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CZ
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili digitální tep-
loměr Basic Temp (DT-01B).

Před použitím vždy čtěte a  uschovejte návod 
k  obsluze. Tento digitální teploměr je určen 
k  měření tělesné teploty a  je vhodný jak pro 
klinické (ve  zdravotnictví), tak pro domácí 
použití, kdykoli, kdy není třeba soustavné-
ho dozoru zdravotnického personálu. Tento 
teploměr je určen k  orálnímu, rektálnímu 
a  axilárnímu měření. Během měření postu-
pujte přesně dle instrukcí uvedených v tomto 
návodu. Jakékoli jiné zacházení s  teplomě-
rem, než jak je uvedeno v  návodu, bude po-
važováno za nesprávné použití. Tento přístroj 
splňuje požadavky Směrnice Rady 93/42/
EHS – Směrnice pro zdravotnické prostředky 
a dále Evropskou normu EN 12470-3: Klinické 
teploměry – část tři: Výkon kompaktních elek-
trických teploměrů (prediktivních a nepredik-
tivních) s  maximálním zařízením, Evropskou 
normu EN60601-1-2 a je subjektem k určitým 
opatřením vzhledem k  elektromagnetické 
kompatibilitě. Vezměte, prosím, na  vědomí, 
že vysokofrekvenční komunikační systémy 
mohou ovlivnit přístroj. 

BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE
Tento teploměr je určen pouze pro měření 
teploty těla, jakékoliv jiné použití je nevhod-
né a  může být nebezpečné. Pokud naměříte 
neopadávající vysokou teplotu, zejména 
u dětí, prosím kontaktujte svého lékaře. Nikdy 
nekousejte, neohýbejte a nerozebírejte teplo-
měr. Pokud je přístroj poškozen nebo nefun-
guje řádně, vypněte ho a nepokoušejte se ho 
opravit vlastními silami, v  opačném případě 
dojde k  porušení platnosti záruky. V  těchto 
případech vždy kontaktujte prodejce nebo au-
torizované centrum. Teploměr obsahuje malé 
části (baterie, bateriový kryt), které mohou 
být lehko spolknutelné dětmi. Z  tohoto dů-
vodu nenechávejte, prosím, v přítomnosti dětí 
teploměr bez dozoru.    

VAROVÁNÍ
Před použitím zkontrolujte produkt: nepouží-
vejte teploměr, pokud je poškozen. Neupusťte 
teploměr na  zem. Nenechte přístroj přijít 
do styku s rozpouštědly. Předejděte vystavení 
nebo kontaktu se zdroji tepla. Nevystavujte 
přímému slunečnímu záření, vysokým tep-
lotám, vlhkosti nebo špíně. Teploměr nero-
zebírejte, pouze pokud potřebujete vyměnit 

baterii. Baterie musí být vždy mimo dosah dětí 
a od zdrojů tepla. 

JAK MĚŘIT TEPLOTU
Před použitím teploměru vydesinfikujte koncov-
ku pomocí hadříku navlhčeného v roztoku vody 
a  alkoholu. Měření byste měli provádět vsedě 
(při orálním a axilárním měření). Před použitím 
teploměru je doporučeno se vyhýbat pití moc 
studených nebo moc teplých nápojů, cvičení, 
kouření, koupání nebo sprchování.
Při měření prosím postupujte následovně:
Stiskněte tlačítko a  vyčkejte, až se zobrazí 
„188,8“ a  následně „L °C“, přibližně 3 vteřiny, 
teploměr je připravený k měření. Během měření 
můžete vidět stoupající hodnotu teploty na dis-
pleji. Jakmile teploměr doměří, uslyšíte píp-
nutí. Po  odečtení naměřené teploty z  displeje, 
teploměr vypněte zmáčknutím tlačítka ON/OFF, 
prodloužíte tím životnost baterie. Pokud tak ne-
učiníte, teploměr se automaticky vypne přibližně 
za 10 minut po měření. Před měřením v ústech 
nechejte ústa zavřená alespoň 1 minutu. Umís-
těte sondu teploměru pod jazyk a  zavřete ústa 
a stiskněte tlačítko zapnout. Po naměření teplo-
ty zazní zvuková signalizace. Teplota naměřená 
v ústech je cca od 0,3–0,8 °C nižší než při rektál-
ním měření. Měření trvá 50–70 vteřin. 
Před měřením v  podpaží osušte Vaši pokožku 
a  ujistěte se, že je sonda teploměru v  perfektním 
kontaktu s  kůží. Zapněte teploměr a  vyčkejte 
na  zvukovou signalizaci. Teplota bývá o  0,5–1 °C 
nižší než při rektálním měření. Měření trvá  
80–120 vteřin. Pro přesnější výsledky se do-
poručuje měření v trvání 5-ti minut nehle-
dě na zvukovou signalizaci (pípnutí) značící 
konec měření. 
Při rektálním měření vložte sondu do  rektál-
ního otvoru maximálně 2 cm hluboko a vyčkejte, 
až zazní zvuková signalizace. Měření trvá 40–60 
vteřin. Rektální měření je považované za  nej-
přesnější, protože měří vnitřní teplotu těla. Pro 
přehled o Vašem zdravotním stavu čtěte a zazna-
menávejte teplotu a čas po každém měření. Po-
slední údaj se také automaticky ukládá v paměti 
teploměru.

PAMĚŤ – VYVOLÁNÍ POSLEDNÍ NAMĚŘENÉ 
HODNOTY
Poslední naměřená hodnota je vždy automaticky 
uložena v  paměti teploměru. Poslední hodnota 
se zobrazí na  displeji, pokud teploměr vypnete 
a znovu zapnete hned po zobrazení “L °C”. Pokud 
provedete další měření, nahradí v paměti před-
chozí hodnotu. 

ÚDRŽBA
Čistěte teploměr vždy před a po použití pomocí 
hadříku navlhčeného ve  vodě nebo v  roztoku 
70% ethanolu nebo isopropylu. Uchovávejte 
teploměr v  plastovém pouzdru. Teploměr není 
vodotěsný, nikdy jej neponořujte do  vody či 
jiných tekutin ani jej nedezinfikujte ponořením 
do dezinfekčních roztoků. 

