
1. Használjon egy pénzérmét az elemtartó fedelének 
eltávolításához.

A HŐMÉRÉS VÉGREHAJTÁSA
1. Nyomja meg a  gombot.

Az előző mérés eredménye pár másodpercre 
kijelzésre kerül. Majd a 37,0°C (98,6°F) kerül 
kijelzésre, mint egy belső teszt funkció.
MEGJEGYZÉS:
Ha 37,0°C(98,6°F) hőmérséklettől eltérő 
érték jelenik meg, akkor a hiba kijavításához 
tanulmányozza a „KIJELZÉS ELEMEI ÉS 
HIBAELHÁRÍTÁS” című szakaszt.

2. Végezze el a mérést a hőmérővel.
MEGJEGYZÉS:
Ha az „L” nem jelenik meg (amikor csak a hőmérséklet 
kerül kijelzésre), az nem hibajelenség. A hőmérséklet 
megmérhető .

3. Amint letelik a testhőmérséklet méréséhez szükséges idő, 
a csipogó hármat sípol [pí-pí-pí]. Távolítsa el a hőmérőt a 
mérés helyéről és olvassa le az értéket.

Csipogó megszólalási ideje

Száj: kb. 20 másodperc   Végbél: kb. 10 másodperc   Hónalj: kb. 25 másodperc*
*  A testhőmérséklet méréséhez szükséges, becsült minimális idő:25 másodperc. A mérés elvégzéséhez legalább2-5 percnyi hónalji mérés 

szükséges (a környezeti feltételektől és hőmérséklettől függően).

MEGJEGYZÉSEK:
•  A mérés a csipogó megszólalása után is folytatódik.
•  A csipogó megszólalási ideje 23 fokos környezeti hőmérsékletre van megadva.
•  Mivel a szájban és a hónaljban végzett mérés alacsonyabb hőmérsékleti értékeket adhat, a legpontosabb mérési eredmények érdekében 

javasoljuk, hogy végbélben használja.

4. Kapcsolja ki a hőmérőt. Tisztítsa meg és fertőtlenítse, mielőtt visszatenné a védőburkolatba.
MEGJEGYZÉSEK:
•  A mért érték automatikusan tárolódik a memóriában.
•  Kapcsolja ki kézzel a hőmérőt az elemek üzemidejének növeléséhez. Használat után 30 perccel automatikusan kikapcsol, vagy ha bekapcsolják, 

de 3 percen belül nem használják.

Köszönjük, hogy megvásárolta az OMRON Flex Temp Smart digitális hőmérőt.
Az Ön által megvásárolt hőmérő biztonságos, pontos és gyors hőmérsékletmérést tesz lehetővé. A testhőmérsékletet mérheti a végbélben (rectálisan), 
a szájban (orálisan) vagy hónaljban (axillárisan). Ezzel a hőmérővel nem kell aggódnia a törött üveg vagy higany okozta veszély miatt. Vegye 
figyelembe, hogy hőmérsékletét a dohányzás, étkezés vagy ivás befolyásolja. Kérdezze orvosát, ha egy bizonyos hőmérséklettel kapcsolatban kérdése 
van.

FONTOS BIZTONSÁGI MEGJEGYZÉSEK
A termék megfelelő használata érdekében az alapvető biztonsági intézkedéseket mindig be kell tartani, többek között az alábbiakban felsorolt 
óvintézkedéseket is.

 FIGYELMEZTETÉS
•  A magas vagy el nem múló láz orvosi beavatkozást igényel, különösen gyerekeknél. Keresse fel orvosát.
•  A megfelelő hőmérséklet mérés érdekében figyelmesen olvassa el és tartsa be a mellékelt utasításokat. Számoljon azzal is, hogy a hőmérsékletet 

számos tényező befolyásolhatja, pl. a fizikai megerőltetés, forró és hideg italok fogyasztása, vagy a mérés technikája.
•  Mérés közben legyen nyugalomban.
•  A mért hőmérsékleti adatok alapján végzett ön-diagnózis a meglévő tünetek súlyosbodásához vezethet. A mért értékek értelmezését bízza az orvosára.
•  Ez a hőmérő a hőmérséklet szájban, végbélben vagy hónaljban történő mérésére alkalmas. Ne próbálja meg egyéb helyeken, mint pl. a fülben mérni a 

hőmérsékletet, mert pontatlan értékeket és sérülést eredményezhet.
•  Ne tárolja a hőmérőt gyerekeknek is elérhető helyen. Ne engedje, hogy a gyerekek felügyelet nélkül mérjék meg a hőmérsékletet. A gyerekek sérülést 

okozhatnak egymásnak, ha felügyelet nélkül hagyják őket a mérés közben.
•  Ne hagyja az elemet, az elemek fedelét és a szonda fedelét gyerekeknek elérhető helyen. A gyerekek lenyelhetik. Ha egy gyerek mégis lenyelte az 

elemet, az elemek fedelét vagy a szonda fedelét, azonnal forduljon orvoshoz..
•  Ne végezzen mérést, ha a hőmérő nedves, mert ez pontatlan mérést eredményezhet. 

