
Normal
temperature 

36.6 – 38.0 °C

35.5 – 37.5 °C

34.7 – 37.3°C

rectal

oral

axillary

Intervalo de medição: 32,0 a 43,9 °C
A mais pequena unidade 
apresentada:

0,1 °C (unidade de medição: graus 
Celsius)

Precisão de medição: +/- 0,1°C para todo o intervalo de 
medição

Modo de operação: Medição em modo direto, intermitente 
(não extrapolante)

Sinal sonoro: Ligar, desligar, final da medição
Capacidade de memória: 1 leitura (guardar autom. a última 

leitura)
Sinal sonoro de febre: Nenhum
Condições de operação: Temperatura ambiente: +5 a +40 °C 

Humidade relativa: 15 a 90%, sem 
condensação

Condições de 
armazenamento e de 
transporte:

Temperatura ambiente: -25 a +55 °C 
Humidade relativa: 15 a 90%, sem 
condensação

Função de desligamento 
automático:

Aprox. 10 minutos após o fim da 
medição (aprox. 3 minutos, se não se 
efetuar qualquer medição)

Tipo de pilha: Pilha de botão, alcalina manganês,  
de 1,5 V (LR41)

Autonomia da pilha: Pelo menos, 4000 medições
Proteção contra a 
penetração prejudicial 
de água ou de materiais 
sólidos:

IP67: à prova de pó e protegido contra 
os efeitos da imersão temporária

Vida útil (duração de 
operação):

5 anos

Referência para as 
normas:

DIN EN ISO 80601-2-56:2020; 
ASTM E1112-00; DIN EN 60601-1:2013; 
DIN EN 60601-1-2:2016

Instruções para o controlo metrológico
Recomendamos efetuar um controlo metrológico a cada 
2 anos para dispositivos utilizados profissionalmente, 
por exemplo, em hospitais, consultórios médicos e lares 
para idosos. Além disso, siga os regulamentos nacionais 
especificados pelo legislador. Os controlos metrológicos 
devem ser efetuados pelas autoridades competentes 
ou prestadores de manutenção autorizados a cargo do 
utilizador.

Condições da garantia
Oferecemos uma garantia de 3 anos para o presente 
termómetro a partir da data de compra e de acordo com as 
condições listadas abaixo.
Este dispositivo destina-se exclusivamente ao fim estipulado 
nas presentes instruções de utilização. O fabricante 
não é responsável por danos ou lesões resultantes de 
manuseamento e utilização incorretos, ou interferência não 
autorizada.
Dentro do período de garantia, a HARTMANN irá substituir 
ou reparar gratuitamente quaisquer componentes 
defeituosos do dispositivo provocados por defeitos de 
material ou erros de fabrico. Tal não implica uma extensão do 
período de garantia.
Os acessórios que estão sujeitos a desgaste e quebra (pilha, 
estojo protetor, embalagem, etc.) são excluídos da garantia. 
Os pedidos de indemnização estão limitados ao valor do 
produto; fica expressamente excluída a indemnização por 
danos ou lesões secundários daí resultantes.
As reclamações de garantia devem ser apresentadas durante 
o período de garantia. Envie o dispositivo com o estojo 
de proteção e o comprovativo de compra, diretamente 
ou através do seu revendedor, para o departamento de 
assistência ao cliente do seu país.

Perguntas do cliente
Caso necessário, contacte-nos no endereço listado no final 
das instruções, no caso de quaisquer perguntas sobre a 
colocação em funcionamento, utilização e manutenção do 
dispositivo ou para comunicar um mau funcionamento da 
operação ou ocorrências inesperadas.
Para um paciente/utilizador/terceiro na União Europeia  
e nos países com regime regulamentar idêntico (Regulamento 
2017/745/UE relativo aos dispositivos médicos); se, durante 
o uso deste dispositivo, ou como consequência do seu uso, 
ocorrer um incidente grave, reporte o ocorrido ao fabricante  
e/ou ao representante autorizado e à sua autoridade 
nacional.