VÝMĚNA BATERIÍ
V  případě, že LCD displej zobrazí symbol  
“ ” vybité baterie v pravém spodním rohu, zna-
mená to, že baterie potřebuje vyměnit. Sundejte 
barevnou krytku konce teploměru. Za  pomocí 
špičatého nekovového předmětu (např. pero) 
vyjměte starou baterii a  nahraďte novou 1,5V 
typ LR41 za zachování polarity +/-. Nasaďte kryt 
baterie zpět. 
Upozornění:
Pokud se Vaše pokožka dostane do  styku s  te-
kutinou z baterií nebo se Vám tekutina dostane 
do očí, opláchněte postiženou oblast vodou a vy-
hledejte lékařskou pomoc. 
Nebezpečí udušení! Malé děti mohou spolknout 
nebo vdechnout baterie. Uchovávejte baterie 
mimo jejich dosah.
V  případě, že došlo k  úniku bateriové tekutiny, 

oblečte si, prosím, ochranné rukavice a  prostor 
vysušte suchým hadříkem.  Chraňte baterie před 
horkem. Nikdy nevhazujte baterie do ohně, hrozí 
nebezpečí výbuchu! Baterie nenabíjejte a  ani 
nezkratujte. Pokud se nebude přístroj delší dobu 
používat, baterie vyjměte. Používejte pouze 
stejné nebo podobné baterie s  příslušnými pa-
rametry. Vždy měňte všechny baterie najednou. 
Nepoužívejte dobíjecí baterie. Nesnažte se bate-
rie otevřít nebo jinak mechanicky poškozovat. 

SYMBOLY

 Postupujte dle návodu k obsluze
 Typ BF bezpečnostní třída 
 Udržujte v suchém prostředí
  Baterie je vyráběna v souladu  

s Evropskou směrnicí 2006/66CEE 
 Výrobce 

 Zástupce pro EU 

  Basic Temp (DT-01B) splňuje všechny po-
žadované normy v souladu se směrnicí 
93/42CEE 

 LIKVIDACE ODPADU
Tento přístroj, včetně všech jeho vyměnitelných 
částí a  příslušenství, nesmí být po  skončení 
životnosti likvidován jako běžný odpad, nýbrž 
v  souladu s  evropskou směrnicí. Musí být zpra-
cován odděleně od  běžného odpadu, je třeba 
ho odnést do recyklačního centra pro elektrická 
a  elektronická zařízení nebo jej vrátit prodejci 
při koupi nového ekvivalentního přístroje. Neu-
poslechnutí těchto pokynů může vést k přísným 
trestům. Baterie používané v  tomto přístroji, 
musí být na  konci jejich životnosti zanechány 
ve speciálních sběrných nádobách. 

Záruka
Na  tento přístroj platí záruka 2 roky od  data 
zakoupení. Záruka se nevztahuje na  vady způ-
sobené nesprávným zacházením. Záruka se ne-
vztahuje na baterie a obal. Záruka se nevztahuje 
na jakákoli další poškození.
Při uplatňování záruky bude vyžadován doklad 
o zakoupení.

TECHNICKÉ ÚDAJE
Kategorie produktu: Klinické elektronické 
teploměry
Model: Basic Temp (DT-01B)
Rozmezí pro měření teploty: 32 °C~42.0 °C
Zobrazení naměřené teploty: 3 číslice, v krocích 
po 0,1 °C  
Teplota: < 32 °C ukáže Lo °C,  
> 42 °C ukáže Hi °C
Vodotěsný: NE
Přesnost měření: ±0,1 °C v rozmezí  
35,5 °C–42,0°C, mimo uvedené rozmezí: ±0,2 °C
Automatické vypnutí: cca po 10 minutách
Zvuková signalizace ukončení měření: 4 pípnutí 
za sebou, pokud se naměřená teplota nezmění 
více jak +/- 0,1°C po dobu 16 vteřin
Displej: LCD
Napájení: 1× alkalicko-magnéziová knoflíková 
baterie 1,5V typ LR41 - vyměnitelná
Životnost baterie: cca 100 hodin kontinuálního 
měření
Provozní podmínky: Teplota: +5 °C~35 °C, 
Vlhkost do 80 % relativní vlhkosti
Podmínky pro převoz a skladování: -25~55 %, 
do 95 % relativní vlhkosti
Rozměry výrobku: 125 × 18 × 8 mm
Váha produktu: 12 g (vč. baterií)
Očekávaná provozní životnost přístroje: cca 5 let

INFORMACE  
O ELEKTROMAGNETICKÉ KOMPATIBILITĚ

SK        Návod na použitie
Ďakujeme Vám, že ste si zakúpili digitálny teplo-
mer Basic Temp (DT-01B).

Pred prvým použitím si vždy prečítajte návod 
na  použitie a  uchovajte si ho pre ďalšie po-
užívanie. Tento digitálny teplomer je určený 
na merenie telesnej teploty a je vhodný pre kli-
nické (v zdravotníctve), tak pre domáce použitie, 
kedykoľvek, kedy nie je potrebný trvalý dohľad 
zdravotníckeho personálu. Tento teplomer je 
určený špeciálne k orálnemu, rektálnemu a axi-
lárnemu meraniu. Počas merania postupujte 
presne podľa inštrukcií uvedených v tomto návo-
de. Akékoľvek iné zaobchádzanie s teplomerom, 
než ako je uvedené v návode, bude považované 
za  nesprávne použitie. Digitálny elektrický 
teplomer Basic Temp (DT-01B) je zdravotnícky 
prostriedok v  súlade s  93/42/CEE a  ďalším har-
monizovaným štandardmi. Tento prístroj spĺňa 
požiadavky Smernice Rady 93/42/EHS – Smerni-
ca pre zdravotnícke prostriedky a ďalej Európsku 
normu EN 12470-3: Klinické teplomery – časť 
tri: Výkon kompaktných elektrických teplomerov 
(prediktívnych a  neprediktívnych) s  maximál-
nym zaradením, Európsku normu EN60601-1-2 
a je subjektom k určitým opatreniam vzhľadom 
k  elektromagnetickej kompatibilite. Vezmite 
prosím na vedomie,že vysokofrekvenčné komu-
nikačné systémy môžu ovplyvniť prístroj.

BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE
Tento teplomer je určený len pre meranie teploty 
tela, akékoľvek iné použitie je nevhodné a môže 
byť nebezpečné. Ak nameriate neznižujúcu sa 
vysokú teplotu, najmä u detí, prosím kontaktujte 
svojho lekára. Nikdy nehryzte, neohýbajte a ne-
rozoberajte teplomer. Ak je prístroj poškodený 
alebo nefunguje správne, vypnite ho a nepokú-
šajte sa ho opraviť vlastnými silami, v opačnom 
prípade dôjde k porušenie platnosti záruky. Tep-
lomer obsahuje malé častice (batérie, batériový 
kryt), ktoré môžu deti ľahko prehltnúť. Z tohoto 
dôvodu nenechávajte, prosím, v  prítomnosti 
detí teplomer bez dozoru. V  týchto prípadoch 
vždy kontaktujte predajcu alebo autorizované 
stredisko.

VAROVANIE
Pred použitím skontrolujte produkt: nepou-
žívajte teplomer, ak je teplomer poškodený.. 
Dajte pozor, aby vám teplomer nespadol na zem. 
Vyhýbajte sa styku teplomera s  rozpúšťadlami. 
Predíďte vystaveniu alebo kontaktu so zdrojmi 
tepla. Nevystavujte priamemu slnečnému žia-
reniu, vysokým teplotám, vlhkosti alebo špine. 
Teplomer nerozoberajte, iba ak potrebujete vy-
meniť batériu. Batérie uschovávajte vždy mimo 
dosahu detí a zdrojov tepla.

AKO MERAŤ TEPLOTU
Pred použitím teplomeru vydezinfikujte kon-
covku pomocou handričky navlhčenej v  roztoku 
vody a alkoholu. Meranie by ste mali vykonávať 
v  sede. Pred použitím teplomera sa odporúča 
vyhýbať pitiu veľmi teplých nápojov, cvičeniu, 
fajčeniu, kúpaniu alebo sprchovaniu. 
Prosím postupujte nasledovne:
Stlačte tlačidlo a počkajte, až sa zobrazí „188,8“ 
a  následne „L °C“, približne na  3 sekundy, tep-

lomer je pripravený na meranie. Počas merania 
môžete vidieť stúpajúce hodnoty teploty na dis-
pleji. Akonáhle teplomer domeria, budete počuť 
pípnutie. Teplomer vypnete stlačením tlačidla 
ON/OFF, predÍžite tým životnosť batérie. Ak tak 
neurobíte, teplomer sa automaticky vypne pri-
bližne za 10 minút po meraní. 
Pred meraním v ústach nechajte ústa zatvore-
né aspoň 1 minútu. Umiestnite sondu teplomera 
pod jazyk, zatvorte ústa a stačte tlačidlo zapnúť. 
Po nameraní teploty zaznie zvuková signalizácia. 
Teplota nameraná v  ústach je cca o  0,3–0,8 °C 
nižšia ako pri rektálnom meraní. Meranie trvá 
50–70 sekúnd. 
Pred meraním v podpazuší osušte Vašu pokož-
ku a uistite sa, že je sonda teplomeru v úplnom 
kontakte s pokožkou podpazušia. Zapnite teplo-
mer a počkajte na zvukovú signalizáciu. Teplota 
býva o 0,5–1 °C nižšia než pri rektálnom mera-
ní. Meranie trvá 80–120 sekúnd. Pre presné 
výsledky sa odporúča nechať si teplomer 
v  podpazuší 5 minút aj napriek zazneniu 
zvukovej signalizácie (pípnutia), ktoré na-
značuje koniec merania. 
Pri rektálnom meraní vložte sondu do  rekta 
maximálne 2 cm hlboko a  počkajte, až zaznie 
zvuková signalizácia. Meranie trvá 40–60 se-
kúnd. Rektálne meranie je považované za  naj-
presnejšie, pretože meria vnútornú teplotu tela. 
Pre prehľad si zaznamenávajte teplotu a  čas 
po každom meraní. Posledný nameraný údaj sa 
automaticky ukladá v pamäti teplomera.

VYVOLANIE POSLEDNEJ NAMERANEJ 
HODNOTY
Posledná nameraná hodnota sa automaticky 
ukladá do pamäte teplomera. Posledná hodno-
ta sa zobrazí na  displeji, ak teplomer vypnete 
a znovu zapnete hneď po zobrazení „L °C“. Pokiaľ 
vykonáte ďalšie meranie, nahradí v pamäti pred-
chádzajúcu hodnotu.

ÚDRŽBA
Čistite teplomer vždy pred a po použití pomocou 
handričky navlhčenej vo vode alebo v  roztoku 
vody a alkoholu. Uchovávajte teplomer v plasto-
vom puzdre. Nikdy ho neponárajte do  vody ani 
iných tekutín.

VÝMENA BATÉRIÍ
V  prípade, že sa na  LCD displeji zobrazí symbol 
vybitej batérie v  pravom spodnom rohu, zna-
mená to, že je potrebné batérie vymeniť. Zložte 
šedú krytku. S  pomocou špicatého nekovového 
predmetu (napr. pero) vyberte starú batériu 
a  nahraďte ju novou 1,5V typ LR41 so zacho-
váním polarity +/-. Nasaďte kryt batérie späť.
Upozornenie
Pokiaľ sa vaša pokožka dostane do styku s teku-
tinou z  batérií alebo sa vám tekutina dostane 
do  očí, opláchnite postihnuté miesto vodou 
a  vyhľadajte lekársku pomoc. Nebezpečenstvo 
udusenia! Malé deti môžu prehltnúť alebo 
vdýchnuť batérie. Uchovávajte batérie mimo 
dosah detí. V prípade, že prišlo k úniku tekutiny 
z  batérie, nasaďte si prosím ochranné rukavice 
a  priestor vysušte suchou handričkou. Chráňte 
batérie pred teplom. Nikdy nevhadzujte batérie 
do  ohňa, hrozí nebezpečenstvo výbuchu! Baté-
rie nenabíjajte a ani neskartujte. Vždy vymeňte 
všetky batérie naraz. Nepoužívajte nabíjateľné 
batérie. Nesnažte sa batérie otvoriť alebo inak 
mechanicky poškodiť. 

SYMBOLY

 Postupujte podľa návodu na použitie
 Typ BF bezpečnostná trieda 
 Skladujte v suchom prostredí
  Batéria je vyrábaná v súlade  

s Európskou smernicou 2006/66CEE 
 Výrobca 

 Zástupca pre EU 

  Basic Temp (DT-01B) splňa všetky po-
žadované normy v súlade so smernicou 
93/42CEE 

 LIKVIDÁCIA ODPADU
Tento prístroj, vrátane všetkých jeho vymeniteľ-
ných častí a  príslušenstva, musí byť spracovaný 
oddelene od  bežného odpadu, je potrebné ho 
odniesť do  recyklačného centra pre elektrické 
a elektronické zariadenia alebo ho vrátiť predaj-
covi pri kúpe nového ekvivalentného prístroja. 
Neuposlúchnutie týchto pokynov môže viesť 
k  prísnym trestom. Batérie používané v  tomto 
prístroji musia byť na konci ich životnosti umiest-
nené do špeciálnych zberných nádob. 

