
07875-Termometru Chicco FLEX NIGHT

Modalitati de utilizare
Inainte de utilizare cititi cu atentie avertismentele, modalitatile de utilizare si pastrati aceasta brosura pentru consultari viitoare.

Inainte de prima utilizare si dupa fiecare masurare, curatati si dezinfectati sonda. Depozitati intr-un loc sigur, departe de copii
deoarece acest produs nu este o jucarie. Nu lasati niciodata copilul nesupravegheat in timp ce-i masurati temperatura. Termometrul contine piese
mici (baterie etc.) care pot fi inghitite de bebelusi punandu-le astfel in pericol sanatatea. Acest termometru este destinat in exclusivitate masurarii
temperaturii corporale. In caz de soc, cadere sau de indoieli in privinta functionarii contactati distribuitorul. Nu incercati sa reparati termometrul. In
cazul in care aveti indoieli sau temperatura este prea mare consultati medicul. Dupa utilizare depozitati termometrul intr-un loc uscat, racoros ferit
de praf.Pentru masurarea corecta pozitia termometrului este foarte importanta. Evitati sa beti lichide fierbinti sau reci, evitati sa faceti sport,
dus/baie sau sa fumati inainte cu 15 minute de a masura temperatura. Pentru a va asigura ca ati masurat corect temperatura urmati intocmai
instructiunile de utilizare. Termometrul se poate utiliza numai pentru masurare rectala sau orala. Termometru cu masurare directa, nu necesita
recalibrare.
MODALITATI DE UTILIZARE
1. Porniti termometrul apasand butonul On/Off

2. Afisajul va arata pe rand: << ultima masurare efectuata

(temperatura de autotest) cu intermitent pentru a indica
inceputul masurarii.
3. Pozitionati termometrul

a. Utilizare orala pozitionati varful sondei in gura, in partea inferioara, sub limba si inchideti gura.

b. Utilizare rectala: inserati varful sondei, cativa mm. rectal. In cazul in care simtiti rezistenta in aceasta manevra, renuntati imediat.
Pentru masurarea temperaturii rectale a nou-nascutului, intindeti-l pe o parte, pe o suprafata rigida si flexati-I genunchii spre piept tinandu-l ferm
pentru a nu se intoarce neasteptat in timpul masurarii.Va amintim ca temperatura interna este intotdeauna cu aprox. 0,5 mai mare decat cea
externa. Nu utilizati unguente, lubrefianti sau alte produse similare pe sonda.
4. Un semnal sonor va avertizeaza ca masurarea a fost efectuata. Afisajul este luminat pentru cateva secunde pentru a citi temperatura
masurata.
ALARMA DE TEMPERATURA

Daca temperatura este , termometrul emite o alarma sonora.
5. Daca termometrul a masurat o temperatura mai mica decat plaja in care poate face masurari,

pe afisaj apare inscriptia .Daca apare inscriptia: , inseamna ca termometru a masurat o temperatura mai
mare decat temperatura maxima pe care o poate masura. In acest caz va recomandam sa verificati corectitudinea pozitionarii termometrului si
sa reluati masurarea. Daca se afiseaza mesajul , termometrul are o problema de functionare ; adresati-va unui service.
6. Dupa masurare, opriti termometrul din functionare apasand butonul. In cazul in care ati uitat sa apasati butonul, termometrul se inchide
automat dupa aprox 10 min. Daca pe ecran apare mesajul , termometrul are probleme de functionare; adresati-va unui service.
PRECAUTII IN MASURAREA TEMPERATURII AXILARE
Deoarece este vorba despre un termometru care masoara rapid temperatura, recomandam sa-l utilizati rectal sau oral. In cazul in care se impune
o masurare axilara, asigurati-va ca:
- axila este uscata;
- pozitionati varful termometrului corect si strangeti bratul langa corp ramanand asa timp de 60 minute, inainte de a efectua masurarea.
-procedati in continuare dupa cum este descris in capitolul <<MODALITATI DE UTILIZARE>>

