
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  

	  

RO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  TERMOMETRU	  DIGITAL	  *	  MANUALUL	  UTILIZATORULUI	  



Înainte	  de	  utilizarea	  acestui	  produs	  penteu	  prima	  data,	  vă	  rugăm	  să	  
citiți	  manualul	  utilizatorului	  în	  întregime,	  chiar	  și	  în	  cazul	  în	  care	  
sunteți	  familiarizați	  cu	  utilizarea	  anterioară	  a	  unui	  tip	  similar	  de	  
produs.	  Folosiți	  produsul	  numai	  în	  felul	  descris	  în	  acest	  manual.	  	  	  
Păstrați	  acest	  manual	  pentru	  referințe	  ulterioare.	  Vă	  recomandăm	  să	  
salvați	  ambalajul	  original,	  chitanța	  și	  condițiile	  de	  garanție	  pe	  perioada	  
garanției.	  

	  
Atenție	  
Nerespectarea	  instrucțiunilor	  conținute	  de	  acest	  manual	  de	  ultilizare	  
poate	  duce	  la	  operarea	  greșită	  a	  aparatului	  sau	  la	  deterioararea	  lui.	  

	  
INSTRUCȚIUNI	  DE	  SIGURANȚĂ	  

• Nu	  expuneți	  termometrul	  la	  lumina	  directă	  a	  soarelui,	  temperaturi	  înalte,	  
umiditatea	  excesivă	  sau	  praf.	  În	  caz	  contrar,	  aparatul	  poate	  să	  nu	  
funcționeze	  corect.	  

• Nu	  clătiți	  niciodată	  termometrul	  sub	  jet	  de	  apă	  și	  nu	  îl	  scufundați	  în	  apă	  și	  
în	  niciun	  alt	  lichid.	  

• Termometrul	  nu	  este	  rezistent	  la	  șocuri	  și	  impact.	  Aveți	  grijă	  să	  nu	  cadă.	  
• Nu	  încercați	  să	  îndoiți	  termometrul.	  
• Nu	  dezasamblați	  termometrul	  (cu	  excepția	  scoaterii	  carcasei	  pentru	  a	  

ajunge	  la	  compartimentul	  pentru	  baterii.	  
• Luare	  temperaturii	  la	  copii	  trebuie	  întotdeauna	  să	  se	  efectueze	  sub	  

supravegherea	  unui	  adult.	  	  
• Păstrați	  aparatul	  și	  bateriile	  departe	  de	  accesul	  copiilor.	  

	  
UTILIZAREA	  TERMOMETRULUI	  

1. Înainte	  de	  prima	  utilizare,	  scoateți	  folia	  protectoare	  care	  acoperă	  afișajul	  
și	  butonul	  on/off	  (pornit/oprit).	  

2. Pentru	  a	  porni	  termometrul,	  apăsați	  butonul	   	  .	  Toate	  elementele	  vor	  
apărea	  pe	  afișaj	  pentru	  o	  clipă,	  iar	  termometrul	  va	  scoate	  un	  semnal	  
sonor.	  Apoi	  va	  apărea	  “M”	  (Memorie)	  pe	  afișaj,	  care	  semnifică	  memoria	  
ultimei	  valori	  măsurate.	  După	  ce	  se	  afișează	  ultima	  valoare	  măsurată,	  se	  
va	  lumina	  37	  °C și	  se	  va	  procesa	  un	  auto-‐test.	  	  Apoi	  va	  apărea	  pe	  afișaj	  Lo	  
(dacă	  tenperatura	  ambientală	  este	  mai	  mică	  de	  32°C)	  și	  simbolul	  unității	  
de	  măsură	  °C	  va	  lumina.	  Acum	  termometrul	  este	  gata	  pentru	  a	  opera	  
măsurarea.	  

3. Măsurați	  temperatura	  corpului.	  Temperatura	  curentă	  este	  afișată	  Finalul	  
măsurătorii	  este	  indicat	  de	  un	  sunet	  (10	  bip-‐uri	  sonore).	  Simbolul	  unității	  
de	  măsură	  °C	  se	  va	  opri	  din	  luminat	  și	  cea	  mai	  mare	  vaoare	  măsurată	  se	  
va	  afișa	  pe	  afișaj.	  Scoateți	  termometrul	  din	  zona	  măsurătorii.	  Valoarea	  
măsurată	  se	  va	  afișa	  pe	  afișaj	  până	  când	  termometrul	  este	  oprit.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  



Notă	  
Timpul	  de	  măsurare	  este	  de	  aproximativ	  30	  până	  la	  60	  de	  secunde.	  