ZÁRUKA
Na tento prístroj platí záruka 2 roky od dátumu 
zakúpenia. Záruka se nevzťahuje na vady spôso-
bené nesprávnym zaobchádzaním. Záruka sa ne-
vzťahuje na batérie a obal. Záruka sa nevzťahuje 
na akékoľvek ďalšie poškodenie.
Pri uplatňovaní záruky je nevyhnutné predložiť 
doklad o zakúpení. 

TECHNICKÉ ÚDAJE
Kategória produktu: Klinické elektronické 
teplomery
Model: Basic Temp (DT-01B)
Rozpätie v meranej teploty: 32 °C~42.0 °C
Zobrazenie nameranej teploty: Trojciferné, 
zobrazuje teplotu v krokov po 0,1 °C  
Teplota: do 32 °C ukáže Lo °C,  
nad 42 °C ukáže Hi °C
Vodotesný: NIE
Presnosť merania: ±0,1 °C v rozpätí  
35,5 °C–42,0°C, vyššie ±0,2 °C
Automatické vypnutie: cca po 10 minútach
Zvuková signalizácia ukončenia merania:  
4 pípnutia za sebou; po nameraní teploty ak sa 
výsledok nezmení viac ako +/- 0,1 °C
po dobu 16 sekúnd.
Displej: LCD
Napätie: batérie 1,5V typ LR41 - vymeniteľná      
Životnosť batérie: cca 100 hodín kontinuálného 
merania
Prevádzkové podmienky: Teplota: +5 °C~35 °C, 
Vlhkosť do 80 % relatívnej vlhkosti
Podmienky pre prevádzku a skladovanie: 
-25~55 %, do 95 % relatívnej vlhkosti
Rozmery výrobku: 125 × 18 × 8 mm
Váha produktu: 12 g
Očakávaná prevádzková životnosť prístroja:  
5 rokov

INFORMÁCIE  
O ELEKTROMAGNETICKEJ KOMPATIBILITE

POZNÁMKA: Všetky údaje sú založené 
na  dostupných informáciách v  čase tlače 
návodu a môžu sa zmeniť bez predchádza-
júceho upozornenia
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For a  correct usage of the product, please read 
carefully the following operating instructions. It 
is advisable to save this instruction manual for 
a future usage.

USE AND REFERENCE STANDARD
This digital electric thermometer model Basic 
Temp (DT-01B) is suitable to take body tem-

perature for clinical and hospital use as well as 
for home use, as long as medical or paramedical 
staff are not required to be present at all times. 
The device is designed for oral, axillary or rectal 
use strictly in compliance with the Instructions 
specified in this manual. Any Use different from 
the use specified will be deemed improper use. 
The product complies with the following Euro-
pean standards: 93/42/CEE and to related EN 
harmonized standard. The digital electric ther-
mometer model Basic Temp (DT-01B) is a medi-
cal device according to Clause 3.2, Section 3, Rule 
10 of Directive 93/42/EEC.

SAFETY INSTRUCTIONS
Never bite, bend, drop or disassemble the 
thermometer. Keep the product out of children 
reach. Do not expose the thermometer to direct 
sunlight, high temperature, moisture or dirt. This 
Thermometer has been designed exclusively for 
taking body temperature; any other use is im-
proper and therefore dangerous. 
Do not attempt to disassemble the unit,except for 
replacing empty battery. 
In case of persistent high temperature, especially 
for children, please contact your family doctor.

OPERATING INSTRUCTIONS FOR  
A PROPER USAGE
Before starting using the product, disinfect 
the probe with a  cloth dampen with alcohol 
diluted with water. The measurement must 
be processed while sitting. Before using the 
product,it is advisable to avoid drinking hot or 
cold liquids, exercising, smoking, and taking 
a bath or a shower. Press the switch on button 
and the display will show: 188.8 °C for about 
3 seconds, after that no flashing symbol L °C 
appears, and soon after flashing symbol L °C, 
the thermometer is ready to measure tempera-
ture. During the measurement, you can see the 
increasing temperature value on the display. 
Once the measurement has ended, you hear 4 
beep sounds. Switch the unit off pressing the 
button. (The unit will automatically switch it-
self off after 10 minutes of non-usage). 
Oral usage: before taking the temperature, 
keep your mouth closed for 1 minute .
Place the probe under your tongue, close your 
mouth. When the temperature is detected de-
vice will emit 4 beep alarms. Temperature de-
tected is between 0.3 °C e 0.8 °C lower that rectal 
measurement. Measurement duration lasts from 
50 to 70 seconds.
Axillary usage: wipe carefully your skin and 
place the probe under the armpit paying atten-
tion that the probe is perfectly in contact with 
skin. Keep it positioned until you hear the beep 
alarm. Temperature detected is between 0,5 °C  
e 1,5 °C lower that rectal measurement. Meas-
urement duration lasts from 80 to 120 seconds. 
For more accurate results it is advisable to extend 
the measurement duration of approximately  
5 minutes despite the beep.
Rectal usage: insert the probe into the rectum 
about 2 cm maximum and wait till you hear the 
beep alarm. Measurement duration lasts from 40 
to 60 seconds. Rectal measurement is considered 
the most accurate, because it detects the real in-
ternal body temperature.

MEMORY FUNCTION
The thermometer stores in memory the last 
temperature measurement for two seconds 
(after the following switching on of the ther-
mometer, after the writing “188.8 °C”).

