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A használat lépései
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További funkciók
1b

Vegye ki a hőmérőt a tartójából úgy, hogy a talpánál
megfogja, és felfele billenti.
A hőmérő automatikusan bekapcsol. Villogni kezd a
kijelzőn a Szondatakaró ikon, jelezve, hogy helyezzen
fel új szondatakarót.
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Helyezzen fel új szondatakarót úgy, hogy
egyenesen benyomja a szonda hegyét a
dobozba, majd kihúzza a hőmérőt.
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Várja meg, amíg a hőmérő azt nem jelzi,
hogy készen áll. A Mérés gomb körülötti
gyűrű zölddé válik, a hőmérő hangjelzést ad
ki, és a kijelzőn 3 vonal jelzi hogy a hőmérő
készen áll.
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Illessze a szondát szorosan a hallójáratba, és
irányítsa a másik oldalon lévő halánték felé. Tartsa a
hőmérő szondáját szilárdan a hallójáratban. Ha a
szükséges, a pontos mérés érdekében módosítsa a
szonda elhelyezését.
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Nyomja meg, majd engedje el a Mérés gombot.
A hőmérő egyet sípol, a kijelzőn körbe futó pontok
jelennek meg, és villogni kezd a zöld ExacTemp
lámpa, jelezve, hogy a szonda pozíciója megfelelő.
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Hőmérés:A mérés végét egy hosszú hangjelzés és
a folyamatosan zölden égő ExacTemp lámpa jelzi.
A hőmérséklet megjelenik a kijelzőn.
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Távolítsa el a szondatakarót úgy, hogy
megnyomja a Szondatakaró kilökése gombot.
A pontosság érdekében minden méréshez új,
tiszta szondatakarót használjon.
Új méréshez helyezzen fel a hőmérőre egy új,
tiszta szondatakarót.
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Memória
Az utolsó hőmérés értékének megjelenítéséhez nyomja
meg a Memória gombot.

Hőmérséklet konverziója
Nyomja meg, majd engedje el a C/F gombot a hőmérséklet
megjelenítéséhez a másik mértékegységben. Az alapértelmezett
mértékegységhez való visszatéréshez nyomja meg újra a gombot.
A hőmérséklet alapértelmezett mértékegysége az elemtartóban
található C/F kapcsolóval állítható.

*

Manuális időzítő
Az időzítő bekapcsolásához nyomja le és tartsa lenyomva 1 másodpercig
a

gombot. A funkció aktiválásakor egy hangjelzés hallatszik.

Az első körrész villogni kezd, és 15 másodperc elteltével hangjelzés
hallatszik. (Ez megismétlődik a 3 másik körrésszel is.) 60 másodperc
elteltével egy hosszú hangjelzés hallatszik. Az utolsó körrész
megjelenése után 5 másodperccel a hőmérő kilép az időzítő módból.
A
gomb újbóli megnyomásával bármikor kiléphet az időzítő
módból.

*

Biztonság és töltés
A feloldásához tegye vissza a hőmérőt a töltőállomásába vagy
egy kompatibilis Vital Signs töltőbe.

Amikor be van kapcsolva a biztonsági mód, a Nyitott lakat ikon és a
hőmérő zárolásáig hátra lévő időt mérő visszaszámláló jelenik meg (ha
kevesebb mint 60 perc van hátra).
Amikor lejár az idő, a Zárt lakat

ikon jelenik meg a képernyőn.

Töltöttségjelző lámpa
Akkor gyúl ki, amikor az akkumulátor töltése folyamatban van.
A jelzőlámpa sárgáról zöldre vált, amikor az akkumulátor
teljesen feltöltődött.

Hibák és értesítések
Hibaüzenet

Mi befolyásolja a pontosságot?

Probléma

Megoldás

Nincs felhelyezve szondatakaró (animálva).

Helyezzen fel egy új, tiszta szondatakarót.