	  
4. Oprirea	  automată	  a	  termometrului	  va	  surveni	  după	  aproximativ	  10	  

minute	  de	  la	  ultima	  măsurătoare.	  Pentru	  a	  extinde	  durata	  de	  viață	  a	  
bateriei,	  vă	  recomandăm	  să	  opriți	  termometrul	  folosind	  butonul	   .	  

5. Ultima	  valoare	  măsurată	  este	  automat	  stocată	  în	  memoria	  aparatului.	  
Această	  valoare	  va	  apărea	  pentru	  o	  clipă	  următoarea	  data	  când	  
termometrul	  este	  pornit	  și	  se	  va	  șterge	  automat	  la	  următoarea	  
măsurătoare.	  

	  
	  
METODE	  DE	  MĂSURARE	  
În	  gură	  (oral)	  
Puneți	  vârful	  termometrului	  pe	  stânga	  sau	  pe	  dreapta	  frenului	  limbii.	  Închideți	  
gura	  și	  respirați	  regulat	  pe	  nas.	  Vârful	  termometrului	  trebuie	  să	  rămână	  în	  
același	  loc	  pe	  durata	  măsurătorii	  și	  trebuie	  să	  fie	  în	  contact	  permanent	  cu	  
mucoasa.	  Nu	  mâncați	  și	  nu	  beți	  înainte	  de	  a	  face	  măsurătoarea.	  
	  
În	  rect	  (rectal)	  
Din	  punct	  de	  vedere	  medical,	  aceasta	  este	  metoda	  cu	  cea	  mai	  mare	  acuratețe	  de	  a	  
măsura	  temperatura	  corpului.	  Introduceți	  cu	  grijă	  vârful	  termometrului	  în	  rect,	  
nu	  mai	  adânc	  de	  1.5	  cm.	  
	  
La	  subraț	  (axilă)	  
Puneți	  vârful	  termometrului	  în	  cea	  mai	  adâncă	  zonă	  a	  axilei.	  	  Apăsați	  ferm	  brațul	  
de	  corp.	  Este	  important	  să	  evitați	  supraîncălzirea	  zonei	  cu	  haine	  sau	  răcirea	  
brațului	  înainte	  de	  a	  face	  măsurătoarea.	  
	  
Valorile	  măsurate	  care	  rezultă	  depend	  în	  funcție	  de	  metoda	  de	  măsurare.	  
Temperatura	  măsurată	  rectal	  poat	  să	  fie	  cu	  0.5°C mai	  mare	  comparative	  cu	  
temperature	  măsurată	  oral	  și	  cu	  0.5-‐1.5°C	  mai	  mare	  comparative	  cu	  temperature	  
măsurată	  la	  axilă.	  	  
	  
ÎNLOCUIREA	  BATERIILOR	  

• O	  baterie	  microalcalină	  de	  tip	  LR41	  (1.55	  V)	  este	  utilizată	  pentru	  a	  opera	  
termometrul.	  Dacă	  apare	  simbolul 	  pe	  afișaj,	  bateria	  este	  aproape	  
terminată	  și	  trebuie	  înlocuită.	  Scoateți	  capacul	  compartimentului	  pentru	  
baterii.	  Scoateți	  bateriile	  uzate	  și	  înlocuiți-‐le	  cu	  unele	  noi	  de	  același	  tip.	  
Respectați	  corect	  polaritatea	  atunci	  când	  introduceți	  o	  nouă	  baterie.	  
Atunci	  când	  priviți	  panoul	  frontal	  al	  termometrului,	  partea	  bateriei	  cu	  
simbolul	  “+”	  trebuie	  să	  fie	  îndreptată	  	  în	  jos.	  Închideți	  capacul	  
compartimentului	  pentru	  baterii.	  

	  
CURĂȚAREA	  

• Înainte	  de	  prima	  utilizare,	  	  curățați	  vârful	  termometrului	  folosind	  o	  cârpă	  
fină	  înmuiată	  în	  dezinfectant	  (de	  exemplu,	  70%	  etanol).	  Curățați	  vârful	  
termometrului	  în	  același	  mod	  după	  fiecare	  utilizare,	  Nu	  sterilizați	  
termometrul	  prin	  fierbere.	  