BATTERY REPLACEMENT
In case the LCD displays the symbol  
“ ” in bottom right corner it would mean that 
battery needs to be replaced. Pull the battery 
cover in the opposite direction of the thermom-
eter probe. Use a non-metal pointed object like 

a pen and remove the old battery. Place a new 
1.5V Battery, LR41 type; placing the posi-
tive pole upwards (+) and the negative one 
downwards (–). Put the battery cover back to 
its original position.
Notes on handling batteries.
If your skin or eyes come into contact with 
battery fluid, flush out the affected areas with 
water and seek medical assistance.
Choking hazard! Small children may swal-
low and choke on batteries. Store the batteries 
out of the reach of small children.
If a  battery has leaked, put on protective 
gloves and clean the battery compartment 
with a  dry cloth. Protect the batteries from 
excessive heat.
Risk of explosion! Never throw batteries 
into a fire. Do not charge or short-circuit bat-
teries. If the device is not to be used for a long 
period, take the batteries out of the battery 
compartment. Use identical or equivalent 
battery types only. Always replace all batter-
ies at the same time. Do not use rechargeable 
batteries. Do  not disassemble, split or crush 
the batteries.

PRODUCT CLEANING
Clean always the thermometer, before or after 
each usage, with a  soft cloth dumped with 
water or alcohol diluted with water. Store the 
product into its plastic case. Never dip the unit 
into water or any other liquids.

SYMBOLS

 Read the following instructions
 Application parts type BF 
 Keep dry
  Battery is produced according to 

European directive 2006/66/CEE 
instructions 

 Manufacturer
 European representative 

  Basic Temp (DT-01B) has been 
manufactured in compliance with the 
European directives 93/42 ECC

 DISPOSAL
The device (including its removable parts and 
accessories) must not be disposed of together 
with Municipal waste at the end of its life, but  
in compliance with European Directive. Since 
it must be handled separately from household 
waste, either carry it to a separately-collected 
waste disposal centre for electrical and elec-
tronic appliances or give it back to the retailer 
on purchasing a  new device with the same 
purpose. Any infringement will be severely 
prosecuted. The batteries used in this device 
must be disposed of in the special bins at the 
end of their life. 

TECHNICAL SPECIFICATION
Model: Basic Temp (DT-01B)
Measuring range: 32 °C~42.0 °C
Temperature: <32.0 °C display shows Lo °C  
Temperature: >=42.0 °C display shows Hi °C
Division: 0.1 °C
Accuracy: 35.5~42 °C ± 0.1 °C the rest ± 0.2 °C;
Beep sound alarm (4 beep in sequence). Soon 
after the measurement has been processed,  
the temperature is stabilized (do not oscillate 
anymore 0.1 °C) for about 16 seconds.
Display: LCD
Power supply: products is powered by an 
internal electric source with 1 × 1.5V battery 
type LR41 
Battery service life, approx.: 100 hours of 
continuative usage.
Product weight 12 gr (battery included)
Product dimensions: 125 × 18 × 8 mm
Usage conditions: Temperature: +5~+35 °C     

  Hangzhou Hua´an Medical &Health  
Instruments Co., LTD, Building 2,1 # Fuzhu 
Nan RD, Wuchang Town, Yuhang District, 
Hangzhou, Zhejlang 310023 China

 Shanghai International Holding 
Corporation GmbH, Eiffestrasse 80,  
20537 Hamburg, Germany

Dovozce pro ČR /CZ importer: Celimed s.r.o., 
Sociální péče 3487/5a,400 11 Ústí nad Labem, 
Česká republika, www.celimed.cz

Dovozca/SK importer: Celimed s.r.o.,  
Rybničná 36/H,831 06 Bratislava, www.celimed.sk



Relative humidity: <= 80 %
Storage and transport conditions:
Temperature: -25~+55 °C  
Relative humidity: <=95 %
Expected service life of device: 5 years

INFORMATION ON ELECTROMAGNETIC 
COMPATIBILITY
This medical device needs special care as far as 
electromagnetic compatibility is concerned. It 
must be installed and used in compliance with 
the information given in the accompanying 
documents. Portable and mobile radio com-
munication appliances may affect the opera-
tion of the thermometer.

NOTE Specifications and designs are 
based on the latest information avail-
able at the time of printing and subject 
to change without notice.
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Um einen richtigen Gebrauch, bitte die Bedie-
nungsanleitungen durchlesen. Bittehalten Sie 
diese Bedienungsanleitungen um einen zu-
künftigen Gebrauch.

VERW ENDUNGSZW ECK UND 
BEZUGSVORSCHRIFT
Dieses digitale Thermometer Modell Basic 
Temp (DT-01B) ist ein Gerät zur Messung der 
Körpertemperatur keine stän dige Überwa-
chung seitens des ärztlichen Personals und 
des Personals der medizinischen Assistenten 
gefragt ist.
Das Gerät ist zum Mundgebrauch, Achselhöh-
le-Gebrauch, Rektal- Gebrauch, bestimmt 
und muss so verwendet werden indem die in 
diesem Handbuch angegebenen Anweisun-
gen gewissenhaft befolgt werden: jeglicher 
weiter nicht verordneter Gebrauch muss als 
unkorrekt angesehen werden. 
Basic Temp (DT-01B) ist ein Produkt, das mit 
den europäischen Richtlinien 93/42/CEE und 
den entsprechenden EN Vorschriften, die an-
gepasst wurden, übereinstimmt. 
Das elektrische Digitalthermometer Modell 
Basic Temp (DT-01B) ist ein medizinisches 
Gerät der Klausel 3.2, Sektion 3, Regel 10 der 
Richtlinie 93/42/CCE. 

WARNUNGEN
Beißen, falten, fallen lassen oder abmontie-
ren das Thermometer nicht. Halten Sie das 
Produkt von Kindern ab. Nicht stellen das 
Gerät direkt in das Sonnenlicht, in dem Staub 
oder auf Hochtemperatur. Reinigen Sie das 
Gerät mit einem feuchten Tuch mit Wasser.
Gebrauchen Sie das Gerät nur für den vorge-
sehenen Zweck, der in diesen Anleitungen 
beschreiben ist. Jede andere Verswendung ist 
gefährlich zu betrachten. Bitte ausbauen Sie 
das Produkt nur für der Batterien Ersetzung.
Bei anhaltenden hohen Temperaturen, vor 
allem für Kinder, wenden Sie sich an Ihren 
Hausarzt.
Das Thermometer enthält Kleinteile (Batterie, 
Batteriefach), die von Kindern verschluckt 
werden können. Aus diesem Grund lassen Sie 
das Thermometer nicht unbeaufsichtigt.

