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06929 / Termometru pediatric Digi Baby , 0 luni +

Cititi cu atentie modalitatile de utilizare si pastrati-le pentru eventuale consultari ulterioare.

Avertismente: Inainte de prima utilizare si dupa fiecare masurare curatati si dezinfectati sonda. Depozitati-l intr-un loc sigur, departe de copii; acesta nu este o jucarie.NU lasati niciodata
copilul singur in timpul masurarii temperaturii. Termometru contine elemente mici(baterii etc.)care pot fi inghitite de catre copii, punand in pericol sanatatea acestora.Utilizarea produsului la
personae cu capacitate mental redusa, trebuie facuta numai sub supravegherea unui adult responsabil. Termometrul trebuie folosit numai pentru masurarea temperaturii corporale.In cazul in care
termometrul a suferit caderi, loviri si aveti indoieli cu privire la functionarea lui adresati-va distribuitorului. In cazul in care temperature este crescuta, adresati-va medicului. Dupa masurarea
temperaturii protejati termometrul punandu-l in etuiul sau. Pentru a garanta o masurare corecta a temperaturii, urmati instructiunile de utilizare.
MODALITATE DE UTILIZARE

1. POrniti termometrul apasand butonul de pornire/oprire; on/of.
2. Pe afisaj va apare “188,8°E” pentru aproximativ 2 secunde. Dupa aceea termometrul va afisa ultima temperatura masurata (ex: 36,0ºC M/968ºF M) si apoi cea a calibrarii proprii “Lo

ºC/LoºF” cu ºC care clipeste: indica inceputul masurarii( termommetrul va incepe masurarea imediat ce va fi expus la temperature corpului).
3. POzitia termometrului
a. Utilizare axilara(60sec) ASezati varful sondei in scobitura axilei si strangeti cu bratul
b. UTilizare orala(60sec) Asezati varful sondei in partea inferioara a gurii, sub limba si inchideti gura.
c. Utilizare rectal (60sec). INtrtoduceti cativa mm din varful sondei in rect. Daca simtiti orice piedica in aceasta actiune, intrerupeti-o imediat. Pentru a relua masurarea rectal, alungiti

copilul pe o oarte cu genunchii flexati catre piept. Tineti ferm copilul in aceasta pozitie in timpul masurarii astfel incat sa nu se poata rostogoli. Tineti cont de faptul ca temperatura
4. Un semnal sonor va avertizeaza ca temperature a fost masurata. ALARMA FEBRA: daca temp este egala sau mai mare de 37,8 grade C(100.0ºF) termometrul va emite un semnal

sonor prelung.
5. Daca apare mentiunea LoºC/LoºF, termometrul a masurat o valoare mai mica decat minima pe care o poate masura. Daca apare mentiunea HiºC/HiºF, inseamna ca termometrul a

inregistrat o valoare mai mare decat cea pe care o poate masura. IN aceasta situatie, refaceti masurarea pentru a va asigura ca a fot correct efectuata.
6. Dupa fiecare masurare opriti termometrul prin apasarea butonului. IN cazul in care omiteti, se va inchide automat dupa aprox 10 minute.

SELECTAREA SCALEI PENTRU MASURAREºC/ºF
Scala se poate modifica din grade C in grade F si invers prin presarea butonului on/off pret de 2 secunde.
INLOCUIREA BATERIEI:
Termometrul este alimentat cu ajutorul unei baterii LR-41 (sau L736) a carei durata de viata este de maxim 1500 masurari.

Simbolul indica “baterie consumata”. Pentru a o inlocui, indepartati surubul, apoi capacul, inlocuiti bateria, inchideti capacul si strangeti bine surubul. Bateriile consumate trebuie
depozitate in cotainere speciale pentru reciclare. NU le lasati la indemana copiilor deoarece sunt toxice
CURATARE SI DEZINFECTARE:
Utilizati o laveta curata inmuiata in alcool sau un dezifectant obisnuit pentru a curata/dezinfecta termometrul si sonda (varful). Nu utilizati substante abrazive sau solventi benzen. Istrumentul nu
este rezistent la apa. Nu il scufundati in lichid si nu il udati.
SPECIFICATII TEHNICE:interval de masurare32ºC(90.0ºF)-42.9ºC(107,6ºF); ±0.2ºC(0.4ºF)‹35.5ºC›42.0ºC
Alimentare cu baterii LR-41 (sau L736) sau echivalente.
Interval de functionare 10ºC-35ºC(50ºF-95ºF) si umiditate relative intre 15%-95% fara discutii la condensare700hPa-1060hPa
Plaja de temp pentru reglare -25ºC-55ºC
Pastrati dispozitivul intr-un loc uscat si cu un nivel de umiditate de 20%-85%
Conform directive MDD93/42/CEE si 2007/47/CE
Conform normei EN 12470-32000+A12009

Aplicatii de tip BF
TErmometru clinic- parte 3: prestatia termometrelor electrice compacte(prin comparare si extrapolare) avand un dispozitiv de maximum

1. TErmometrul este fabricat conform normelor in vigoare si respecta specificatiile in materie de protective si compatibilitate electromagnetic: dar trebuie sa va asigurati in ceea ce
priveste EMC.Utilizarea lui se va face conform acestor norme.

2. Aparatele de comunicare radio, mobile pot influenta functionarewa aparatelor electro-medicale. Daca va aflati in prezenta parazitilor electromagnetici si temperature este indoielnica, va
recomandam sa reluati masurarea.

