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1.Naciskamy przycisk On/Off. Na wyświetlaczu pojawią się symbole (rys.1) 
i urządzenie wyda dźwięk potwierdzając swoją gotowość do pomiaru. 

2. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o wybranej 
jednostce pomiaru.
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Dziękujemy za zakup termometru elektronicznego Diagnostic T01/T02 flexible. 
Urządzenie przeznaczone jest do pomiaru temperatury ciała dzieci i osób dorosłych.
Przed użyciem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję użycia.

! Czytelny wyświetlacz LCD
! Pamięć ostatniego pomiaru
! Automatyczne wyłączanie
! Sygnał dźwiękowy zakończenia pomiaru
! Jednostka pomiarowa: °C lub °F
! Wodoszczelny

o oTermometr może dokonywać pomiaru w stopniach C lub F. Standardowo ustawiony jest na 
opomiar w C. Aby zmienić jednostkę pomiaru należy, włączając termometr przytrzymać 

On/Off przycisk przez ok. 2 sekundy, wówczas na wyświetlaczu pojawi się preferowana 
jednostka miary. Należy zwolnić przycisk na wybranej opcji odczytu temperatury.
Po ustawieniu preferowanej jednostki pomiaru, ustawienie zapamiętywane jest na stałe 
– do czasu kolejnej zmiany jednostki miary.

Budowa termometru

Cechy termometru

Włączenie i wybór jednostki

Jak używać termometr

czujnik

czujnik

przycisk ON/OFF
pokrywa na baterie

wyświetlacz

T-01

T-02 flexible

Szanowny kliencie!
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36.5 c 97.7 f

1.Pomiar temperatury powinien być przeprowadzany pod opieka osoby dorosłej. 
Nie wolno dopuścić do tego, by dziecko usunęło pokrywę na baterie, wyjęło i ewentualnie 
połknęło baterie.

2.Nie zginać, chronić przed upadkiem i nie rozbierać na części.
3.Nie wolno przygryzać końcówki czujnika podczas pomiaru temperatury w ustach.
4.Chronimy termometr przed światłem słonecznym, kurzem.
5.Termometr czyścić wycierając go wilgotną szmatką namoczoną w wodzie z mydłem lub 

70% roztworem alkoholu.
6.Jeżeli nie zamierzamy używać termometru przez dłuższy czas wyjmijmy baterię.
7. Nie wyrzucaj do śmieci 

Zużyte części termometru oraz baterie nie są zwykłymi odpadami domowymi i powinny być 
składowane w wyznaczonych do tego miejscach.

Uwagi

3.Następnie na wyświetlaczu na 1 sekundę pojawi 
się wynik ostatniego pomiaru a po nim termometr 
wskaże standardową temperaturę 36,5°C lub 
97,7°F. 

4.Litera L z migającym °C lub °F wskazuje na 
gotowość do pomiaru.

5.Umieszczamy czujnik termometru w preferowanym miejscu pomiaru 
temperatury:
a) w ustach - należy włożyć czujnik pod język i zamknąć usta. Wynik 

pomiaru uzyskamy po około 1 minucie po usłyszeniu sygnału 
dźwiękowego

b) w odbycie - wkładamy końcówkę czujnika w odbyt nie głębiej niż na 
1,5 cm. Można  stosować żele. Nie używać wazeliny. Pomiar zakończy 
się w momencie gdy °C przestanie migać i termometr wyda dźwięk.

Dziecko położyć na brzuchu z ugiętymi nogami w kształcie litery L.
Termometr raz użyty doodbytniczo z przyczyn higienicznych nie 
powinien być stosowany doustnie. 

c) pod pachą - wkładamy czujnik pod pachę i przyciskamy ramię do 
tułowia. Uwaga. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego po ok. 60 
sek. termometr należy pozostawić pod pachą na kolejne 3 min.

6.Kiedy temperatura zostanie zmierzona symbol °C przestanie migać i 
termometr wyda dźwięk, a na wyświetlaczu pojawi się wynik pomiaru.



1. Gdy na wyświetlaczu ukaże się migający symbol    należy wymienić baterię
2.Zdejmujemy pokrywę na baterię.
3.Odkręcamy śrubkę i używając wykałaczki wyjmujemy zużytą baterię. 
4.Wkładamy nową baterię uważając, aby zachować prawidłową biegunowość. 

Bateria powinna zostać włożona biegunem minusowym w dół.
5.Przykręcamy śrubkę i zakładamy pokrywę na baterię.

UWAGA:
Połknięcie baterii może być fatalne w skutkach
Bateria nie nadaje się do ponownego ładowania
Nie wyrzucać w ognisko. Bateria może eksplodować.

Wymiana baterii

MODEL T01, T02 flexible
ZAKRES POMIAROWY 32 °C ÷ 43.0°C
DOKŁADNOŚĆ +/- 0.1°C
ZASILANIE                  1.55 VDC (1) alkaiczne baterie manganowe

lub baterie typu Maxell LR41
ŻYWOTNOŚĆ BATERII ok. 200 godzin pracy
WARUNKI PRACY temp. +10°C ÷ +35°C, wilgotność 35%÷85%
WARUNKI PRZECHOWYWANIA temp.-25°C ÷ +55°C, wilgotność 30%÷85%
WYMIARY 177 x 20 x 105,3 mm
WAGA   10,20g (z bateriami)
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE po 10 minutach

Dane techniczne

Wyjaśnienie użytych symboli

Urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z dyrektywą EC (93/42/EEC). MDD0197

Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją użycia.