BEDIENUNGSANLETEITUNGEN
Bevor Sie die Messung beginnen, reinigen Sie 

die Sonde mit Alkohol (Empfehlungen vor dem 
Gebrauch: nicht rauchen, Bad oder Dusche nicht 
nehmen, heiße oder kalte Getränke nicht trinken 
und nicht sich trainieren).Die Taste zum Anschal-
ten drücken, ein Piepton ertönt, prüfen, dass das 
Display in Folge nachfolgendes anzeigt: 188,8 °C 
ungefähr 3 Sekunden lang, nachdem das Symbol 
L °C nicht blinkend und dann das Symbol L °C 
blinkend erschienen ist, kann das Thermometer 
für die Temperaturmessung eingesetzt werden. 
Die Sonde an der Messstelle platzieren.Während 
der Messung, zeigt das Display den Tempera-
turanstieg an. Durch einen Piepton signalisiert 
das Thermometer das Ende des Messvorganges. 
Durch Drücken der Taste das Thermometer aus-
schalten. (Das Thermometer schaltet automa-
tisch nach ungefähr 10 Minuten aus, wenn es 
nicht eingesetzt wird).Mund-Gebrauch: Bevor 
Sie beginnen zu vermessen, halten Sie den Mund 
geschlossen für eine Minute. Stellen Sie die Son-
de unten die Zunge und halten den Mund gut 
geschlossen,  solang die Temperatur vermisst ist 
und ein Beep klingelt. Die angezeigte Tempe-
ratur liegt ungefähr 0,3°C und 0,8°C unterhalb 
der rektalen Messung. Die Messdauer schwankt 
zwischen 50 und 70 Sekunden. 
Achselh hle-Gebrauch: trocken Sie die Haut 
mit einem Tuch und dann stellen Sie die Sonde 
unten die Achselhöhle. Halten Sie das Thermo-
meter auf dieser Stellung, solang ein Beep klin-
gelt. Die angezeigte Temperatur liegt ungefähr 
0,5°C und 1,5°C unterhalb der rektalen Messung. 
Die Messdauer schwankt zwischen 80 und 120 
Sekunden. Für genauere Ergebnisse ist es ratsam, 
die Messdauer von ca. 5 Minuten trotz des Signal-
tons zu verlängern.
Rektal-Gebrauch: Die Sonde in den After 
einführen (maximal 2 cm), und den Piepton ab-
warten. Die Messdauer schwankt zwischen 40 
und 60 Sekunden. Die rektale Methode wird als 
genauer angesehen, da sie die effektive interne 
Körpertemperatur anzeigt.

SPEICHER FUNKTION
Das Thermometer speichert die letzte durchge-
führte Temperaturmessung. Diese wird automa-
tisch für ungefähr 2 Sekunden angezeigt, (nach 
dem Anschalten des Thermometers und nach 
der Aufschrift “188,8 °C“). Wenn eine neue Mes-
sung vorgenommen wird, wird diese anstelle 
der vorherigen Messung gespeichert und beim 
nachfolgenden Anschalten des Thermometers 
angezeigt.

RSETZUNG
Wenn der Anzeige das Symbol “ ” zeigt, be-
deutet das, dass die Batterie ersetzt werden soll. 
Richtung der Sonde. Ziehen Sie vorsichtig die 
leeren Batterien heraus, um Hilfe gebrauchen Sie 
ein Kugelschreiber. Stecken Sie eine neue Batte-
rie von 1,5 V (LR41) ein; stellen Sie die positiven 
Pole nach oben und die negativen Pole nach 
unten. Schließen Sie wieder den Batterieraum. 
Hinweise zum Umgang mit Batterien.
Wenn Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit 
Haut oder Augen in Kontakt kommt, die betrof-
fene Stelle mit Wasser auswaschen und ärztliche 
Hilfe aufsuchen.
Verschluckungsgefahr!
Kleinkinder könnten Batterien verschlucken und 
daran ersticken. Daher Batterien für Kleinkinder 
unerreichbar aufbewahren!
Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhand-
schuhe anziehen und das Batteriefach mit einem 
trockenen Tuch reinigen.Schützen Sie Batterien 
vor übermäßiger Warme.
Explosionsgefahr! 
Keine Batterien ins Feuer werfen.
Batterien dürfen nicht geladen oder kurzge-
schlossen werden. Bei längerer Nichtbenutzung 
des Geräts die Batterien aus dem Batteriefach 
nehmen. Verwenden Sie nur denselben oder 
einen gleichwertigen Batterietyp. Immer alle 

Batterien gleichzeitig auswechseln. Keine Akkus 
verwenden! Keine Batterien zerlegen, öffnen 
oder zerkleinern.

REINIGUNG
Reinigen Sie das Thermometer mit einem soften 
und Wasser-befeuchteten Tuch oder mit Alkohol 
und Wasser. Abstellen Sie immer das Produkt in 
der Plastikschutzhülle. Bitte werfen Sie nicht das 
Produkt im Wasser oder in anderen Flüssigkeiten 
Alle die Anleitungen und die Bilder sind auf dem 
letzten Druck gebracht und können einiger Ver-
änderung unterliegen.

SYMBOLE

  Die beigefügte Dokumentation zu Rate 
ziehen

 Angewandte Teile Typ BF 
 Trocken halten
  Die Batterie wurde unter Beachtung der 

Verfügung der europäischen Richtlinien 
2006/66/ CEE produziert.

 Hersteller
 Europäische vertretung 

  Basic Temp (DT-01B) wurde in Überein-
stimmung mit der europäischen Richtli-
nie 93/42/ CEE hergestellt.

 ENTSORGUNG
Das Gerät, einschließlich seiner abnehmbaren 
Teile und Zubehörteile darf am Ende seiner 
Gebrauchzeit nicht zusammen mit dem Stadt-
müll entsorgt werden, sondern muss gemäß 
der europäischen Richtlinie entsorgt werden. 
Da das Gerät getrennt vom Hausmüll entsorgt 
werden muss, muss es in einen differenziertes 
Sammelzentrum für elektrische und elektroni-
sche Geräte gebracht werden oder erneut dem 
Verkäufer übergeben werden im Moment des 
Kaufs eines gleichwertigen Geräts. Im Falle 
von Übertretungen sind strenge Sanktionen 
vorgesehen.
Die von diesem Produkt ver endeten Batterien 
müssen nach ihrem Gebrauchsende in den be-
stimmten Sammelbeh ltern entsorgt erden.