Data da revisão do texto: , Versão 3

Sujeito a erros e alterações

 Οδηγίες χρήσης
Χαιρόμαστε πολύ που αποφασίσατε να αγοράσετε ένα 
θερμόμετρο HARTMANN.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη συσκευή σύμφωνα με αυτές τις 
οδηγίες χρήσης και φυλάσσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες.

Περιεχόμενα συσκευασίας
Ψηφιακό θερμόμετρο συμπ. μπαταρίας 1,5 V LR41
Θήκη προστασίας
Οδηγίες χρήσης

Επεξήγηση συμβόλων οθόνης
 Ψηφία και σύμβολα στην οθόνη

 Η μπαταρία έχει αδειάσει

Err: Σφάλμα συστήματος ή σφάλμα μέτρησης
Lo °C: Θερμοκρασία κάτω από 32,0 °C
HI °C: Θερμοκρασία πάνω από 43,9 °C
M: Εμφάνιση της τελευταίας ένδειξης θερμοκρασίας

 Σημαντικές οδηγίες χρήσης

Προβλεπόμενη χρήση
Το θερμόμετρο Thermoval rapid/kids/kids flex είναι ένα 
επαναχρησιμοποιήσιμο ψηφιακό θερμόμετρο για πρωκτική, 
στοματική ή μασχαλιαία μέτρηση, το οποίο προορίζεται 
για την προσωρινή παρακολούθηση της θερμοκρασίας του 
ανθρωπίνου σώματος και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μη 
επαγγελματίες και από επαγγελματίες στον τομέα της υγείας 
σε κλινικές και οικιακές συνθήκες.

 � Η υψηλή θερμοκρασία ή ο πυρετός που επιμένει απαιτούν 
ιατρική φροντίδα, ειδικά σε μικρά παιδιά. Συμβουλευτείτε 
τον ιατρό σας.
 � Η αυτοδιάγνωση βάσει αυτών των ενδείξεων 
θερμοκρασίας ή η χορήγηση θεραπείας βάσει αυτών 
μπορεί να επιφέρει μη αποδεκτό ιατρικό κίνδυνο ή 
να επιδεινώσει τα συμπτώματα. Για αυτόν τον λόγο, 
μην ερμηνεύετε τις τιμές μέτρησης μόνοι σας και μην 
τις χρησιμοποιείτε για να υπαγορεύσετε μόνοι σας τη 
θεραπεία. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται από 
τον ιατρό σας.
 � Οι θερμοκρασίες σώματος που μετρούνται στον πρωκτό, 
το στόμα ή τη μασχάλη μπορεί να διαφέρουν μεταξύ 
τους. Αυτό πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη κατά την 
σύγκριση των τιμών.
 � Έχετε υπόψη ότι η σωστή μέτρηση θερμοκρασίας 
επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, συγκεκριμένα, 
χωρίς περιορισμό, από το σημείο μέτρησης, την 
κατάσταση του σημείου μέτρησης, τη διάρκεια της 
μέτρησης, τη μέθοδο της μέτρησης/χρήσης, καθώς και 
εάν ήπιατε, φάγατε, καπνίσατε, κάνατε μπάνιο ή κάνατε 
γυμναστική πριν από τη μέτρηση.
 � Εάν οι τιμές μέτρησης μοιάζουν εσφαλμένες, επαναλάβετε 
τη μέτρηση.

 Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με τη συσκευή
 �Μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επιτήρηση κοντά σε μικρά 
παιδιά ή άτομα που δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν 
μόνα τους. Αποθηκεύστε τη συσκευή, τη συσκευασία 
και τις μπαταρίες κατάλληλα σε προσβάσιμο σημείο. 
Ορισμένα μέρη της συσκευής μπορεί να καταποθούν.
 �Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν εντοπίσετε ή 
υποπτευθείτε ζημιά. Συγκεκριμένα, το άκρο μέτρησης 
πρέπει να μην είναι κατεστραμμένο.
 � Προστατέψτε τη συσκευή απο μηχανικές επιρροές, δυνατά 
κτυπήματα, προσκρούσεις ή κραδασμούς και μην τη 
ρίχνετε κάτω.
 �Μην φέρνετε τη συσκευή σε επαφή σε ζεστό νερό.
 �Μην εκθέτετε τη συσκευή σε ακραίες θερμοκρασίες και 
άμεση ηλιακή ακτινοβολία.
 �Μην τροποποιείτε, αποσυναρμολογείτε ή επισκευάζετε τη 
συσκευή μόνοι σας.
 �Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή απευθείας δίπλα ή 
ανάμεσα σε άλλα ηλεκτρονικά προϊόντα ή κοντά σε 
ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία και διατηρείτε σε 
απόσταση από ραδιοεξοπλισμό, κινητά τηλέφωνο, 
χειρουργικό εξοπλισμό υψηλής συχνότητας και 
εξοπλισμό μαγνητικής τομογραφίας (MRI). Οι φορητές, 
κινητές ή ασύρματες συσκευές υψηλών συχνοτήτων και 
επικοινωνίας, όπως τα σταθερά και τα κινητά τηλέφωνα 
(συμπεριλαμβανομένων των παρελκόμενων), δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται σε απόσταση μικρότερη από 30 cm 
από το θερμόμετρο. (Μπορείτε να ζητήσετε περισσότερα 
έγγραφα τεκμηρίωσης σύμφωνα με το πρότυπο για την 
ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα από την εξυπηρέτηση 
πελατών, βλέπε στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω).
 � Συμμορφώνεστε με τις συνθήκες φύλαξης, μεταφοράς και 
λειτουργίας (βλέπε "Τεχνικά στοιχεία").
 � Το άκρο του θερμομέτρου περιέχει νικέλιο και μπορεί 
επομένως να προκαλέσει αλλεργίες/αλλεργικές 
αντιδράσεις.

 Instrucciones de uso
Nos complace que haya adquirido un termómetro de 
HARTMANN.
Utilice este dispositivo de acuerdo a estas instrucciones de 
uso y guárdelas con cuidado.

Contenido del envase
Termómetro digital incl. pila de 1,5 V LR41
Envase protector
Instrucciones de uso

Significado de los símbolos en pantalla
 Dígitos y símbolos de la pantalla

 Batería agotada

Err: Error del sistema o error de medición
Lo °C: Temperatura inferior a 32,0°C
HI °C: Temperatura superior a 43,9°C
M: Pantalla de la última lectura de temperatura

 Instrucciones de uso importantes

Uso previsto
El termómetro Thermoval rapid/kids/kids flex es un 
termómetro reutilizable digital para medición rectal, oral  
o axilar destinado al control temporal de la temperatura 
corporal de personas, y puede ser utilizado por cualquier 
persona así como profesionales sanitarios tanto en el ámbito 
doméstico como en el ámbito clínico.

 � La temperatura elevada o fiebre persistente requiere 
tratamiento médico, especialmente en niños pequeños. 
Consulte con su médico.
 � Un autodiagnóstico basado en estas lecturas de 
temperatura o la administración de un tratamiento sin 
control puede conllevar un riesgo médico inaceptable  
o incluso empeorar los síntomas. Por esta razón no 
interprete por su cuenta los valores de medición y no 
los utilice para auto-prescribir un tratamiento. Siga las 
instrucciones proporcionadas por su médico.
 � Las temperaturas corporales medidas en el recto, la boca  
o la axila pueden diferir entre sí. Al comparar los valores se 
debe tener siempre en cuenta esto.
 � Tenga presente que la medición de temperatura correcta se 
ve influenciada por numerosos factores, en particular, pero 
no limitados, al lugar de medición, la situación del lugar, la 
duración de la medición, el método de medición o uso, así 
como también el hecho de beber, comer, fumar, bañarse  
o realizar ejercicio físico antes de la medición.
 � Si los valores de medición parecen incorrectos, repita la 
medición.

