
 پذیرانعطاف راهنمای استفاده از دماسنج دیجیتالی

 
 لطفاً قبل از استفاده به دقت مطالعه فرمائید

رای آشنایی ها بکند. دستورالعملگیری سریع و با دقت باال را فراهم می، اندازهپذیرانعطاف دماسنج دیجیتالی
ه طور ب راپس آن  .ها لذت ببریدشده است تا از عملکرد دماسنج طی سال نوشتههای محصول شما با ویژگی

شود، نظارت بزرگسال بر او اجباری است. این دماسنج اگر دماسنج توسط کودک استفاده میکامل بخوانید. 
-IEC 60601-1:1998+A1+A2 ،IEC 60601-1-1 و EN12470-2:2000ASTMطبق سیستم 
    تولید شده است.  EN ISO 1348:2012و  1-2:2001

 

 محصول تصویر

 

 
 هاویژگی

  C-42.9˚C (90.0˚F-109.9˚F)˚23 گیریمحدودۀ اندازه

 گیریاندازهدقت 

0.1˚C, 35.5˚C – 42.0˚C  (±0.2˚F, 95.9˚F -107.6˚F)± 
  C˚42.0یا بیشتر از  C˚35.5کمتر از  ˚±0.2
0.4˚F±  95.9کمتر از˚F 107.6بیشتر از  یا˚F  

  C (77.0˚F)˚25در دمای استاندارد اتاق 
 رقمی  ۱٫۲ ۳صفحۀ کریستال مایع،  صفحه نمایش



 گیری شدهآخرین میزان اندازهقابلیت بازگردانی  حافظه
 ولتی باتری  DC ۱٫11یک دکمۀ  باتری

 گیریمیلی وات در وضعیت اندازه 5٫۱1 مصرف انرژی
 ساعت ۲55تقریباً  عمر باتری

 ارتفاع(×عرض×سانتی متر )طول ۱۲٫۳×۱٫1×5٫0 ابعاد
 گرم همراه باتری ۱5تقریباً  وزن

 C - 35˚C (50˚F - 95˚F)˚10دما:  محیط استفاده
 RH – ٪5۲ RH ۲1۲رطوبت: 

 C-55˚C (-13˚F - 131˚F)˚25-دما:  نگهداری و شرایط حمل
 ۲1۲RH – ٪5۲RHرطوبت: 

 ثانیه صدایی کوتاه در زمان رسیدن به دمای تب ۱5تقریباً  هشدار
 ثانیه ۰5 گیریزمان اندازه

 

 چگونگی استفاده

 های دیگر استفاده نکنید. تمیز کنید تا ضد عفونی شود. از حالل الکل اتیلنوک دماسنج را با .۱

را نشان خواهد داد و بالفاصله   عالمت ثانیه ۲برای  LCDخاموش را فشار دهید. ٫.دکمه روشن۲
ثانیه نمایش داده خواهد شد. سپس  ۲ ،گیری شدهشنوید. میزان آخرین دمای اندازهصدای بوق کوتاهی می

LCD  37دمای˚C (98.6˚F)  عالمت پس از آن،و Lo˚C (Lo˚F) دهد. را نشان می 

 رار دهید. .نوک دماسنج را در دهان، مقعد، زیر بغل یا غیره ق۳

شود و شما روی صفحه نمایش متوقف می C (˚F)˚فلش عالمت  گیری دما تمام شد،.زمانی که اندازه۴
 شود. نشان داده می LCDگیری شده روی شنوید. دمای اندازهثانیه می ۱5را تقریباً  یصدای

، امکان افزایش دما باشدبعد از متوقف شدن فلش، اگر نوک دماسنج هنوز در دهان، مقعد و زیربغل 
 ارید. دقیقه برد ۲تا  ۱، آن را بعد از  ت. پس بهتر است بعد از شنیدن صداهس

و اگر دما خیلی بیشتر  Lo˚C (Lo˚F)باشد، عالمت  F˚90.0یا  C˚32گیری، اگر دما کمتر از بعد از اندازه
 شود. با پزشک خود مشورت کنید. نمایش داده می Hi˚C (Hi˚F)باشد 



 C˚37.8=<کوتاه؛ و اگر  تناوبصداهایی با  باشد، F˚100.0یا  C˚37.8اگر دما کمتر از  گیری،د از اندازهبع
 شود. باشد، تناوب صدا بیشتر می F˚100.0یا 

جهت افزایش  شود. با این حال،ذخیره انرژی خاموش میدقیقه برای  ۱5.دماسنج به طور خودکار بعد از 1
 خاموش را بزنید. ٫بعد از اتمام کار دکمه روشن شودتوصیه می طول عمر باتری،

 رسیدگی کنید. باتری خالی و دماسنج  ها بهدستورالعمل طبقلطفاً . ۰

 Lo˚C (Lo˚F)به جای نمایش  LCDباشد،  C (90˚F)˚32، اگر دمای اتاق بیشتر از ۲: در مرحلۀ توجه
 دهد. دمای اتاق را نشان می

نسبت به دمای واقعی باعث  C (0.2˚F)˚0.1: استفاده از پوشش نوک دماسنج ممکن است به میزان توجه
 اختالف شود.