A fül hőmérsékletét befolyásoló külső tényezők többek között:
Tényező

Befolyásolja

Nem befolyásolja

Használt szondatakaró
Környezeti hőmérséklet
Nedves, piszkos vagy sérült
a szonda ablaka

Használt szondatakaró van felhelyezve
(nincs animálva).

Új hőmérsékletméréshez vegye le a
felhelyezett szondatakarót, és helyezzen
fel újat.

Hallókészülék
Párnán fekvés
Kevés mennyiségű fülzsír
Középfülgyulladás

(POS = behelyezési hiba)
Az infravörös érzékelő nem találja a
hőmérséklet-egyensúlyt, ezért nem lehet
mérést végezni.

A környezeti hőmérséklet nincs a
megengedett működési tartományban
(10–40 °C vagy 50–104 °F), vagy túl
gyorsan változik.

A mért testhőmérséklet nincs az emberre
jellemző hőmérsékleti tartományban.
Ha a hőmérséklet magasabb, mint a 42,2 C
(108 °F), a HI felirat jelenik meg.

A hőmérő visszaállításához cserélje ki a
szondatakarót. Az új méréskor korlátozza a
beteg mozgását, és gondoskodjon arról
hogy a szonda helyzete megfelelő és stabil
legyen.

Szellőzőtubus
Ha a szonda ablaka piszkos, vagy a szondát a takarója nélkül illesztette be a hallójáratba, olvassa
el a használati útmutató karbantartással és szervizzel kapcsolatos részét.
Kizárólag a gyártó utasításait követve tisztítsa meg.

Az elemek cseréje

Várjon 20 másodpercet, amíg a hőmérő
automatikusan kikapcsol, majd kapcsolja
vissza. Gondoskodjon arról, hogy a hőmérő
és a beteg is 10–40 ºC (50–140 ºF) közötti
hőmérsékletű környezetben legyenek
30 percig.

Amikor a kijelzőn elkezd villogni a
helyezzen be 2 új AA alkálielemet.

Nyissa ki az elemtartó fedelét
Nyissa ki az elemtartó fedelét úgy, hogy jobbra
csúsztatja a reteszét az ujjával vagy egy hegyes
tárggyal, például egy tollal. Tartsa meg a reteszt
nyitott állásban, fogja meg az elemtartó ajtaját, és
távolítsa el.

A hőmérő visszaállításához cserélje ki a
szondatakarót. Ezután helyezze be
megfelelően a hőmérőt, és végezzen új
mérést.

Ha a hőmérséklet alacsonyabb, mint a 20 °C
(68 °F), a LO felirat jelenik meg.

Vegye ki a 2 AA alkálielemet, és helyezzen be újakat.
Figyeljen arra, hogy az elemek pólusai a megfelelő
irányban legyenek.

Rendszerhiba
(Az összes ikon egyszerre megjelenik,
vagy a kijelző üres.)

Várjon 20 másodpercet, amíg a hőmérő
automatikusan kikapcsol, majd kapcsolja
vissza.

Ha a hiba továbbra is fennáll,

…indítsa újra a hőmérőt úgy, hogy kiveszi,
majd visszateszi az elemeket.

vagy
Ha a hiba még mindig fennáll,

…kifogytak az elemek. Helyezzen be
újakat.

Ha a hiba még mindig fennáll,

…vegye fel a kapcsolatot a Welch Allyn
szervizközpontjával vagy képviseletével.

Az elemek töltöttsége alacsony, de a
hőmérő még megfelelően működik.

Helyezzen be új elemeket.

Az elemek töltöttsége túl alacsony ahhoz,
hogy a hőmérő helyes mérést tudjon
végezni.

Helyezzen be új elemeket.
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Pattintsa be a tartó ajtaját a helyére, és bizonyosodjon
meg arról hogy a retesz visszatér a zárt állásába.
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Akkumulátor
Helyezze be az akkumulátort a tartóba úgy, hogy a
rajta lévő címke kifele nézzen.
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