Numer serii.

Data ważności.

Producent / Wytwórca

Numer katalogowy.

Data ostatniej weryfikacji.

Rok produkcji

Typ bezpieczeństwa BF - urządzenie zostało tak zaprojektowane aby zapewnić użytkownikom 
maksymalne bezpieczeństwo przy dokonaniu pomiaru.

Zużyty wyrób oddać do punktu zbiórki odpadów. Zawiera składniki niebezpieczne dla środowiska. 
Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego 
wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie  postępowanie 
z odpadami. Jeśli masz wątpliwości, gdzie oddać zużyty aparat skontaktuj się z firmą 
Diagnosis tel. +48 (085) 732  46 22.
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Adnotacje punktu serwisowego

Lp.
Data 

zgłoszenia
Data 

naprawy

Gwarancje
przedłużono

do
Opis czynności

Pieczątka 
i podpis

wykonwacy

Deklaracja oraz informacje producenta - odpornoœæ elektromagnetyczna

URZ¥DZENIE jest przeznaczone do pracy w œrodowisku elektromagnetycznym opisanym poni¿ej. Odbiorca b¹dŸ u¿ytkownik 
URZ¥DZENIA powinien upewniæ siê, ¿e pracuje ono w takim w³aœnie œrodowisku. 

   Œrodowisko elektromagnetyczne 
- informacje

UWAGA!
Przenoœne urz¹dzenia do komunikacji bezprzewodowej mog¹ wp³ywaæ na ELEKTRYCZNE URZ¥DZENIA MEDYCZNE
Praca w pobli¿u (w odleg³oœci do 2.8 m) telefonu komórkowego mo¿e powodowaæ niestabilnoœæ wyjœcia stymulatora.

Testy odpornoœci

Wy³adowania elektrostatyczne 
(ESD) zgodnie z IEC 61000-4-2

Pole magnetyczne 
o czêstotliwoœci sieci zasilaj¹cej
zgodnie z IEC 61000-4-8

+/- 6kV roz³adowanie 
dotykowe 

+/- 8kV roz³adowanie 
powietrzne

+/- 6kV roz³adowanie 
dotykowe 

+/- 8kV roz³adowanie 
powietrzne

Pod³oga powinna byæ drewniana, 
betonowa lub z p³ytek ceramicznych. 
Jeœli pod³ogi s¹ pokryte materia³em
syntetycznym, wzglêdna wilgotnoœæ 
powinna wynosiæ co najmniej 30%.

Pole magnetyczne o czêstotliwoœci sieci
zasilaj¹cej powinno byæ na poziomie 
charakterystycznym dla zwyk³ego 
umiejscowienia w ekonomicznym b¹dŸ 
szpitalnym œrodowisku.

Poziom testowy 
IEC 60601 Spe³niany poziom
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1. Diagnosis Sp. z o.o. udziela gwarancji:
- 24 miesiące na termometr Diagnostic T01/T02 flexible

Wady sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w terminie 21 dni.
Termin liczy się od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu.

2. Nabywcy przysługuje prawo wymiany sprzętu na wolny od wad w przypadku gdy:
- naprawa nie została wykonana w terminie określonym w punkcie 1
- uprawniony punk serwisowy stwierdził wadę fabryczną nie możliwą do usunięcia
- w okresie gwarancji wykonane zostały 4 naprawy, a sprzęt nadal wykazuje wady 
  uniemożliwiające używanie go zgodnie z przeznaczeniem.

Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności związanych ze sprawdzeniem i czyszczeniem sprzętu.

3. Gwarancją nie są objęte: baterie, wyroby z nieczytelnym lub zniszczonym numerem fabrycznym, wyroby z 
zerwaną plombą gwarancyjną, uszkodzenia powstałe w skutek niezgodnego z instrukcją obsługi 
użytkownika i przechowywania, dostanie się do wewnątrz płynów lub ciał obcych, przepięć w sieci 
zasilającej, naprawy przez osoby niepowołane oraz zdarzeń losowych.

4. Wadliwy sprzęt nabywca powinien dostarczyć pod adres serwisu głównego: 
Diagnosis Sp. z o.o.

ul. 27 Lipca 40/3, 15-182 Białystok

5. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza,  ani nie zawiesza uprawnień 
kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

6. Jedyną podstawą uprawnień gwarancyjnych jest karta gwarancyjna z wpisaną datą sprzedaży, 
pieczątką i podpisem sprzedawcy. Karta nie wypełniona, źle wypełniona, ze śladami poprawek i 
wpisów przez osoby nieupoważnione, nieczytelna w skutek zniszczenia -  jest nieważna.

Karta gwarancyjna

WARUNKI GWARANCJI

NAZWA URZĄDZENIA ............................................

MODEL ....................................................................

NUMER FABRYCZNY .............................................

DATA SPRZEDAŻY .................................................
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