• Pentru	  a	  curăța	  restul	  părților	  termometrului,	  folosiți	  o	  cârpă	  fină,	  umedă.	  	  
• Nu	  utilizați	  dizolvanți	  sau	  solvenți	  pentru	  curățare.	  

	  
	  
	  
DEPOZITAREA	  

• Dacă	  nu	  veți	  utiliza	  termometrul	  pentru	  o	  periodaă	  de	  timp	  mai	  
îndelungată,	  scoateți	  bateriile.	  

• Depozitați	  termometrul	  în	  carcasa	  protectoare,	  într-‐ulnloc	  uscat,	  care	  să	  
nu	  fie	  la	  îndemana	  copiilor.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
Acest	  aparat	  întrunește	  cerințele	  directive	  Europene	  93/42/EEC.	  
	  
	  

	  
ÎN	  CONFORMITATE	  CU	  STANDARDELE	  
Acest	  dispzitiv	  este	  în	  conformitate	  cu	  standardele	  Europene:	  
	  
EN	  60601-‐1	  Dispozitive	  medicale	  electrice	  –	  Partea	  1:	  Cerințe	  necesare	  de	  	  bază	  
de	  siguranță	  și	  funcționalitate	  
EN	  60601-‐1-‐2	  Dispozitive	  medicale	  electrice	  –	  Partea	  1-‐2:	  Cerințe	  necesare	  de	  	  
bază	  de	  siguranță	  și	  funcționalitate	  –	  norma	  grupei:	  Compatibilitate	  
electromagnetică	  –	  Cerințe	  și	  teste	  
EN	  12470-‐3	  Termometre	  medicale	  -‐	  Partea	  3:Proprietățile	  termometrelor	  
compacte	  electronice	  (cu	  extrapolare	  și	  fără	  extrapolare)	  cu	  dispozitiv	  maxim	  
	  

Data	  de	  fabricație	  este	  inscripționată	  pe	  eticheta	  de	  clasificare	  a	  
dispozitivului.	  
	  

	  
Numărul	  lotului	  de	  producție	  (numărul	  de	  serie),	  este	  marcat	  pe	  
eticheta	  de	  de	  clasificare	  a	  dispozitivului.	  
	  

Producător:	  Bremed	  Limited,	  Unit	  1104,	  11/F.,	  Two	  Harbourfront,	  22	  
Tak	  Fung	  Street,	  Hung	  Hom,	  Kowloon,	  Hong	  Kong,	  China	  
	  
Reprezentanța	  autorizată	  pentru	  UE:	  COM	  s.n.c.,	  Bremed	  Italy	  
Division,	  Via	  Valle	  Inferiore	  31,	  Todi	  (PG)	  –	  Italia	  
	  

SPECIFICAȚII	  TEHNICE	  
	  
Intervalul	  de	  măsurare	  
Temperatură	  sub	  32°C	  
Temperatură	  peste	  43°C	  

32-‐43°C	  
Lo	  va	  apărea	  pe	  afișaj	  
Hi	  va	  apărea	  pe	  afișaj	  

Acuratețea	  măsurătorii	   +/-‐	  0.1°C	  în	  intervalul	  35.5-‐42°C	  
+/-‐	  0.2°C	  în	  afara	  intervalului	  35.5-‐
42°C	  

Clasa	  de	  siguranță	  pentru	  protecția	  
împotriva	  șocului	  electric	  

BF	  

Clasa	  protecției	  șocului	  electric	   Dispozitiv	  alimentat	  intern	  
Modul	  de	  operare	   Operare	  continuă	  
Afișaj	   LCD	  
Sursa	  alimentării	   Baterie	  microalcalină	  tip	  LR41	  (1.55	  V)	  
Consum	   0.15mW	  în	  modul	  de	  măsurare	  
Protecție	  împotriva	  deteriorării	  din	  
cauza	  apei	  

IPX0	  

Durata	  de	  viață	  a	  bateriei	   Min.	  200	  de	  ore	  de	  operare	  continuă	  
	  
	  



Glosar	  de	  termeni	  tehnici	  
	  
Cod	  IP:	  
IPX0	  –	  Dispozitivul	  nu	  este	  protejat	  împotriva	  infiltrării	  apei	  (nu	  are	  nicio	  
protecție	  specială)	  
	  
Ne	  rezervăm	  dreptul	  de	  a	  aduce	  modificări	  textului	  și	  specificațiilor	  tehnice.	  
	  
