
Gebruikershandleiding

Lees voor gebruik aandachtig 
deze handleiding door.

WAT IS EEN ‘NORMALE’ TEMPERATUUR?
Een temperatuurmeting van 36,5˚C/98,6 ˚F wordt over het 
algemeen als ‘normaal’ beschouwd. Temperatuurmetingen die 
variëren van 36,1 ˚C/97,0 ˚F tot 37,2 ˚C/99,0 ˚F 
vallen echter ook nog binnen een ‘normaal’ bereik. 
Temperatuurschommelingen kunnen worden veroorzaakt door 
activiteiten, zoals beweging, roken, eten en drinken. ‘s Morgens 
is uw lichaamstemperatuur dan ook lager dan ‘s middags. 
De plek waar u de temperatuur meet, kan ook van invloed 
zijn op de hoogte van de temperatuurmeting. Voor orale 
temperatuurmetingen kunt u de eerder genoemde richtlijnen 
aanhouden. De rectale temperatuur is over het algemeen 
0,5 ˚C/1,0 ˚F hoger. De axillaire (onder de arm gemeten) 
temperatuur is daarentegen 0,5 ˚C/1,0 ˚F lager.

ONDERDELEN VAN UW DIGITALE THERMOMETER 

REINIGINGSVOORSCHRIFTEN
Reinig de thermometer voor en na ieder gebruik met een 
zachte doek en met water verdunde isopropylalcohol of KOUD 
zeepsop. De thermometer mag worden ondergedompeld in 
water of alcohol (dit geldt alleen voor het waterbestendige 
model). Laat de thermometer niet langdurig weken en steriliseer 
de thermometer niet door deze te koken of te autoclaveren met 
behulp van gas of stoom.

UW TEMPERATUUR METEN
1. Druk op de aan-uitknop om de thermometer in te schakelen. 

Als het goed is, hoort u een pieptoon en wordt op het display   
weergegeven.

 Het display wordt gedurende ongeveer 2 seconden getest.
2.  Vervolgens wordt in de rechterhoek bij de letter ‘M’ de laatst 

gemeten temperatuur weergegeven.
3.  Daarna wordt 36,5 ˚C (of 97,7 ˚F) weergegeven.
4.  Wanneer Lo en een knipperende ˚C (˚F) wordt weergegeven, 

is de thermometer gereed voor het meten van de temperatuur. 
Als de omgevingstemperatuur echter hoger is dan 32,0 ˚C 
(90,0 ˚F), wordt de omgevingstemperatuur weergegeven in 
plaats van Lo. 

5.  Wanneer de temperatuurmeting is voltooid, hoort u een 
pieptoon.

6.  Druk op de aan-uitknop om de thermometer uit te schakelen.
 (De thermometer schakelt automatisch uit nadat deze 10 

minuten niet is gebruikt.)

DE ORALE TEMPERATUUR METEN
Plaats de temperatuursonde onder de tong,  zo dicht mogelijk 
bij een van de warmtezakken. Geschatte meetduur: 10-20 
seconden... 

DE 

AXILLAIRE TEMPERATUUR METEN 
(ONDER DE ARM)
Maak de oksel droog met een handdoek en plaats de 
thermometer haaks ten opzichte van het lichaam onder de arm. 
Zorg daarbij dat de temperatuursonde de huid raakt. Houd de 
arm tegen de borst, zodat de temperatuursonde volledig wordt 
bedekt. 
Geschatte meetduur: 20-30 seconden.
Opmerking: Axillaire temperatuurmetingen zijn 
over het algemeen 0,5 ˚C /1,0 ˚F lager dan orale 
temperatuurmetingen.

DE RECTALE TEMPERATUUR METEN
Breng een wateroplosbaar glijmiddel aan op de sondehoes. 
Breng de temperatuursonde voorzichtig (MAXIMAAL 1/2 cm) in 
het rectum. 
Geschatte meetduur: 10 seconden...
Opmerking: Rectale temperatuurmetingen zijn over het algemeen 
0,5 ˚C /1,0 ˚F hoger dan orale temperatuurmetingen.

ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZINGEN 
1. De thermometer mag uitsluitend worden gebruikt onder 

toezicht van een volwassene.
2.  Tijdens het meten van de temperatuur mag u niet lopen, 

rennen of praten.
3.  Bewaar de thermometer in de beschermhoes wanneer deze 

niet wordt gebruikt.
4.  Bewaar de thermometer niet op een plek waar deze wordt 

blootgesteld aan direct zonlicht, stof of vocht. Vermijd extreme 
temperaturen.

5.  Laat uw thermometer niet vallen en stel de thermometer niet 
bloot aan harde schokken.

6.  Haal de thermometer niet uit elkaar, behalve om de batterij te 
vervangen.

DE BATTERIJ VERVANGEN 
Wanneer rechtsonder in het display ‘T’ wordt weergegeven, moet 
de batterij van uw digitale thermometer worden vervangen. 
Vervang de batterij door een LR41-alkalinebatterij of SR41-
zilveroxidebatterij van 1,55 V of een gelijkwaardige batterij.
1.  Trek aan het batterijdeksel van de thermometer om deze te 

verwijderen.
2.  Haal de batterijhouder eruit.
3.  Verwijder de batterij met behulp van niet-metalen 

gereedschap en plaats de nieuwe batterij met de pluskant (+) 
naar boven gericht in 
de batterijhouder.

4.  Plaats de 
batterijhouder terug.

5.  Plaats het 
batterijdeksel 
voorzichtig terug.

OPMERKING
Houd de batterijen buiten het bereik van jonge kinderen en hitte.

SPECIFICATIES

Meetbereik 32,0 ˚C (90,0 ˚F) ~ 42,9 ˚C (109,9 ˚F)

Weergave                     Lage
temperatuurmetingen

 Temperatuur <32,0 ˚C (90,0 ˚F): 
weergave: Lo˚C  (Lo˚F)

Weergave                     Hoge 
temperatuurmetingen

Temperatuur >43,0 ˚C (109,9 ˚F): 
weergave: Hi˚C  (Hi˚F)

Weergaveresolutie 0,1 ˚C (0,1 ˚F) 

Nauwkeurigheid +/-0,1 °C of +/-0,2 °F

Geluidssignaal bij koorts 
37,8 ˚C (100,0 ˚F) ]

48 korte pieptonen in 4 seconden

Normaal geluidssignaaal 
[ < 37,8 ˚C (100,0 ˚F) ]

8 lange pieptonen in 4 seconden

Automatisch uitschakelen 9 minuten ± 2 minuten

Batterij LR41 of SR41

Levensduur batterij 2 jaar

Gebruikscondities
Temperatuur: 10 ˚C ~ 40 ˚C (50,0 ˚F tot 104,0 
˚F) Luchtvochtigheid: 30% ~ 85% RV

Opslagcondities
Temperatuur: -10 ˚C ~ 60 ˚C (14,0 ˚F tot 140,0 
˚F) Luchtvochtigheid: 25% ~ 90% RV

Distributeur 
OTC Medical BV - St. Canisiussingel 28, 6511 TJ Nijmegen

Vega Technologies Inc.
11f-13, 100 Chang-chun Road
Taipei, TaiwanM
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