TECHNISCHE MERKMALE
Modell: Basic Temp (DT-01B)
Messungsbereich: 32,0 °C~42,0 °C
Temperatur: <32,0 °C Anleitung L °C
Temperatur: >=42,0 °C Anleitung H °C
Gradeinteilung: 0,1 °C
Messgenauigkeit: 35,5~42 °C ± 0,1 °C; andere 
Messungsbereich ± 0,2 °C
Akustisches Alarmsignal (vier Pieptöne 
aufeinanderfolgend), nachdem die Messung 
beendet ist, wenn die für ungefähr 16 Sekunden 
Temperatur stabil bleibt (nicht mehr als 0,1 °C 
schwankt).
Anzeiger: LCD
Batteriebetrieben: Produkt versorgt von einer 
Batterie 1,5 Volt LR41 
Batteriedauer, ungefähr 100 ununterbrochene 
Einsatzstunden
Gewicht 12 gr (Batterien inkl.)
Dimensionen des Produktes:  
128,1 × 18 × 10,5 mm
Gebrauchsbedingungen: 
Temperatur: +5 ~+ 35 °C
Feuchtigkeit: <=80 %
Bedingung der Lagerung, des Transports und 
der Aufbewahrung: Temperatur: -25~+55 °C 
Feuchtigkeit: <=95 %
Erwartete Lebensdauer des Gerätes: 5 Jahren

INFORMATIONEN IM HINBLICK AUF DIE 
ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT 
DES GERÄTS
Dieses medizinische Gerät bedarf besonderer 
Vorkehrungen im Hinblick auf die ektromagne-
tische. Kompatibilität und muss gemäß den in 
den Begleitdokumenten angegebenen Informa-

tionen verwendet werden. Tragbare und mobile 
Geräte zum Funkverkehr können das oben ge-
nannte Thermometer beeinflussen. 

ACHTUNG: alle Anweisungen und alle Ab-
bildungen basieren auf den letzten Infor-
mationen, die im Moment des Drucks des 
Handbuches vorliegen und können Verän-
derungen unterliegen.

HU
A  termék helyes használata érdekében, kérjük, 
figyelmesen olvassa át az alábbi használati uta-
sítást. Kérjük, a  használati utasítást őrizze meg, 
késöbb még szüksége lehet rá.

A TERMÉK RENDELTETÉSE ÉS  
A SZABVÁNYI HÁTTERE
A  Basic Temp (DT-01B) digitális hőmérő, 
kizárólag a  testi hőmérséklet mérésére szolgál, 
mely egyaránt alkalmas az otthoni használaton 
kívül, a  klinikai és kórházi használatra is, ahol 
nem szükséges az orvos vagy paramedikus 
állandó felügyelete.   
A  mérést lehet szájban, hónaljban és 
végbélben végezni, az alábbi utasítások szigorú 
betartásával: Az előírásoktól eltérő használat 
nem rendeltetési szerinti használatnak 
minősül. A  termék megfelel a  93/42/CEE 
európai irányelvnek és a vonatkozó harmonizált 
EN szabványoknak. A  Basic Temp (DT-01B) 
a  93/42/CEE irányelv 10.paragrafus, 3.szakasz, 
3.2cikkének hatálya alá tartozó orvosi műszer.

FIGYELMEZTÉS
Ne harapdálja, ne hajlítsa meg, ne ejtse le, és 
ne szerelje szét a  hőmérőt. Ügyeljen arra, hogy 
ne hagyja a terméket, gyermekek által elérhető 
helyen.
Óvja a  készüléket a  közvetlen napsugárzástól, 
nedvességtől és portól. Ne tegye ki a  hőmérőt 
magas hőmérsékletnek. A  hőméő kizárólag 
testi hőmérés végzésére alkalmas,a termék nem 
rendeltetésszerű használata veszélyes. 
Az elem eltávolításának/cseréjének esetén kívül, 
Ne szerelje szét a készüléket.
Főleg gyermekek esetében fellépő makacs 
láz esetén, minél gyorsabban értesítse 
kezelőorvosát.

A HŐMÉRŐ HELYES HASZNÁLATA
A  termék használata előtt javasolt az érzékelő 
fej, alkoholos oldattal benedvesített puha ru-
hával történő fertőtlenítése. A mérés ideje alatt 
ülve kell maradni. 
A mérés előtt ne igyon túl meleg, vagy túl h ideg 
italt, ne végezzen testmozgást, ne fürödjön, 
vagy zuhanyozzon. 
Helyezze be az érzékelő fejet a  mérés helyébe. 
Nyomja meg a Be/Kikapcsoló gombot, egy rövid 
csippanó hang jelzi, hogy a  hőmérő bekapcsolt 
és ellenőrizze le, hogy a kijelzőn egymást köve-
tően megjelennek-e az alábbi adatok: 188,8 °C 
kb. 3 másodpercen keresztül, a nem villogó L °C 
kiírást, majd a villogó L °C kiírást követően, a hő-
mérő készen áll a mérés elvégzésére. 
A  mérés ideje alatt, a  kijelzö folyamatosan 
mutatja a  hőmérséklet emelkedését. A  hőmérő 
hangjelzést ad a mérés végeztével. Nyomja meg 
a Be/Kikapcsoló gombot a hőmérő kikapcsolásá-
hoz. (Ha ezt nem teszi meg, a hőmérő kb. 10 perc 
elteltével automatikusan kikapcsol).  

Szájban történő mérés: A  mérés megkezdése 
előtt, kb. 1 percen keresztül tartsa zárva a  száját. 
Az érzékelő fejet a  nyelv alá helyezze be, a  szájat 
tartsa szorosan zárva és kapcsolja. A  mérés végét 
csippanó hang jelzi. A szájban mért hőmérséklet kb.  
0,3 °C–0,8 °C - kal alacsonyabb hőmérsékletet 
mutat a végbélben mért hőmérséklethez képest. 
A mérés időtartama 50–70 másodperc. 
Hónaljban történő mérés: törölje szárazra 
a bőrt és helyezze be az érzékelő fejet a hónalj-
ba. Ügyeljen arra, hogy az érzékelő fej, megfe-
lelően érintkezzen a  bör felülettel. Kapcsolja 
be a hőmérőt és tartsa a hőmérőt a hónaljban, 
amíg nem hallja a  csippanó hangot. A  hón-
aljban mért hőmérséklet 0,5 °C–1,5 °C-kal 
alacsonyabb a  végbélben mért hőmérséklethez 
képest. A  mérés időtartama megközelítőleg  
80–120 másodperc.  A  pontosabb eredmények 
érdekében ajánlatos a  mérési idot kb. 5 percre 
meghosszabbítani a csipogás ellenére.
Végbélben történő mérés: helyezze a hőmé-
rőt a  végbélbe (max. 2 cm mélyen), és várjon 
a csippanó hangra. A mérés időtartama körülbe-
lül 40–60 másodperc. A végbélben mért hőmér-
séklet bizonyul a  legpontosabb értéknek, mivel 
ez van legközelebb a maghőmérséklethez. 