 Instrucciones de seguridad relativas al 
dispositivo

 � No deje el dispositivo sin supervisión cerca de niños 
pequeños o personas que no pueden manejarlo por 
sí mismas. Guarde el dispositivo, el embalaje y las 
baterías debidamente en un lugar inaccesible. Algunos 
componentes del dispositivo pueden ser tragados.
 � No use el dispositivo si detecta o sospecha que hay daños. 
La punta de medición, en particular, debe estar intacta.
 � Proteja el dispositivo frente a influencias mecánicas, 
choques fuertes, impactos o vibraciones y caídas.
 � No ponga el dispositivo en contacto con agua caliente.
 � No exponga el dispositivo a temperaturas extremas ni a la 
luz solar directa.
 � No modifique, desmonte o repare el dispositivo por cuenta 
propia.
 � No use el dispositivo directamente cerca de o entre 
otros elementos electrónicos así como cerca de campos 
electromagnéticos intensos, y manténgalo alejado de 
los equipos de radio, teléfonos móviles, equipamiento 
quirúrgico de alta frecuencia y equipos de imagen de 
resonancia magnética. Los dispositivos de alta frecuencia 
y comunicación portátiles, móviles o inalámbricos, como 
teléfonos fijos y móviles (incluyendo todos los accesorios) 
no deberían utilizarse a menos de 30  cm del termómetro. 
Se puede solicitar más información de acuerdo con el 
estándar de compatibilidad electromagnética al servicio 
de atención al cliente (véanse los detalles de contacto 
más abajo).
 � Respete las condiciones de almacenamiento, transporte  
y manejo (véanse "Datos técnicos").
 � La punta del termómetro contiene níquel y puede provocar 
reacciones alérgicas.

Limpieza y desinfección
Para impedir contaminaciones cruzadas, garantice una 
higiene adecuada limpiando y desinfectando el dispositivo 
antes y después de cada uso.

 � Limpie el dispositivo y el sensor de medición con un trapo 
húmedo y un detergente suave o un desinfectante apto, 
p.ej. solución de alcohol isopropílico al 70% (sustancia 
activa: 2-propanol).
 � El dispositivo es impermeable. Por tanto, puede sumergirlo 
en líquido o agua tibia para una limpieza y desinfección 
completas.
 � No sumerja el termómetro en líquido durante más de 
30 minutos y nunca más de 15 cm.
 � No utilice detergentes agresivos o disolventes, ya que 
estos pueden dañar el dispositivo y hacer que la pantalla 
se vuelva opaca.
 � Puede guardar el termómetro en el envase protector para 
protegerlo de influencias externas.

 Fuente de alimentación (pila)
La pila está incluida en el suministro y ya está integrada en el 
dispositivo. El dispositivo Thermoval está listo para su uso. 
Cuando se encienda el símbolo de batería agotada , 
debería sustituir la pila. Para hacerlo retire con precaución la 
tapa del compartimento para pilas y saque la pila teniendo 
cuidado de no arrancar los componentes electrónicos fuera 
del dispositivo durante el proceso. Al cerrar el compartimento, 
asegúrese de que el mecanismo de bloqueo encaja en su 
posición.

 � Retire las pilas agotadas inmediatamente y sustitúyalas por 
pilas nuevas del mismo modelo.
 � Fíjese en las etiquetas de polaridad positiva (+) y negativa 
(-).

Información sobre eliminación
Para proteger nuestro medio ambiente, no se deben desechar 
las pilas vacías en la basura doméstica. Cumpla las normas 
de eliminación de residuos relevantes o utilice puntos de 
recogida públicos.
Este producto está sujeto a la Directiva Europea 2012/19/EU 
sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y lleva 
el marcado correspondiente. No deseche nunca equipos 
electrónicos en su basura doméstica. Infórmese 
sobre las normativas locales acerca de la eliminación 
adecuada. Esto protegerá el medio ambiente y la 
salud de las personas.

