
Me510

DIGITALNI TERMOMETER
  
Zahvaljujemo se Vam za nakup Medikoel-ovega Digitalnega Termom-
etra Me510.
Pred uporabo natančno preberite navodila in jih skrbno shranite za nad-
aljno uporabo.

LASTNOSTI
1. Digitalni LCD zaslon omogoča enostaven odčitek izmerjene tem-

perature.
2. Kompakten, točen in trpežen.
3. Omogoča različne načine merjenja; pod pazduho (aksilarno) ali pod 

jezikom (oralno). Način merjenja temperature v danki (analno) pri 
dojenčkih uporabite le, ko drugi načini merjenja niso mogoči.

4. Hitro in natančno merjenje.
5. Po 10 minutah se avtomatično izklopi.
6. Majhen, lahek (11g) in primeren za vso družino.
7. V primerjavi s klasičnim termometrom je varen in ne predstavlja tve-

ganja, da bi prišlo do poškodb ali zastrupitev z živim srebrom.

pokrovček predelka za baterijski vložek

gumb za vklop / izklop

digitalni LCD zaslon

meritveni senzor

Meritvena meja (izražena v ºC) 
 32,0 ºC– 43,9 ºC
Meritvena natančnost (izražena v ºC) 
 ±0,3 ºC pri temp. do 35,8 ºC
 ±0,2 ºC pri temp. od 35,8 ºC do 37,0 ºC
 ±0,1 ºC pri temp. od 37,0 ºC do 39,0 ºC
 ±0,2 ºC pri temp. od 39,0 ºC do 41,0 ºC
  ±0,3 ºC pri temp. nad 41,0 ºC

 

Zaslon • tekoči kristalni zaslon (LCD) s tri in pol znaki
Baterijski vložek  • mikro alkalni 1,55V (192 ali LR41)
Poraba • 0,15 mV med merjenjem
Življenjska doba baterijskih vložkov 
 •preko 200 ur neprekinjenega merjenja
Teža  • 11 g (skupaj z baterijskim vložkom)
Dimenzije  • 9mm x 18mm x 123mm
Zvočni signal • 10 sekund trajajoči zvočni signal opozori na uspešno meritev

VARNOSTNA OPOZORILA
1. Ščitite termometer pred udarci!
2. Ne potapljajte termometra v tekočino, saj je vodoodporna samo koni-

ca termometra. Ne prekuhavajte ga.
3. Za čiščenje in sterilizacijo termometra pred in po uporabi uporabite etilni 

alkohol. 
4. Izogibajte se kontaktu med termometrom in različnimi kemijskimi 

raztopinami.
5. Ne puščajte termometra direktno na sončni svetlobi ali v prostoru z 

visoko temperaturo.
6. Prostor za baterijski vložek odpirajte le, ko se baterijski vložek popol-

noma iztroši.

MENJAVA BATERIJSKIH VLOŽKOV
 Na iztrošen baterijski vložek vas bo opozoril simbol “ ”. Baterijski 

vložek je potrebno zamenjati.
1. Odstranite pokrovček predelka za baterijske vložke.
2. Pri odstranitvi baterijskega vložka uporabite zobotrebec in ne ostrih 

kovinskih predmetov.
3. Vstavite nov baterijski vložek tako, da pozitivna polariteta gleda 

navzgor, negativna pa navzdol.
4. Pokrovček predelka za baterijske vložke vstavite nazaj na mesto.

Opozorila:
Baterijske vložke ne vstavljajte v usta, saj takšno dejanje lahko pusti resne 
ali usodne posledice. V primeru zaužitja baterijskih vložkov nemudoma 
poiščite medicinsko pomoč!
Iztrošenega baterijskega vložka ni več možno polniti. 
Ne puščajte jih v bližini vira toplote!

MERJENJE TELESNE TEMPERATURE
1. Pritisnite gumb za vklop/izklop. Na zaslonu se pokaže znak “188,8 

ºC”.
2. Spustite gumb. Na zaslonu se pokaže znak “L ºC”, kjer  ºC utripa. Ter-

mometer je tako pripravljen na merjenje temperature.
3. Razkužite konico termometra z razredčenim alkoholom in vstavite 

termometer na prostor merjenja (pod pazduho, v usta, v danko).
4. Po 40-120 sekundah znak “ºC” preneha utripati in na zaslonu lahko 

odčitate pravilno temperaturo. Vrednost temperature se ne bo spre-
menila, ko bo znak “ºC” prenehal utripati. Zvočni signal, ki se pojavi, 
traja 10 sekund in vas opozori, da je meritev končana. 

5. Roko držite mirno, nežno stisnjeno ob telo tako, da je celotna konica 
termometra pokrita.

 Termometer lahko vstavite tudi v ustno votlino, pod jezik in pazite, da 
med merjenjem ne odpirate ust.

6. Previdno odstranite termometer z merilnega mesta in pazite, da ne 
pritisnete gumba za vklop/izklop, saj bo rezultat izginil.

7.  Termometer se po 10 minutah avtomatično izklopi. Če pa želite, da 
baterijski vložki trajajo dlje časa, s pritiskom na gumb vklop/izklop 
sami izklopite temometer.

NAČIN MERJENJA 
 Temperatura je vedno izražena v Celzijevih stopinjah (ºC).

ORALNO MERJENJE (V USTIH)
 Udobno namestite merilno konico termometra pod jezik in imejte 

usta v času merjenja vedno zaprta.
 Normalna temperatura za tovrsten način merjenja je 37 °C. 

AKSILARNO MERJENJE (PODPAZDUŠNO)
 Osušite podpazdušni del roke in vstavite termometer v podpazdušno 

votlino tako, da roka nežno pritiska na gornji del telesa. Normalna 
temperatura za tovrsten način merjenja je 36.7 °C.

REKTALNO MERJENJE (V DANKI)
 Za lažje merjenje temperature v danki uporabite gel, ki ga nanesete na 

konico termometra. Nežno vstavite termometer približno centimeter 
v zadnjično odprtino.

 Normalna telesna temperatura za tovrsten način merjenja je 37.6 °C.

ČIŠČENJE 
 Če uporabljate termometer za domačo uporabo, vam svetujemo, da 

ga čistite z raztopino alkohola v vodi. Nato ga obrišite z vlažno krpo 
in skrbno osušite.

 OPOMBA: Potopite lahko le del termometra pod digitalnim zaslo-
nom.

DVOLETNA GARANCIJA
 Družba Medikoel d.o.o. jamči, da bo naprava v roku dveh let od datu-

ma nakupa, pod priporočenimi pogoji delovanja, delovala brezhibno.
Za zanesljivo delovanje termometra več let upoštevajte navodila. Če 
termometer ne deluje, najprej preverite baterijski vložek in ga zame-
njajte, če je to potrebno.
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