	  
CONDIȚII	  ALE	  GARANȚIEI	  
Acest	  produs	  este	  garantat	  pentru	  o	  perioadă	  de	  24	  de	  luni	  de	  la	  data	  achiziției	  
de	  către	  clientul	  final.	  Garanția	  este	  limitată	  la	  următoarele	  condiții.	  Garanţia	  se	  
referă	  numai	  la	  bunurile	  clienţilor	  utilizate	  pentru	  uzul	  casnic	  cotidian.	  
Solicitarea	  pentru	  reparare	  se	  poate	  aplica	  fie	  la	  magazinul	  comerciantului	  de	  
unde	  a	  fost	  achiziţionat	  produsul,	  fie	  la	  service-‐urile	  autorizate	  menţionate	  mai	  
jos.	  Clientul	  final	  este	  obligat	  sa	  emită	  solicitarea	  imediat	  ce	  a	  apărut	  defecţiunea	  
dar	  nu	  mai	  târziu	  de	  perioada	  de	  valabilitate	  a	  garanţiei.	  Clientul	  final	  este	  
obligat	  să	  coopereze	  în	  vederea	  certificării	  defectelor	  pentru	  care	  se	  efectuează	  
solicitarea.	  Numai	  produsele	  curate	  (conform	  standardelor	  igienice)	  şi	  complete	  
vor	  fi	  acceptate.	  În	  cazul	  unei	  solicitări	  a	  garanţei	  eligibile,	  perioada	  de	  garanţie	  
va	  fi	  extinsă	  cu	  echivalentul	  perioadei	  de	  la	  care	  este	  formulată	  solicitarea	  şi	  
până	  la	  repunerea	  în	  posesie	  a	  clientului	  final	  a	  produsului	  sau	  data	  la	  care	  
clientul	  este	  obligat	  să	  ridice	  produsul.	  Pentru	  a	  obţine	  repararea	  sub	  incidenţa	  
acestei	  garanţii,	  clientul	  final	  este	  obligat	  să	  certifice	  solicitarea	  furnizând	  
următoarele	  documente	  completate	  corespunzător:	  chitanţă,	  certificat	  de	  
garanţie,	  certificat	  de	  instalare.	  
Această	  garanţie	  este	  nulă	  dacă	  se	  aplică	  următoarele:	  
	  

• Defecte	  care	  au	  fost	  puse	  la	  vânzare.	  
• Uzură	  sau	  deteriorare	  cauzată	  de	  uzul	  comun.	  
• Produsul	  a	  fost	  deteriorat	  de	  o	  instalare	  greşită	  sau	  neavizată,	  folosit	  

contrar	  manualului	  de	  instrucţiuni,	  folosit	  contrar	  legiferării	  sau	  
modalităţii	  obişnuite	  de	  utilizare	  sau	  pentru	  un	  alt	  scop	  decât	  cel	  pentru	  
care	  a	  fost	  proiectat.	  

• Produsul	  a	  fost	  deteriorat	  din	  cauza	  unei	  întreţineri	  insuficient	  sau	  
precare.	  

• Produsul	  a	  fost	  deteriorat	  de	  praf,	  accident	  sau	  forţă	  majoră	  (dezastre	  
naturale,	  incendii,	  inundaţii).	  

• Defecte	  de	  funcţionalitate	  cauzate	  de	  slaba	  dualitate	  a	  semnalului,	  de	  
interferenţa	  cu	  câmpuri	  magnetice,	  etc.	  

• Produsul	  a	  fost	  deteriorat	  în	  mod	  mecanic	  (ex.	  Buton	  spart,	  cazătură,	  etc)	  
• Deteriorări	  cauzate	  de	  folosirea	  accesoriilor	  media	  neportivite,	  depozite,	  

consumabile	  expandabile	  (baterii)	  sau	  din	  cauza	  funcţionării	  în	  condiţii	  
necorespunzătoare	  (ex.	  Temperaturi	  ridicate,	  umiditate	  ridicată,	  vibraţii)	  

• Repararea,	  modificarea	  şi	  alte	  acţiuni	  eşuate	  efectuate	  de	  o	  persoană	  
neautorizată.	  