 VIGYÁZAT
• Ne harapjon rá a hőmérőre. Eltörhet és/vagy sérülést okozhat vele.
• Ne engedje, hogy többen használják a hőmérőt.
• Ne szerelje szét és ne javítsa meg a hőmérőt. Ez pontatlan mérési eredményekhez vezethet.
• Ne dobja tűzbe az elemeket. Felrobbanhatnak.
•  Ügyeljen a polaritásra (+ –) az elemek cseréjénél. Ellenkező esetben folyadék folyhat ki, hő termelődhet vagy fel is robbanhat, ami kárt tenne a 

készülékben.
•  Ha a hőmérőt 3 vagy több hónapig nem fogja használni, távolítsa el az elemeket belőle. Ellenkező esetben folyadék folyhat ki, hő termelődhet vagy 

fel is robbanhat, ami kárt tenne a készülékben.
•  Ne használja a hőmérőt olyan helyeken, ahol erős statikus elektromosság vagy elektromágneses mező van jelen. Mérési eredményei pontatlanok 

lehetnek és a készülék is meghibásodhat.
•  Végbélpanaszoktól szenvedő személyeknél nem szabad a végbélben használni a készüléket. Ezzel súlyosbíthatja a tüneteket.
•  Ne álljon a készülékre vagy a kemény tokjára.
• Ne hajlítsa meg a szondát 45 foknál jobban.

ÁLTALÁNoS bIZToNSÁGI óVINTÉZKEdÉSEK
•  Ne használja a hőmérőt másra, csak emberi hőmérséklet mérésére.
•  A hőmérőt és a tokját ne ejtse le, ne tegye ki ütésnek vagy rezgésnek.

DIGITÁlIS HŐMÉRŐ
Flex Temp Smart modell

 Gomb
Kijelző ablak

Érzékelő hegye

Kiegészítő: Tároló tok

MEGFElElŐ MÉRÉS
A mérés pontosságát nem lehet biztosítani, ha a hőmérséklet mérésére használt módszer nem megfelelő.
A következő feltételek nem megfelelő mérést eredményezhetnek:
• Ha a mérést közvetlenül testmozgás, fürdőzés, evés vagy ivás után végzi, akkor az pontatlan eredményekhez vezethet.
Helyesen: Várjon legalább 30 percig a mérés elvégzése előtt.
• A hőmérséklet mérése mozgás után.
Helyesen: A mérést közvetlenül felkelés után végezze el, vagy várjon legalább 30 percet, miután befejezte a mozgást.
* A mozgás felébredés után növeli a testhőmérsékletet.

HASZNÁlAT SZÁJBAN (4 éves kortól):
A szájat csukva kell tartani 5 percig a mérés megkezdése előtt.

• Helyezze be a hőmérőt a szájba, a nyelv alá úgy, hogy a nyelvgyök  bal vagy jobb oldala alatt 
legyen.

• A nyelvét leszorítva tartsa a helyén a hőmérőt.
• Tartsa a hőmérőt, nehogy elcsússzon a szájában.

HASZNÁlAT VÉGBÉlBEN:
• Általános gyakorlat kicsi gyermekeknél, ha szájban vagy hónaljban nehéz mérést végezni.
• Kenje meg nem irritáló hatású, bőrbarát géllel.
• Finoman vezesse be a szondát a végbélbe, nem több mint 1,3 cm mélyre. Ha nehezen megy be, ne erőltesse.
• Használat után fertőtlenítse a hőmérőt.

Nyelv

A kijelzés felfelé 
néz.

Elhelyezési 
pontok

Nyelvgyök

AZ UTOlSÓ HŐMÉRSÉKlET KIJElZÉSE
Nyomja meg a  gombot a legutóbb mért hőmérséklet kijelzéséhez. 
További részletekért lásd a „A HŐMÉRÉS VÉGREHAJTÁSA” szakaszt.

Tárolás
Tárolja a hőmérőt a tárolótokban.
•  Ne tárolja a hőmérőt a következő helyeken. Különben a hőmérő károsodhat.