Datos técnicos
Descripción del 
producto:

Termómetro eléctrico clínico compacto 
con dispositivo de máxima

Modelo: Thermoval
Tipo: rapid/kids/kids flex
Intervalo de medición: 32,0 a 43,9°C
Unidad de visualización 
mínima:

0,1°C (unidad de medición: grados 
Celsius)

Precisión de medición: +/– 0,1°C para todo el intervalo de 
medición

Modo de 
funcionamiento:

Medición en modo directo, intermitente 
(no extrapolar)

Señal acústica: Encendido, apagado, fin de la medición
Capacidad de memoria: 1 lectura (memorización aut. de la 

última medición)
Señal de fiebre 
acústica:

Ninguna

Condiciones de 
funcionamiento:

Temperatura ambiente: +5 hasta 
+40°C 
Humedad relativa: 15 a 90 %, sin 
condensación

Condiciones de 
almacenamiento y 
transporte:

Temperatura ambiente: -25 hasta 
+55°C 
Humedad relativa: 15 a 90 %, sin 
condensación

Función apagado 
automático:

Aproximadamente 10 minutos después 
de finalizar la medición (aprox. 
3 minutos si no se realiza ninguna 
medición)

Tipo de batería: Pila de botón alcalina de manganeso 
de 1,5 V (LR41)

Capacidad de la 
batería:

Al menos 4.000 mediciones

Protección frente a 
entrada dañina de agua 
o materiales sólidos:

IP67: a prueba de polvo y protegido 
contra los efectos de inmersión 
temporal

Vida útil (duración): 5 años
Estándares de 
referencia:

DIN EN ISO 80601-2-56:2020; 
ASTM E1112-00; 
DIN EN 60601-1:2013; 
DIN EN 60601-1-2:2016

 � Puede no ser conveniente usar el termómetro en diferentes 
personas si existen ciertas enfermedades infecciosas 
agudas, ya que los gérmenes se pueden transmitir de 
una persona a otra a pesar de la limpieza y desinfección. 
Consulte a su médico si no está seguro.
 � Aplicable sólo al Thermoval kids flex: la punta flexible no 
debe doblarse más de 45° lateralmente.

Si no se siguen las instrucciones de seguridad, tanto la 
precisión de medición, la pantalla como la funcionalidad del 
dispositivo pueden verse alteradas o ser erróneas, y no se 
puede descartar el riesgo para la salud.

Instrucciones de uso

Procedimientos de medición
En el recto (rectal)
Desde el punto de vista médico, este es uno de los métodos 
de medición más fiables porque se acerca mucho a la 
temperatura corporal interior. Para este método introduzca 
la punta del termómetro con cuidado en el ano hasta un 
máximo de 2 cm. El tiempo de medición habitual es de 
aproximadamente 10 a 15 segundos.

En la boca (oral)
Existen diferentes áreas de calor en la boca. Por regla 
general, la temperatura oral es entre 0,3 y 0,8°C más baja 
que la temperatura rectal. Para garantizar que la lectura sea 
lo más precisa posible, coloque la punta del termómetro a 
la izquierda o derecha de la base de la lengua. Durante la 
medición, el sensor deberá tener contacto permanente con el 
tejido y debe estar colocado debajo de la lengua en una o dos 
cavidades posteriores. Mantenga la boca cerrada al realizar 
la medición y respire regularmente a través de la nariz. No 
coma ni beba nada justo antes de realizar la medición. El 
tiempo de medición habitual es de aproximadamente 10 a 
30 segundos.

Debajo del brazo (axilar)
Colocar el termómetro en la axila proporciona una medición 
de la temperatura superficial que puede ser diferente en unos 
0,5 a 1,5°C respecto a las lecturas de temperatura rectal en 
adultos. El tiempo de medición habitual para este método es 
de aproximadamente 10 a 40 segundos. Sin embargo, debería 
señalarse que no se puede lograr una lectura precisa si, por 
ejemplo, se han hecho enfriar las axilas. Para lograr una 
lectura lo más precisa posible y que se corresponda todo lo 
posible con la temperatura corporal interna recomendamos 
prolongar el tiempo de medición a 3 minutos.

 Nota en cuanto al tiempo de medición 
mínimo
El tiempo de medición depende del lugar de medición. La 
medición no debe concluir antes de que suene la señal 
acústica. Si se finaliza la medición antes de que lo indique 
el dispositivo, la temperatura mostrada podría seguir 
aumentando.

