Tiksliai 

išmatuoti temperatūrą galėsite tik užsibaigus šiam procesui. 

 

• Pasirinkite vietą, kurioje bus matuojama temperatūra 

FTN  termometras temperatūrą matuoja taip pat kaip įprasti termometrai. Jūs galite rinktis oralinį  (per 

burną), aksiliarinį  (po pažastimi) arba rektalinį  (per išangę) temperatūros matavimo būdą.  

Kaip tai daroma: 

1. Įjunkite prietaisą paspaudę mygtuką 3 - ON/OFF. Matavimo režimo pasirinkimo jungiklis 7 turi būti 

nustatytas į kūno temperatūros matavimą (aukštyn). Pasirinkta matavimo vieta bus nurodyta  

atitinkamu blyksinčiu simboliu,  (burna),  (pažastis) ir   (išangė). 

2. Palaukite ko pradės mirksėti simbolis oC, reiškiantis, kad termometras yra paruoštas.  
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3. Nuspauskite jungiklį 7 į apačią, ir tada vėl nustumkite į viršų.  Pasirinktas simbolis ims mirksėti, kiti 

liks nepasikeitę. 

4. Paspauskite START mygtuką 2,  kad persijungti į kitą simbolį. Kai tik pakeitimas  bus išsaugotas, 

išgirsite trumpą signalą.  

5. Pasirinktas simbolis mirksi. Nustatymai yra išsaugomi po 5 sekundžių, ir termometras yra vėl 

paruoštas temperatūros matavimui. 

 

3.2  Kūno temperatūros matavimas. 

    

PASTABOS 

Siekiant pačių tiksliausių rezultatų  

• Termometras ir pacientas turi būti stabilioje aplinkoje bent 30 minučių prieš matuojant 

temperatūrą. 

• Nematuokite naujagimio temperatūros iškart po žindymo arba žindant. 

• Nenaudokite termometro drėgnoje aplinkoje. 

• Pacientai prieš temperatūros matavimą ar jo metu neturėtų gerti arba valgyti. Taip pat jie 

turėtų vengti bet kokio fizinio krūvio. 

• Išvalykite vietą, kurioje matuosite temperatūrą ir prieš nuspausdami mygtuką 6 į matavimo 

poziciją, išvalykite visus nešvarumus, plaukus ar prakaitą. 

• Neišimkite termometro iš vietos, kurioje matuojate temperatūrą tol, kol neišgirsite trumpo 

signalo, pranešančio apie matavimo pabaigą. 

•  Jeigu sensorius 6 po matavimo arba jo metu išsipurvina, išvalykite jį su alkoholyje išmirkytu 

vatos tamponu. 

• Visada matuokite temperatūrą toje pačioje aplinkoje.  

Temperatūrą patartina matuoti įprastu termometro tais atvejais, jeigu: 

1. Rodmenys yra neįtikėtinai žemi; 

2. Matuojate temperatūrą naujagimiui, kurio amžius yra mažesnis nei 100 dienų; 

3. Matuojate temperatūrą vaikams, jaunesniems nei trejų metų amžiaus, kurie turi nusilpusią 

imuninę sistemą arba kurie neįprastai reaguoja į karščio buvimą ir nebuvimą. 

4. Naudojate termometrą pirmą kartą ir norite su juo susipažinti. 

  

Termometras buvo kliniškai ištirtas ir patvirtintas, kad yra saugus ir tikslus, jeigu naudojamas 

pagal šią instrukciją. 

 
 

1. Nuspauskite jungiklį 7 į viršų, kad pasirinkti kūno temperatūros matavimo režimą. 

2.  

Paspauskite ON/OFF mygtuką 3. Įsijungs LCD ekranas 1. Termometras matuos 

temperatūrą. Matavimo proceso metu ekrane bus matomi visi simboliai.  

 

 

      3.                              Ankstesnio matavimo rezultatas bus su simboliu M (M – atmintis) 2 sekundes. 

. 
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4.                                Kai termometras rodo matavimo vieneto simbolį oC kartu su 

                                         simboliu, reiškiančiu kūno temperatūros matavimą,  

                                         išgirsite signalą. Tai yra ženklas, kad termometras yra  

                                         paruoštas naudojimui.  

    5.  Norėdami pradėti matuoti temperatūrą, nukreipkite sensorių 6 į paciento kaktos vidurį, ne didesniu 

kaip 5 cm atstumu. Jeigu ant paciento kaktos yra plaukų, prakaito arba purvo, prieš matuodami 

temperatūrą juos nuvalykite. Tokiu būdu gausite tikslesnius rodmenis. 

   6. Paspauskite ir laikykite nuspaudę START mygtuką 2.  Įsijungs mėlyna švieselė 5, kuri apšvies 

temperatūros matavimo vietą.  

   7. Dabar, norėdami išmatuoti aukščiausią temperatūrą, švelniai veskite termometrą nuo paciento kaktos 

virš antakių iki smilkinio. Pradžioje, kol sensorius skenuos tą vietą, girdėsite lėtus signalus. Kai tik 

termometras išmatuos aukštesnę temperatūrą, signalų dažnis pagreitės. Signalų seka vėl suletės, 

nurodydama, kad aukščiausia temperatūra buvo išsaugota atmintyje. 