INSTRUCTIUNI IMPORTANTE DE SIGURANTA:
Termometrul trebuie depozitat la temperatura camerei, in loc uscat, departe de o sursa de caldura sau de lumina soarelui. Campurile electromagnetice puternice pot afecta functionarea corecta a
termometrului. Utilizati doar dezinfectantii enuntati in sectiunea “curatare si dezinfectare”. Termometrul nu este rezistent la apa. Nu lasati termometrul la indemana copiilor. Nu asati copiii singuri
in timp ce le masurati temperatura. In cazl in care temperatura este mare, consultati un doctor.
IP 22 grad de protectie impotriva apei si obiectelor straine solide (EN 60529)
Conditii de depozitare si transport: temperatura: -25 grade C ~55 grade C ; umiditate: mai mic sau egal cu 95% RH fara condensare.
Conditii de mediu pt utilizare: temperatura: 5 grade C ~ 40 grade C, umiditate: mai mic sau egal cu 95% RH fara condensare.
In conformitate cu MDD 93/42/CEE, modificat prin Directiva 2007/47/CE.
In conformitate cu NE 124703:2000 + A1:2009 standard – termometre clinice

- Partea a 3-a: performanta termometrelor electrice compacte (nepredictive si predictive) cu dispozitive la maximum.

Ghid referitor la declaratia producatorului - emisiile electromagnetice

Termometrul Baby Colour este conceput sa opereze intr-un mediu electromganetic indicat mai jos. Clientul sau utilizatorul termometrului
trebuie sa se asigure ca dispozitivul este utilizat in acest mediu.

Testare emisii Conformitate Mediu electromagnetic - ghid
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Emisii RF CISPR 11 Grupa 1
Termometrul Pediatric Digi Baby utilizeaza doar energie RF pentru functiile sale
interne. De aceea, emisiile sale RF sunt foarte joase si nu cauzeaza nicio
interferenta in apropierea echipamentelor electronice.

Emisii RF CISPR 11 Clasa B
Termometrul Pediatric Digi Baby este adaptat pentru a fi utilizat in toate
circumstantele, inclusiv acasa sau in cladirile conectate direct la reteaua publica
de alimentare cu un voltaj scazut, cladiri utilizate ca resedinta.

Ghid referitor la declaratia producatorului - imunitatea electromagnetica

Testare imunitate IEC 60601 - nivel de
testare

Nivel de
conformitate Mediu electromagnetic - ghid

Descarcare electrostatica
(ESD) IEC 61000-4-2

La contact
± 6kV;
in aer ± 8kV

La contact cu ±
6kV; in aer ± 8kV

Podelele trebuie sa fie din lemn, beton, gresie. Daca
podelele sunt acoperite cu materiale sintetice,
umiditatea relativa trebuie sa fie 30%

Mai multe informatii referitoare a imunitatea impotriva campurilor electromagnetice intre echipamentele de comunicare radio portabile sau mobile si termometrul Pediatric Digi Baby, pot fi
obtinute de la Artsana Spa. Cu toate acestea, se recomanda sa mentineti o distanta de siguranta de cel putin 1 m de telefoanele mobile sau emitatorii RF astfel incat sa reduceti riscul interferentelor.
GARANTIE:
Artsana acorda garantie produsului de 2 ani de la data achizitiei, pentru defectiuni de fabricatie, produsul fiind utilizat in conditii normale.Garantia este aplicabila in conditii normale domestice de
utilizare in conformitate cu specificatiile din acest manual. Defectiunile aparute in urma unei utilizari improprii nu vor beneficia de garantie. Pentru a beneficia de garantie, trebuie sa prezentati
termometrul cu bonul(dovada achizitionarii) si garantia valabila la distribuitorul autorizat care se va ocupa de schimbarea sau repararea produsului defect. Garantia functioneaza dupa legile tarii in
care a fost achizitionat produsul acest produs utilizat si depozitat conform notitelor din acest manual, are viata limitata.

Produsul dumneavoastră este proiectat si fabricat din materiale si componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate si reutilizate. Simbolul cu pubelă tăiată indică faptul că produsul face
obiectul Directivei2012/19/EC si trebuie colectat separat de deșeurile menajere. Evacuarea corectă a produsului dumneavoastră vechi ajută la prevenirea consecintelor potential negative asupra
mediului si sănătătii umane. Produsul dumneavoastră contine baterii care intră sub incidenta obligatiilor de colectareselectivă aplicabile prin Directiva Europeană 2006/66/EC si care nu pot fi
evacuate împreună cu gunoiul menajer, ci trebuie predate spre reciclare la punctele de colectare. Eventualele simboluri chimice aflate pe pubela( HgCd,Pb); arata tipul de substante pe care le contin
bateriile( Hg= Mercur, Cd= Cadmiu, Pb= Plumb) În calitate de utilizator final al produsului dumneavoastră, aveti obligatia de a participa în procesele de reutilizare, reciclare si valorificare a
deseurilor de echipamente electrice si electronice prin colectarea selectivă a acestora si predarea către sistemele de colectare organizate. Pentru informatii detaliate despre programele de colectare și
reciclare disponibile, vă rugăm să contactati biroul local, magazinul de unde ati achizitionat produsul sau retelele de vânzare cu amănuntul.
Fabricat in China
Producator: Artsana SpA-Italia: Via Saldarini Catelli 1, 22070, Grandate, tel: 0039-031.382.111.
Importator si distribuitor: S.C Paralela 45 Turism S.r.l.; Bucuresti; sector 2, str. Gheorghe Matac nr. 21-23; tel/fax: 021.231.06.26