• Clientul	  final	  nu	  a	  dovedit	  îndeajuns	  dreptul	  de	  a	  face	  solicitarea	  (timpul	  
şi	  locul	  cumpărării).	  

• Datele	  din	  documentele	  prezentate	  diferă	  de	  datele	  înscrise	  pe	  produse.	  



• Cazurile	  în	  care	  produsul	  pentru	  care	  se	  face	  solicitarea	  nu	  poate	  fi	  
identificat	  în	  conformitate	  cu	  documentele	  prezentate	  (ex.	  Numărul	  de	  
înregistrare	  sau	  sigiliul	  garanţiei	  au	  fost	  deteriorate)	  

 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCŢIUNI	  ŞI	  INFORMAŢII	  CU	  PRIVIRE	  LA	  RECICLAREA	  CORECTĂ	  A	  
MATERIALELOR	  DE	  AMBALARE	  
Duceți	  ambalajele	  la	  un	  centru	  de	  reciclare	  hârtie.	  
	  
RECICLAREA	  BATERIILOR	  UZATE	  
Bateriile	  conțin	  component	  care	  afectează	  mediul	  	  și	  ca	  atare	  nu	  fac	  parte	  din	  
categoria	  standard	  a	  gunoiului	  menajer.	  Duceți	  bateriile	  la	  un	  centru	  de	  
colectare,	  care	  se	  va	  ocupa	  de	  reciclarea	  lor	  ecologică.	  Puteți	  obține	  datele	  de	  
contact	  ale	  unui	  astfel	  de	  punct	  de	  colectare	  de	  la	  primărie	  sau	  de	  la	  vânzător.	  
	  
RECICLAREA	  CORECTĂ	  A	  APARATELOR	  ELECTRICE	  ŞI	  ELECTROCASNICE	  

Semnificaţia	  simbolului	  de	  pe	  produs,	  de	  pe	  accesoriile	  sale	  sau	  de	  
pe	  ambalaj	  indică	  faptul	  că	  acest	  produs	  nu	  trebuie	  tratat	  ca	  deşeu	  
menajer.	  Vă	  rugăm	  casați	  acest	  aparat	  la	  centrul	  de	  colectare	  pentru	  
reciclarea	  deşeurilor	  electrice	  şi	  electronice	  din	  zona	  dvs.	  Alternativ,	  
în	  unele	  state	  ale	  Uniunii	  Europene	  sau	  în	  alte	  state	  europene,	  puteţi	  
returna	  produsele	  la	  distribuitorul	  local	  atunci	  când	  achiziţionaţi	  un	  
produs	  nou	  echivalent.	  Casarea	  corectă	  a	  acestui	  aparat	  va	  contribui	  
la	  economisirea	  de	  resurse	  naturale	  	  valoroase	  şi	  la	  prevenirea	  
impactului	  potenţial	  negativ	  asupra	  mediului	  şi	  al	  sănătăţii	  umane	  
care	  poate	  apărea	  ca	  rezultat	  al	  tratării	  necorespunzătoare	  a	  
deşeurilor.	  Interesaţi-‐vă	  la	  autorităţile	  locale	  sau	  la	  cel	  mai	  apropiat	  
centru	  de	  colectare	  a	  deşeurilor	  pentru	  detalii	  suplimentare.	  Casarea	  
incorectă	  a	  acestui	  tip	  de	  deşeuri	  poate	  fi	  sancţionată	  prin	  amenzi,	  
conform	  normelor	  naţionale	  
	  
Pentru	  persoanele	  juridice	  din	  Uniunea	  Europeană	  
Dacă	  doriţi	  să	  casaţi	  un	  dispozitiv	  electric	  sau	  electronic,	  solicitaţi	  
informaţiile	  necesare	  de	  la	  distribuitorul	  sau	  furnizorul	  
dumneavoastră.	  
	  
Reciclarea	  în	  țări	  din	  afara	  Uniunii	  Europene	  
Dacă	  doriţi	  să	  casaţi	  acest	  produs,	  solicitaţi	  informaţiile	  necesare	  
despre	  metoda	  corectă	  	  	  de	  casare	  de	  la	  departamentele	  autorităţilor	  
locale	  sau	  de	  la	  distribuitorul	  dumneavoastră.	  

	  
	  



 
	  
 
	  
	   	  