   8.  Kai tik tai įvyksta, paleiskite START mygtuką 2.  

                            

                             - Jeigu rodmenys yra žemesni nei temperatūra, kuri skaitoma karščiavimu,  

                            išgirsite ilgą signalą ir foninis ekrano apšvietimas taps žalias. 

 

• Jeigu rodmenys yra skaitomi karščiavimu arba yra aukštesni,  girdėsite 10 trumpų signalų, o foninis 

ekrano apšvietimas taps raudonu, tokiu būdu pranešdamas, kad pacientas greičiausiai karščiuoja. 

    

PASTABA: 

Kūno temperatūra, kuri yra skaitoma kaip karštis, gali keistis, priklausomai nuo  vietos  

kurioje matuojama temperatūra. 

 

Pasirinkta matavimo vieta                      Karščiavimo temperatūra 

Išangė (Rektalinis) 37.8 oC 

Burna (Oralinis)                                                       37.5 oC   

Pažastis (Aksiliarinis)                                              37,2 oC 

 
 

9.                                       Kai oC simbolis po 2 sekundžių vėl sublyksės, termometras gali būti  

                                          Naudojamas dar kartą. 

  

 

 

3 Veikimas 

3.3  Objektų  temperatūros matavimas 

1.  Norėdami nustatyti objektų temperatūros matavimo režimą , nuspauskite jungiklį 7 į apačią.  

2.  Paspauskite ON/OFF mygtuką 3.  Įsijungs LCD ekranas 1.  Termometras matuos temperatūrą. Matavimo 

proceso metu ekrane bus matomi visi simboliai. 

3.  Ankstesnio matavimo rezultatas bus su simboliu M (M – atmintis) 2 sekundes. 
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4.  Kai termometras rodo matavimo vieneto simbolį oC kartu su simboliu, reiškiančiu kūno temperatūros 

matavimą, išgirsite signalą. Tai yra ženklas, kad termometras yra paruoštas naudojimui.  

5. Kad pradėti matavimą, nukreipkite sensorių ne didesniu negu 5 cm atstumu 6 į objekto centrą. Jeigu ant 

objekto yra vandens, dulkių ar purvo, nuvalykite juos. Tada gausite tikslesnius matavimo rodmenis. 

6. Paspauskite ir laikykite nuspaudę START mygtuką 2.  Įsijungs mėlyna švieselė 5, kuri apšvies 

temperatūros matavimo vietą. 

7. Paleiskite START mygtuką 2 po kelių sekundžių. Ilgas signalas reiškia matavimo pabaigą. Patraukite 

sensorių iš matavimo padėties. Dabar ekranas rodo išmatuotą temperatūrą.  

 

3.4 Išsaugotų duomenų atgaminimas 

MEDISANA FTN gali išsaugoti ir sutalpinti iki 30-ties rezultatų. 

Norėdami peržiūrėti išsaugotus duomenis, trumpai paspauskite START mygtuką 2, prieš tai neįjungdami 

termometro ON/OFF mygtuku 3. Ekrane šalia „- - -„ pradės mirksėti simbolis M. Po dar vieno START 

mygtuko 2 spustelėjimo neapšviestame ekrane atsidarys atmintinė „1“, kurioje bus įrašytas paskutiniai 

gauti temperatūros rodmenys. Simbolis M blyksės virš matavimo vienetų. Dar kartą paspaudę START 

mygtuką 2, įjungsite atmintinę „2“. Iš viso galima atidaryti 30 atmintinių – jos pasirodys spaudinėjant 

START mygtuką 2. Jeigu atminties anga tuščia, ekrane matysite simbolį „---„. 

 

3.5 Klaidų pranešimai 

Ekranas Aprašymas 

 

Išmatuota temperatūra yra per aukšta 

Kai rezultatas yra aukštesnė nei  42,2 oC (kūno 

režimas) arba 100 oC (daiktų režimas), ekrane 

atsiranda H raidė. 

 

Išmatuota temperatūra yra per žema 

 Kai rezultatas yra žemesnis 34 oC (kūno 

režimas) arba 16 oC (daiktų režimas), ekrane 

atsiranda L raidė. 

 

Aplinkos temperatūra per aukšta 

Aplinkos temperatūra yra aukščiau 40 oC (kūno 

ir daiktų režimas) 

 

Aplinkos temperatūra per žema 

Aplinkos temperatūra yra žemesnė nei: 

16 oC (kūno režimas) 

5 oC (daiktų režimas) 

 

Klaidos indikatorius ekrane 

Įvyko klaida. 

Girdėsite tris trumpus signalus. 

 

Tuščias ekranas 

Patikrinkite baterijos padėtį 

 

Plokščia baterija 

Įdėkite naują bateriją. 
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4.2 Valymas ir priežiūra 

• Sensorius yra pati jautriausia MEDISANA FTN infraraudonųjų spindulių termometro dalis. Apsaugokite 

jį nuo purvo ir pažeidimų kas kartą uždėdami apsauginį gaubtą, kai termometro nenaudojate. 