MÉRT ADATOK TÁROLÁSA (MEMORIA 
FUNKCIÓ)
A  hőmérő az utolsó mérési eredményt tárolja 
a memóriában. A mért érték kb. 2 másodpercre 
automatikusan megjelenik (a hőmérő bekapcso-
lásakor, a “188,8 °C” kiírást követően). 
Az új mérés eredménye törli az elöző mé-
rési eredményt és a  hőmérő újabb hasz-
nálatáig tárolásra kerül a  memóriában,  
a  hőmérő bekapcsolásakor pedig, megjelenik 
a kijelzőn. 

AZ ELEM CSERÉJE 
A  kijelző alsó, jobb sarkában megjelenő “ ” 
szimbólum az elem cseréjének szükségességét 
jelzi. Húzza le az elemtartó rekesz tetejét az érzé-
kelő fejjel ellentétes irányban.A kimerült elemet 
óvatosan vegye ki egy fémhegyű tárgy (pl. toll) 
segítségével. Helyezze be az új 1,5V, LR41 típusú 
elemet a (+) jelű pozitív pólussal felfelé és a (-) 
negatív pólussal lefelé. Zárja vissza az elemtartó 
rekesz fedelét. Megjegyzések az elemek ke-
zelésére.
Ha a bőr vagy a szem érintkezik az akkumulátor 
folyadékkal, öblítse ki az érintett területeket víz-
zel és forduljon orvoshoz. 
Fulladás veszély! A  kisgyermekek lenyelhetik 
és megfulladhatnak az elemektol. Az elemeket 
kisgyermekek elől tartsa elzárva.Figyelje a plusz 
(+) és mínusz (-) polaritás jeleket. Ha egy elem 
kifolyt, vegyen fel védőkesztyűt és tisztítsa meg 
az elemtartót egy száraz ruhával. Óvja az eleme-
ket a túlzott hőtől.
Robbanásveszély! Soha ne dobja az eleme-
ket tűzbe. Ne töltse vagy rovid-zárlatolja el az 
elemeket. Ha hosszabb ideig nem használja az 
eszközt, vegye ki az elemeket az elemtartóból. 
Csak azonos vagy egyenértékű típusú elemeket 
használjon. Mindig cserélje ki az összes elemet 
egyszerre. Ne használjon újratölthető elemeket. 
Az elemeket ne szedje szét, ne szerelje szét, ne 
törje össze.

A TERMÉK TISZTÍTÁSA 
A  hőmérőt használat elött és után mindig tisz-
títsa meg, vízzel, vagy alkoholos oldószerrel 
benedvesített puha ruhadarabbal. A  terméket 
a  műanyag védőtokban tárolja. Ne tegye a  ter-
méket vízbe, vagy más folyadékba.

SZIMBÓLUMOK

  Tanulmányozza át a mellékelt dokumen-
tációt

 BF típusú alkatrészek
 Tartsa a készüléket szárazon

  Az elem gyártása a 2006/66/CEEeurópai 
irányelvnek megfelelö

 Gyártó
 Európai képviselő 

  Basic Temp (DT-01B) gyártása a 93/42/
CEE európai irányelv alapján történt

 HULLADÉK KEZELÉS 
A  készülék, ideértve az eltávolítható részeket 
és tartozékokat, nem helyezhető el háztartási 
hulladékként, hanem a európai irányelv alapján, 
a  háztartási hulladéktól elkülönítve, külön, az 
elektromos és az elektronikai hulladékok gyűjté-
sére kialakított szemétgyűjtőkben helyezhetők 
el a használati időtartam lejártát követően, illet-
ve új, azonos termék vásárlása esetén, a forgal-
mazók, a  régi, hulladékká vált terméket ingyen 
visszaveszik. Az előírások megszegése, súlyos 
büntetést von maga után. Az elhasználódott 
elemeket az erre a célra kialakított szemétgyűj-
tőkben kell elhelyezni.

ELEKTROMÁGNESES MEGFELELŐSÉGRE 
VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
Ez az orvosi műszer fokozott elővigyázatosságot 
igényel az elektromágneses megfelelőségre 
vonatkozóan, beszerelését és használatát a mel-
lékelt dokumentumok figyelembevételével kell 
végezni. Hordozható és mobil rádiókommuni-
kációs készülékek befolyásolhatják a  hőmérő 
működését. 

MŰSZAKI ADATOK
Modell: Basic Temp (DT-01B) 
Mérési tartomány: 32,0 °C~42,0 °C
L °C jel a kijelzőn, ha a hőmérséklet kisebb 
<32,0 °C 
H °C jel a kijelzőn, ha a hőmérséklet egyenlő, 
vagy nagyobb, mint >=42,0 °C 
Kijelzési fokozat: 0,1 °C
Pontosság: 35,5~42 °C között ± 0,1 °C; Egyéb 
hőmérséklet tartományokban ± 0,2 °C
Jelzőhang (4 szer egymás után) a mérés végez-
tével, amikor a hőmérséklet már nem változik, 
azaz a mért hőmérséklet az eltelt 16 másodper-
ben 0,1 °C-nál kevesebbet emelkedett.
LCD kijelző
Energiaforrás: a termék megtáplálása belső 
energiaforrásról történik, 1 db 1,5 V-os LR 41 
típusú elemmel Az elem üzemideje: megköze-
lítőleg 100 óra 
A termék tömege: 12 gr (elemmel együtt)A ter-
mék mérete: 128,1 × 18 × 10,5 mm Működési 
feltételek: Hőmérséklet:  
+5 ~ +35 °C 
nedvességtartam: <= 80%
Szállítási és tárolási feltételek: 
Hőmérséklet: -25~+55°C
Nedvességtartam: <=95 %
A készülék várható élettartama: 5 év

MEGJEGYZÉS: Az itt szereplő utasítások, 
adatok és ábrák a  használati utasítás 
nyomtatásának időpontjában rendelke-
zésre álló információkon alapulnak, ér-
tesítési kötelezettség nélkül az esetleges 
módosítások, vagy változások esetén.




