
Az LD hőmérő segítségével gyorsan, pontosan és biztonságosan 
mérheti az ember testének hőmérsékletét.

DIGITÁLIS ORVOSI HŐMÉRŐ LD
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
LD-300, LD-301, LD-302

Ez a hőmérő kizárólag az emberi test hőmérsékletének mérésére 
szolgál, ami ebben a kézikönyvben meghatározott módszerekkel 
történik.

Hőmérséklet mérési tartomány, °С 35.5-42.0

Hőmérséklet kijelzési tartomány, °С 32.0-42.0

Mérési módszer A maximális érték meghatározásának módja

A megengedhető abszolút hiba határértéke 

a hőmérséklet mérésénél, °С ±0.1

Érzékelő elem Termisztor

Kijelző Folyadékkristályos kijelző a frakció tizedikig terjedő 

jelzésével 

Mértékegység Celsius fok (°С)

Hangjelzés A mérés végén

Memória Az utolsó mérés

Tápfeszültség, V 1,5

Tápegység típusa 1 akkumulátor LR41

Max. szükséges teljesítmény, mW 0,15

Az akkumulátor élettartama Körülbelül 100 óra mérés

Automatikus kikapcsolás 10 perc múlva a mérés vége után

Teljes méretek

    Külméretek: Méret (tok nélkül), mm

    Tömeg (tok nélkül), g

129x18х10 (LD-300, LD-301), 129x19х10 (LD-302)

10 (LD-300), 8 (LD-301), 12 (LD-302

Teljesség Hőmérő akkuval, műanyag tok, használati útmutató, 

csomagolás

Ajánlott kalibrálási intervallum legfeljebb 2 év

A gyártási év a LOT számon (az első 4 számjegy) a hőmérő 

hátoldalán látható

Működési feltételek: 

    környezeti levegő hőmérséklet, °С

    relatív páratartalom, %Rh

+10 és +35 

között legfeljebb 85

Tárolási feltételek: 

    környezeti levegő hőmérséklet, °С

    relatív páratartalom, %Rh

től -25-től +55-ig

legfeljebb 85

MŰSZAKI ADATOK

HU
N



ELŐVIGYÁZATOSSÁGI RENDSZABÁLYOK
1. Az LD-300 hőmérő modell vízálló része a 2. ábrán 
látható. Kerülje a víz bejutását a készülék más része-
ire. Az LD-301 és LD-302 típusú vízálló hőmérőtest 
lehetővé teszi vízben való bejutását a legfeljebb 16 cm 
mélységig, legfeljebb 30 percig.
2. A hőmérővel a hónalj-, orális- vagy rektális mód-
szerrel kell mérni.
3. Kis részek ne legyenek a gyermekek számára 
hozzáférhetőek. Ez veszélyes az egészségükre. Csak 
felnőttek felügyelete mellett használjon!

MÉRÉSI SORREND, MEMÓRIA
1. Kapcsolja be a készüléket a (4) gomb megnyo-
másával.
2. Ha megnyomja a gombot, a (3) kijelzőn  minden 
szegmens láthatóvá válik, ahogy  lát-
ható a jobb oldali ábrán, ez azt jelenti, 
hogy a hőmérő működik. 
3.  Engedje fel a gombot. A kijelzőn megjelenik az 
utolsó mérés eredménye. Ezután megjelennek a 
“L °C” szimbólumok, és a “°C” szimbólumnak 
villognia kell.
4. Helyezze a hőmérő érzékelőt (1) a hónaljba (vagy 
más helyre, amint azt a «hőmérséklet mérési módsze-
rek» részben jelöltük).
5. Ha a testhőmérséklet meghaladja a 32.0 ° C-ot, 
akkor a kijelzőn a «L ° C» helyett a hőmérséklet ér-
téke megjelenik, és a «° C» jelző villogni fog a teljes 
mérési idő alatt.
6. Ha a hőmérséklet 16 másodpercen belül nem 
változik, a «° C» jelző villogni kezd, és hangjelzés 
hallatszik. A mérési idő a kiválasztott mérési módtól 
függ (lásd a «Hőmérsékletmérés módszere» c. részt).  
Ha a «Hőmérsékletmérés módszere» szakasz köve-
telményeit szigorúan betartja, akkor a hangjelzés 
értesíti a mérés végét. 
Abban az esetben, ha kétség merül fel, pontosabb 
méréshez a mérési időt 2-3 percre kell növelni. csipo-
gás után. Ha a mért hőmérséklet 32 ° C alatt van, ak-
kor az «L ° C « folyamatosan megjelenik a képernyőn. 

Ha a mért hőmérséklet nagyobb, mint 42 ° C, a «H ° C» 
szimbólum jelenik meg.
7. A hőmérséklet értékei a kijelzőn jelen lesznek, 
amíg a hőmérőt nem kapcsolja ki.
8. Kapcsolja ki a hőmérőt a (4) gomb megnyomásával.
9. Ha a hőmérő nincs kikapcsolva, akkor kb. 10 perc 
elteltével automatikusan kikapcsol.

MÓDSZEREK HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSÉRE 
ORÁLIS MÉRÉS
Helyezze az érzékelőt a higiéniai tasakba (külön kell 
venni). A hőmérséklet mérése előtt tartsa zárva a 
száját 5 percig. Helyezze az érzékelőt a nyelv alá, 
tartsa azt a nyelvével. Zárd be a száját. A hőmérséklet 
mérésének ideje körülbelül 1 perc.
REKTÁLIS MÉRÉS
Óvatosan helyezze be a hőmérő csúcsát a végbélbe. 
Ne helyezze 2,5 cm-nél mélyebb. Így a hőmérséklet 
mérési ideje körülbelül 1 perc. 
HÓNALJI MÉRÉS
A mérés előtt törölje le a verejtéket a hónaljban egy 
száraz törölközővel, és engedje le a karját kb. 5 percig. 
Helyezze az érzékelőt a hónaljba, szorosan nyomja 
meg a karját. A hőmérséklet mérése így 3-4 perc.
FIGYELEM! A rektális hőmérséklet 1 fokkal 
magasabb lehet, mint az orális, és hónalji 1 fokkal 
alacsonyabb, mint az orális. Minden kérdést ezzel 
kapcsolatban fel kell tenni az orvosnak.

AZ AKKUMULÁTOR CSERÉJE
Ha az akkumulátor feszültsége nem elegendő a 
hőmérő használatához (kevesebb, mint 1,4 V), a 
képernyőn megjelenik egy “ “, ikon, amely jelzi, hogy 
az elemet ki kell cserélni.
1. Nyissa ki az elemtartó rekeszt (5) úgy, hogy a fede-
let az érzékelő másik oldalára húzza.
2. Távolítsa el a régi akkumulátort. Ne használjon éles 
fémtárgyakat.
3. Helyezzen be egy új akkumulátort, ellenőrizve a 
pólusok helyes helyzetét: a „plusz” felfelé, a „mínusz” 
lefelé nézzen.

JÓTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK
1. Az LD berendezés jótállási idejét az árura vonatko-
zó jótállási jegy tartalmazza.
2. A jótállási kötelezettséget garanciális kuponokkal 
látják el, amikor az eszközt a vevőnek adják el.
3. A jótállási szolgáltatásokat nyújtó szervezetek 
címét a garancia kuponon találja.
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