• Jeigu lęšiai išsipurvina, galite juos atsargiai nuvalyti su alkoholio tamponais, kuriuos gavote kartu su 

prietaisu. Taip pat norėdami išvalyti lęšius galite naudoti ausų krapštukus išmirkytus alkoholyje arba 

šiltame vandenyje. 

• Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių ar kietų šepetėlių. 

• Norėdami išvalyti termometrą, naudokite minkštą audeklą sudrėkintą švelnaus muilo tirpale. Neleiskite 

vandeniui patekti ant prietaiso. Naudokitės prietaisu tik jam išdžiuvus. Tačiau, jeigu skysčio pateko į 

prietaisą, tuoj pat ištraukite bateriją ir nutraukite tolesnį naudojimąsi. Tokiu atveju susisiekite su 

pardavėju arba MEDISANA paslaugų departamentu. 

• Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso aplinkoje, kurioje temperatūros ar drėgmės lygis yra per aukštas ar 

per žemas (veikimo sąlygas žr. skyriuje „Specifikacijos“), tiesioginiuose saulės spinduliuose, arti atviros 

elektros ugnies arba dulkėtoje aplinkoje. 

• Išimkite bateriją, jeigu nežadate naudotis prietaisu ilgą laiką. Kitaip yra didelė tikimybė, kad ji pratekės. 

• Jeigu termometras naudojamas taip, kaip nurodyta šiose instrukcijose, jis nereikalauja jokios nuolatinės 

priežiūros ar kalibravimo. 

 

4.3 Utilizavimas 

 

Šis produktas negali būti utilizuojamas kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Visi vartotojai 

privalo, nepriklausomai nuo to, ar produkto sudėtyje yra nuodingų medžiagų, perduoti 

elektrinius arba elektroninius prietaisus į savivaldybės arba komercinį atliekų surinkimo 

punktą. Šiuose punktuose prietaisai bus utilizuojami pagal visus aplinkosaugos reikalavimus. 

Prieš išmesdami prietaisą išimkite baterijas. Nemeskite senų baterijų kartu su buitinėmis 

atliekomis – perduokite baterijas perdirbimo punktui arba parduotuvei. Norėdami gauti 

daugiau informacijos apie tokio tipo atliekų pašalinimą, kreipkitės į savivaldybės instituciją 

arba pardavėją. 

4.4 Specifikacijos 

Pavadinimas ir modelis............................................... 

Ekranas........................................................................ 

Maitinimo šaltinis........................................................ 

MEDISANA infraraudonųjų spindulių termometras FTN 

skaitmeninis ekranas (LCD) 

3 V= , 2 baterijos 1,5 V 

Matuojamos temperatūros ribos.................................. Kūno režimas 34oC –42.2oC 

Objekto režimas 0oC –100oC  

Matavimo tikslumas..................................................... 

 

 

 

 

 

Klinikinis kartotinumas................................................ 

± 0,3oC, kai faktinė temperatūra yra  34 oC – 35.9oCribose 

(teisingai naudojant); 

± 0,2oC, kai faktinė temperatūra yra  36 oC – 39 oC ribose 

(teisingai naudojant); 

± 0,3oC, kai faktinė temperatūra yra  39.1 oC - 42,2oC 

ribose (teisingai naudojant) 

0,18 oC  

Matavimo trukmė........................................................ 

Karščiavimo signalas................................................... 

Automatinis išsijungimas............................................ 

Veikimo sąlygos......................................................... 

 

Laikymo/transportavimo temperatūra...................... 

apytiksliai 1 sekundė  

> 37,5oC  

apytiksliai po 3 minučių po paskutinio temp. matavimo 

Kūno režimu 16 oC - 40 oC 

Objekto režimu 5 oC - 40 oC 

-20 oC iki + 50 oC 
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Matmenys................................................................. 

Svoris.......................................................................... 

147 mm x 38 mm x 21 mm 

48 g su baterija 

Gaminio nr................................................................. 76120 

EAN kodas................................................................ 40 15588 76120 1  

 

 0297 

CE ženklas nurodo EC direktyvą 93/42/EEC/MMD. 

Prietaisas sukurtas tik buitiniam naudojimui. 

Kalibravimo procesą atliko gamintojas, iki kito kalibravimo prietaisą galima naudoti du metus. Jeigu 

prietaisą norima naudoti komerciniams tikslams, prietaiso kalibravimas ir techninė apžiūra turi būti 

atliekama mažiausiai kas du metus. Kalibravimo procesas gali būti atliekamas įgaliotame aptarnavimo 

centre pagal medicinos įrangos nuostatas naudotojams. 

 

Elektromagnetinis suderinamumas: 

Prietaisas atitinka EN 60601-1-2 elektromagnetinio suderinamumo standartą. Norėdami gauti smulkesnės 

informacijos apie šiuo tyrimus, kreipkitės į MEDISANA. 

 

Dėl mūsų nuolatinio produktų tobulinimo politikos mes pasiliekame teisę daryti bet kokius techninius ir optinius 

pakeitimus be įspėjimo. 
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