 

 استفادۀ دهانی

  

 
 

 

 مقعدیاستفادۀ 

متر آرامی نوک دستگاه را حدود یک سانتی نوک دماسنج را با ژل چرب کنید. به جهت سهولت در استفاده،
 C – 36.7˚F˚35.2دقیقه نگهدارید. دمای نرمال با این روش  ۱٫1رد کنید و حدود در مقعد بیمار وا

(95.4˚F - 98˚F)  .است 

 

 

ایی که با عالمت هست. لطفاً نوک دماسنج را در محلدمای دهان پایدار ا ،در کل
دقیقه قرار دهید. جهت اطمینان از دقت  ۱در تصویر نشان داده شده برای »√« 
بسته نگهدارید. دمای نرمال با این دقیقه  1دهان را تا  قبل از آن گیری،اندازه
 باشد. می C (96.3˚F-99.2˚F)˚37.3-35.7روش 

 گیری کنید. شود دمای بدن را از طریق دهان اندازهنکته: توصیه می

 است. C – 37.0˚C˚36.0دمای عادی انسان بین 

 



 

 استفاده در زیربغل

ل را زیر بغ ،ای خشکگیری با این روش همواره نادرست خواهد بود. با حولهاز دیدگاه پزشکی، نتیجۀ اندازه
دقیقه محکم به بدن بچسبانید. دمای  ۱٫1خشک کنید. دماسنج را در محل قرار دهید و دست را به مدت 

 C – 36.7˚C (95.4˚F – 98.1˚F)˚35.2نرمال با این روش 

 

 دنتمیز و ضدعفونی کر

 ای خشک پاک کنید . با اتیل الکل استرلیزه کنید. .دماسنج را با پارچه۱

 های شیمیایی تماس ندهید. .نوک آن را با رقیق کننده۲

 را در آب فرو نبرید.  LCDضد آب نیست. تنها نوک آن ضد آب است. دماسنج  تمام بدنۀ

 راه حل رقیق شده با آب محلول
 آغشته تمیز شود با پارچۀ 15-05۲ (IPAایزوپروپیل الکل )

شود،  با پارچۀ آغشته تمیز 5۲٪-15 اتانول
 دستگاه را داخل آن فرو نبرید.

 دقیقه داخل آن قرار دهید. ۳5 5٫51۲-5٫5۲ (آنتیفرمینهیپوکلریت  سدیم )
 یهر محلول، راه حل و روشی غیر از مواردی که باال گفته شد ممکن است باعث مشکالت استفاده از توجه:
  شود.

 

 احتیاط

 باشد. آن را نیندازید.دماسنج ضد ضربه نمی 
 .آن را خم نکنید 
 .آن را در آب نجوشانید 
  .آن را در معرض تابش نور آفتاب قرار ندهید 
  را از هم باز کنید به جز در مواقع تعویض باتری.  دماسنجسعی نکنید 



 LCD  .را در آب قرار ندهید زیرا که تنها نوک آن ضد آب است 
 هایی که با بدن در تماس است استفاده کنید.الکل برای تمیز و ضدعفونی کردن قسمت توانید ازمی 

 ای خشک آن را تمیز کنید.و با پارچه
  .محصول را در تماس با مواد شیمیایی قرار ندهید 
 ًمحیط  که باعث آلودگیچرا  را دور نیندازید درستی رسیدگی کنید. آن به  مصرف شدهباتری به  لطفا

  شود.و منابع آب می
 مستقیم  هایبه معنی ولتd.c 
  به معنی نوعB  

 

 جایگزینی باتری

است و نیاز به  خالیباتری  نمایان شد، LCDدر گوشۀ پایین سمت راست  «»زمانی که عالمت  .۱
 تعویض دارد. 

 درپوش باتری را طبق تصویر زیر بکشید.  .۲
 .بیرون بیاوریدمتر سانتی ۱تقریباً با محفظۀ باتری به آرامی برد مدار را  .۳
رس ا از دستباتری راستفاده کنید.  خالی برای جدا کردن باتریمانند خودکار  دارنوک از یک شئ  .۴

 کودکان دور نگهدارید.
با ای برابر باترییا  Sr41,UCC392OR LR41نوع  D.Cولتِ  1.55ای دکمهجدید باتری  .1

 محفظۀ باتری جاگزین کنید. 
 ذارید. در پوش باتری را بگ .۰

 

 
 

 

 



 گارانتی محدود

قطعات معیوب یا ساخت  وجود اگر به دالیل .گارانتی دارد روز از تاریخ خریداری شده 05دماسنج به مدت 
ی باشد. تمام قطعات مشمول این گارانتتعمیر یا جایگزینی رایگان میقابل  ضعیف به درستی کار نکرد،
 دهد. شی از استفادۀ نامناسب را پوشش نمیهای ناآسیب ،هستند به جز باتری. گارانتی

 

 مدرج کردنو روند  مراقبت

 هید. بعدی قرار د و لطفاً داخل جعبۀ نگهداری خود برای استفادۀ کنیدتمیز آن را بعد از هر استفاده  .۱
 استفاده کنید باتری را بردارید.  دماسنجخواهید از طوالنی نمی اگر برای مدت .۲
ود. ش کوتاه تواندمی ها حتی در شرایط عادیاگر مدت نگهداری از محصول طوالنی است عمر باتری .۳

 لطفاً باتری را سر وقت تعویض کنید. 

قرار  ۴۱و  ۳0، ۳1، ۳1های آب ترموستاتیک وان برای درجهتوانید دماسنج را در برای درجه بندی می
 دهید