- Nedves helyen.
- Magas hőmérsékletű és páratartalmú helyen, vagy közvetlen napfénynek kitett helyen. Fűtőberendezéshez közel, poros helyen, vagy olyan környezetben, ahol 

magas a levegő sótartalma.
- Lejtős vagy olyan helyen, ahol a készülék ütéseknek vagy rezgéseknek van kitéve.
- Gyógyszerek tárolóhelyén vagy olyan helyen, ahol korrozív hatású gázok vannak a levegőben.

JÓTÁllÁS
Erre a termékre az OMRON 3 év garanciát vállal a vásárlás dátumát követően. A garancia a nem megfelelő használatból származó sérülésekre nem 
vonatkozik.
Az elemekre és a csomagolásra a garancia szintén nem vonatkozik. Más egyéb károkra sem vonatkozik a garancia.
A jótállási igényeket a vásárláskor kapott számlával együtt kell benyújtani.
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Az összes kijelzési 
szimbólum megjelenik. 

A legutoljára mért mérési 
eredmény megjelenik az M 
kijelzéssel együtt.

37.0°C (98.6°F) teszt kijelzés

Amikor a [°C(°F)] kijelzési 
szimbólum villog, a hőmérő 
készen áll a használatra.

Megkezdődik a hőmérséklet 
mérése, és a  
[°C(°F)] kijelzési szimbólum 
villog.

Villogás

A [°C(°F)] kijelzési szimbólum 
villogása megszűnik és 
folyamatosan világít, amikor a 
mérés befejeződött.

Sípolás

°F

°F

°F

Szakaszos sípoló hang

A kijelző világít

VÁlTÁS FAHRENHEIT ÉS CElSIUS KöZöTT
Tartsa nyomva a  gombot 7 másodpercig, amíg egy 
sípolást nem hall.
A sípolás után a kijelző átáll a másik mérési rendszerre. 5 másodperc után

2 másodperc után

°C ról °F-re °F ről °C-ra
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FAHRENHEIT/CENTIGRADE CONVERSION CHART
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A hőmérő automatikusan 
kikapcsolódik.

3. Helyezze be az új elemet a „+” pólusával 
felfelé, az ábra szerint.

ElEMCSERE
Elem:  LR41 lúgos-magnéziumos gombelem (kereskedelmi forgalomban kapható) 

Elemcsere kijelzés ( )
Cserélje ki az elemet, ha az elemcsere kijelzés megjelenik a hőmérő bekapcsolt állapotában.

Érme
Elem burkolata

4. Használjon egy pénzérmét az elemtartó burkolatának 
eltávolításához.

MEGJEGYZÉSEK:
•  A hőmérőt 

elemekkel szállítjuk, hogy kipróbálhassa. Egy ilyen elemnél ne 
számítson olyan hosszú élettartamra, mint egy új elemnél.

•  A csavar körüli O-gyűrűt ne hagyja el. Megszűnne a 
vízhatlansága, ami téves mérési eredményekhez vagy a készülék 
meghibásodásához vezetne.

2. Vegye ki az elemet.

A „+” jel felfelé 
néz

HASZNÁlAT HÓNAlJBAN (AXIllIÁRISAN)
A következők nem megfelelő mérést eredményezhetnek a hónaljban történő használat esetén:
• Erős izzadás hónaljban
Helyesen: Törölje le az izzadságot a hónaljáról a mérés előtt.
• A hőmérséklet mérése, miután hosszabb ideig betakarózott.

Fordítsa úgy a 
kijelzőt, hogy 
befelé nézzen.

•  Helyezze az érzékelő hegyét hónaljának közepére. •  Rögzítse az érzékelő hegyét a karja alatt úgy, hogy a karjával kissé 
leszorítja.

A szög 35-45 fok 
legyen a karhoz 
képest.

A hőmérő által bezárt 
szög

Figyelmesen olvassa el a kézikönyvben szereplő utasításokat.

TISZTÍTÁS ÉS FERTŐTlENÍTÉS
Az OMRON azt javasolja, hogy nedves ruhával törölje le a készüléket. Fertőtlenítéshez használjon 70%-os ethanolt vagy izopropil alkoholt. Ne 
kísérelje meg fertőtleníteni a hőmérő érzékelési részét úgy, hogy alkoholba vagy forró (50°C-nál melegebb) vízbe meríti.
Ne merítse folyadékba a hőmérőt 15 cm-nél mélyebbre és 30 percnél hosszabb időre.

