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-Tentó drLh Ťéieni je nevlodry k p'ovádéni plesného mé'e1'
Minimálni doba měření:5_10 minulI

ČlŠTĚNiA DEzlNFEKcE
TeDlomér e voděodolný a ŤůŽe se pÍo čišlě1i porcřil (rax' 30

Ť 1LL]' Plo ieo1odLché čišléni leploŤěrol;ele vll'kýn had;iker
PÍo de7l1íekci poJžlle p'osir jeder z 1ás edně Lvedenýcl"

deliolqkčnich prosťeo{i :

Roztok studéné vody s donácím antiseptickým
prostředkém v malé koncentraci
Rychlá dezinfekce - k setření á postřikání
EthylAlkohol 95,0 %

(Ředění yodou) - ponořit na 24 minut

oosLedn naměřené hodnolv'
. Áutomátické Wpnuti p'o ieten baleie (po 7h1 oa 10

min!lách)'
. AlaÍm při horečcé od 37'5'c.
. Extlal6klý.
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. TeploTél revyslavujle prud<ým naÍazůn' Je odo'ný po"le

vů.i siábim nálazům a úderům
. Přéd měÍením překontrollite neporušenost měřicí špičky a
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' Čislrct koupá: teplome' póroňe Ťa nálně 1a 30 mi1ul

NÁvoD K oBsLUzE
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Poié ó'epne ieploŤé'na ploces réJel'' Teplomé'je pÍiolavený
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Wvolal poÍuchyfunk@ tepioměÍul | ]edoh přes44,0'c

VÝMĚNABÁTERí | Piesnostmeieni: 9ti|3"il!;lsilii"":"#I'.
Jakmilesestáeobjevujesymbol'l''jenutnovyměnilbateile' I iJ*liiJ'iŤJ:l";Í"1','ť;&ťrxi"''
.odkryjtezásobniknabate.ie(víčko)' I Djsplej: tekulýkysbl(LcD)setřemičís|l@mi'
! odstÍáÚe!řjchy@ní bďeie.' l - - ne]men-Š ]ednotka Ukaz&le 0,1"c
. DosdoE novoJ balel l l lyp LR 4 l Allahe' 1'55 V) | lepoŤa 

:^ ^_ ' ^^"^
ídbeite na soÍávné vloieni baleÍe. /račkoJ + 1ahóu' I sklaooÝari: j0 'c aŽ +60"c' ŤlaÍiv1 vl|rkosl

. Nasáďe opěl plichy@n báleÍe' D&jIe pÍi opětovném rasa_ l wddu 25_90%

zeníhr[uóare'rtráto'abynebylopoiko)erdEsněn;' l P3ii[:;.'""" TypLR4'Akalire'1'55V

PozoR: ..a- | báleiq optický ukaatel('l)přislabé baleÍii

Batrtioatehnicképiístojenepatřldo l'ýí' l ^"'._.,..__'',-.'domácihoopadu'nýbržjébdevidáveitedo )á( l Pilsťolo0p0vl0a:

odpovídajícich sóěinýoÉ mbt' 
- 

t-ffifrd Edy prc Lékařské pÍodukry (93/42|EWG)

codělatpřiholečce? | .DlNEN']2470_3:2000Lě].álský1eploměrElsklrickýkompakhl

Nomálnlteplotatéla: 36'9 ct05 c I teploŤérsmaxlral1lmWKonem

['iÍná,roÍečka od 3/'5"c | . omranry stupeň proti eleklrickéal ýybo1: Typ BF m
\ryso<á holéčka oies 39"C {měfrt'eháné] l ^
. opaÚeni: c1ladne <oJpele rebo labaly lylek I

. Horečka néklesá pod 38"c' doporučuie re hodně p[ a n'a " l 
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TEcHNlcKA DATA 
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'uď 
s;občnosti UEBE il.'led]Gl GmbH

Typ: lý"ximá|nítepomĚr I neboúiadeň(lomupřislušnýnizapoplatek'
Rolsah Těřeni: 32'0 'c až 44'0 "c l

Teololá ood 32'0 'c l .

Ůgss' zÁRUKA
Poskytujeme Vám záruku 24 měsícú od data nákupu' Ténto
píodukl byl VyBben s Velkou péčía před ýozem podlehl
přisným lestúm'
Vwslánou'-lipřdo rcruchyfulkce. uplalněMkhMciVíls1ě
zakoupení' Naškody kleÉ vzniklypfi nesprávném zachfuení
se neňahuje záruka' Na bateÍie setéŽ newlahuje záÍuka lak

la^o 1a balen ' DalŠi náÍoly' předevšín nároky na náh?dL
škody isou Vyloučeny'

NáÍok na záruku se musí uplatnitběhem áručnl doby'

výtobce: UEBE Medical GmbH'zum ote$borg 9'
97877 Wertheim/Germany

Disttibutor pro ČR|
ALFAvlÍA' s'ro.'
starolázeňská 339/2
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