SELECTAREA
Pentru a trece de o scara de masurare la alta, cu termometrul inchis, tineti presat butonul ON/OFF timp de 2 secunde pentru a afisa schimbarea
unitatii de masura. Eliberati butonul si termometrul va incepe automat procedura de auto-test pentru a se pregati de masurare.
INLOCUIREA BATERIEI
Termometrul functioneaza cu o baterie LR-1130 a carei durata medie de viata corespunde cu 1000 de masurari. Afisajul cu simbolul

indica faptul ca bateria este consumata.Inlocuiti bateria imediat.: desfaceti capacul compartimentului respectiv rasucindu-l cu ajutorul
unei ustensile la 45º in sens invers acelor de ceasornic . Inlaturati bateria consumata si inserati una noua cu polul pozitiv (+) in sus. Inchideti
capacul rasucand in sensul acelor de ceasornic. Bateriile consumate se vor depune in recipientele speciale pentru eliminarea acestui tip de
deseu, dupa cum este indicat la sfarsitul acestei brosuri. Nu lasati bateriile sau ustensilele la indemana copiilor. In caz de ingerare, bateriile sunt
toxice.
CURATAREA SI DEZINFECTAREA
Termometrul si sonda de masurare trebuie curatate cu o compresa imbibata in alcool sau in solutie dezinfectanta. Sonda este etansa;
termometrul nu este,de aceea nu-l scufundati in apa sau in alte lichide. Nu utilizati detergenti abrazivi, solventi sau benzeni.
SPECIFICATII TEHNICE

- interval de masurare a temperaturii:

- precizie

- alimentare: baterie sau echivalenta
- timp aproximativ de masurare: 10 secunde in mediul de testare.

- temperatura de utilizare: , umiditate

necondensabila
- viata utila prevazuta: 1000 masurari.
TEMPERATURA AMBIANTA DE TRANSPORT SI DEPOZITARE

Temperatura Umiditate
necondensabila

Presiune de transport/conservare:
Numar lot Referinta produs



Sonda este o aplicatie de tip BF Fabricant

IP 22 grade de protectie impotriva patrunderii de corpuri lichide si solide(inclinatie 15º)

Conform directivelor

Conform normelor:
Termometru medical - parte 3: performanta termometrelor electrice compacte non-predictive si predictive cu dispozitiv la maximum.
COMPATIBILITATE ELECTROMAGNETICA
1. Termometrul este conform normelor in vigoare si conditiilor solicitate de Compatibilitatea Electromagnetica.
In toate cazurile trebuie adoptate cateva precautii in materie de EMC, pregatiti si utilizati termometrul numai conform indicatiilor EMC furnizate
in acest document.
2. Aparatele de comunicare fara fir, cum ar fi dispozitivele Wireless din sectorul domestic, telefoanele portabile, fara fir cat si bazele lor radio si
walkie-talkie pot perturba termometrul si trebuie tinute la o distanta “d” minima. Distanta “d” este calculata de fabricant in

intervalul la din tabloul 6 al normei dupa caz.
Pentru a reduce eventualele interferente provocate de dispozitivele portabile sau emitatoare de RF, fabricantul recomanda sa pastrati
termometrul la o distanta de siguranta de cel putin 1m.
Informatii mai detaliate despre conformitatea EMC a termometrului FLEX NIGHT pot fi solicitate de la Artsana S.p.A, utilizand referintele din
aceasta brosura. In caz de indoiala contactati Artsana S.p.A.
GARANTIE
Acest produs beneficiaza de garantie in cazul defectiunilor de fabricatie, in situatii de utilizare normala respectand recomandarile de utilizare
descrise in aceasta brosura. Garantia nu se va aplica in situatia in care apar defectiuni datorate unei utilizari improprii, a uzurii sau a
evenimentelor accidentale. Durata garantiei se aplica in conformitate cu normele legale din tara de unde este achizitionat produsul.

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
Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, str. Matac Gheorghe,
nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26

07875-Termometru Chicco FLEX NIGHTcu display luminos si cap flexibil,este primul termometru special conceput pentru a masura
temperatura bebelusului in timpul noptii, fara sa aprindeti lumina. In 10 secunde puteti masura oral sau rectal temperatura si puteti citi

valoarea . Pentru masurarea axilara a temperaturii, procedati conform instructiunilor de utilizare.Pachetul contine 1 buc.
Termometru, 1 buc. Baterie LR1130 si 1 brosura cu instructiunile de utilizare. Fabricat in China; Producator: Artsana S.p.A -
Italia;Importator si distribuitor: Paralela 45 Turism s.r.l.; Bucuresti, str. Matac Gheorghe,nr. 21-23; tel/fax: 021/231.06.26
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