Az összes kijelzési 
szimbólum megjelenik. 

Elem

A KIJElZÉS ElEMEI ÉS HIBAElHÁRÍTÁS

KIJELZÉS oK MEGoLdÁS

(alacsony) Akkor jelenik meg, ha az érzékelési szakasz 
hőmérséklete alacsonyabb mint 32°C (89,6°F).

Ez nem hiba, tehát figyelmen kívül hagyható és 
elvégezhető a mérés.

(magas) Akkor jelenik meg, ha az érzékelési szakasz 
hőmérséklete magasabb mint 42°C (107,6°F).

Hűtse le az érzékelési szakaszt, majd végezze el 
a mérést.

Levegő-hőmérséklet kijelzése Akkor jelenik meg, ha a környezeti hőmérséklet 
meghaladja a 32°C (89,6°F) értéket.

A [37,0°C(98,6°F)] érték nem 
jelenik meg a mérés előkészületi 
szakaszában tesztelési kijelzésként, 
miután az utoljára mért érték 
megjelenik.

Kapcsolja többször ki/be a hőmérőt. Ha a [36,9°C (98,4°F)] és [37.10°C (98,8°F)] közötti tartománynál magasabb 
hőmérséklet jelenik meg tesztelési kijelzésként, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi hivatalos OMRON 
márkakereskedővel.

MŰSZAKI ADATOK
A termék típusa és 
száma:

Digitális hőmérő MC-343F-E/MC-343F-EB Áramellátás: 1,5 V egyenáram (DC), 1 LR41 lúgos-mangán 
gombelem 

A termék megnevezése: Flex Temp Smart Elem élettartama: Kb. 2 év vagy több (napi 3x használatnál)
Áramfogyasztás: 0,1 mW Mérési módszer: Aktuális mérési eredmény (nem előre jelző)
Érzékelő egység: Termisztor

Alkalmazott rész:
 
= B típus

Hőmérséklet kijelzése: 3-számjegyű (°C) vagy 4-számjegyű (°F) kijelzés, 
0,1 fokos növekményekkel

Mérési pontosság: ± 0,1°C (32,0 - 42,0°C)  
± 0,18°F (89,6 - 107,6°F)
(normál 23°C (73,4°F) szobahőmérsékleten mérve, 
tesztelési tartályban, állandó hőmérsékleten tartva)

Mérési tartomány: 32,0 - 42,0°C (89,6 - 107,6°F)
A használat környezeti 
hőmérséklete és 
páratartalma:

Környezeti hőmérséklet +10 - +40°C (+50 - +104°F), Relatív páratartalom 30-85%

Tárolási környezet 
hőmérséklete és 
páratartalma:

Környezeti hőmérséklet -20 - +60°C (-4 - +140°F), Relatív páratartalom 30-95%

Súly: Kb. 11g (elemmel együtt)
Külső méretek: 19,4 mm (szélesség) × 132,5 mm (hosszúság) × 10,0 mm (mélység)
Kiegészítők: Próbaelem (LR41 lúgos-mangán gombelem), tárolótok, használati utasítás.

MEGJEGYZÉSEK:
• A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.
• A készülék vízálló.
• A hőmérő érzékelőjének a hegye nikkelt tartalmaz
• A hőmérő nem tartalmaz szervizelhető alkatrészeket. Az OMRON azt ajánlja, hogy a pontosságot kétévente ellenőriztesse egy OMRON szakemberrel.
Ez az OMRON termék az OMRON Healthcare Co. Ltd., Japan szigorú minőségellenőrzési rendszerében készült.

A készülék megfelel az EK 93/42/EEK számú (Orvostechnikai Eszköz Irányelv) irányelv és az EN12470:2000 számú, Klinikai hőmérők című Európai Standard 3. 
rész rendelkezéseinek: Kompakt elektromos (előre jelző és nem előre jelző) hőmérők teljesítménye csúcsértékjelzővel.

Gyártó OMRON HEAlTHCARE Co., ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto,
617-0002 JAPÁN

leányvállalat OMRON HEAlTHCARE UK lTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, U.K.

EU-képviselet OMRON HEAlTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLANDIA
www.omron-healthcare.com

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDElSGESEllSCHAFT mbH
John-Deere-Str. 81a, 68163 Mannheim, NÉMETORSZÁG
www.omron-medizintechnik.de

Termékképviselet OMRON (DAlIAN) CO., lTD.
Dalian, KÍNA

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex 
FRANCIAORSZÁG

Származási ország: Kína

Sípolás

Sípolás