Realización de la medición
Para efectuar una medición pulse el botón de  
encendido/apagado junto a la pantalla. Sonará un pitido 
seguido de un autocontrol de funcionamiento automático, 
durante el cuál están visibles todos los segmentos digitales 
para una comprobación visual de la pantalla LCD.

Al soltar el botón, se muestra "ok" brevemente en la pantalla 
seguido de "Lo". Una vez el símbolo ”°C” parpadee, el 
dispositivo estará listo para realizar la medición. Durante 
la medición en curso se muestra la temperatura actual de 
forma continua y el símbolo ”°C” parpadea. Una vez se haya 
alcanzado sufiente estabilidad de temperatura, sonará una 
señal acústica (4x5 tonos breves) y el símbolo ”°C” ya no 
parpadeará, mostrándose el valor de temperatura medido 
en ese momento. Si la temperatura medida o la temperatura 
ambiente está fuera del intervalo de medición, se mostrará 
"Lo" o "HI" en la pantalla.
Si la temperatura ambiente es superior a 35°C, sumerja la 
punta de medición en agua fría durante aproximadamente  
5 o 10 segundos antes de efectuar la medición de temperatura.

Después de finalizar la medición, apague el termómetro 
pulsando el botón de encendido/apagado. Esto vendrá 
seguido de un pitido. El valor de temperatura máxima 
determinado antes de apagar se guarda en la memoria hasta 
que se realice la siguiente medición.

Para activar la memoria de lectura mantenga pulsado el 
botón de encendido/apagado cuando se encienda hasta 
que, la lectura que se había guardado automáticamente al 
realizarse la última medición, aparezca en la pantalla con 
"M" y ”°C”.

Instrucciones para el control metrológico
Recomendamos llevar a cabo un control metrológico cada 
2 años para dispositivos de uso profesional, por ejemplo 
en hospitales, consultas médicas y residencias de ancianos. 
Además, cumpla las normativas nacionales especificadas por 
las autoridades. Los controles metrológicos sólo deberían ser 
realizados por las autoridades competentes o empresas de 
mantenimiento autorizadas con un coste para el usuario.

Condiciones de garantía
Ofrecemos una garantía de 3 años para este termómetro  
a partir de la fecha de compra y de acuerdo con las 
condiciones mencionadas más abajo.
Este dispositivo está destinado únicamente al propósito 
especificado en estas instrucciones de uso. El fabricante 
no es responsable de los daños o lesiones originados por 
un manejo o uso inadecuado así como intervenciones no 
autorizadas.
Dentro del período de garantía, HARTMANN sustituirá o 
reparará gratuitamente cualquier componente defectuoso 
causado por errores del material o de fabricación. Esto no 
prolonga el período de garantía.
Los accesorios que están sometidos a desgaste por uso 
(batería, cubierta protectora, embalaje, etc.) quedan 
excluidos de la garantía. Las reclamaciones de indemnización 
están limitadas al valor del producto; está expresamente 
descartada la compensación por daños o heridas resultantes.
La reclamación de garantía debe realizarse durante el plazo 
de garantía. Envíe el dispositivo con su cubierta protectora 
y el comprobante de compra directamente o a través de su 
vendedor al Departamento de atención al cliente de su país.

Consultas de clientes
Si fuera necesario, póngase en contacto con nosotros en la 
dirección indicada al final de las instrucciones para cualquier 
duda sobre la puesta en funcionamiento inicial, uso  
y mantenimiento del dispositivo, así como para informarnos 
sobre cualquier fallo de funcionamiento imprevisto o 
incidente.
Para pacientes/usuarios/terceros de la Unión Europea  
y países con idéntico marco normativo (Reglamento 
[UE] 2017/745, sobre los productos sanitarios); si durante 
el uso de este dispositivo o como resultado del mismo, se 
produjera un incidente grave, deberá notificarse al fabricante 
y/o su representante autorizado, y a la autoridad nacional 
correspondiente.

Fecha de revisión del texto: , Versión 3

Sujeto a errores y cambios

 Instruções de utilização
Estamos satisfeitos por ter decidido adquirir um termómetro 
da HARTMANN.
Utilize este dispositivo de acordo com as presentes instruções 
de utilização e guarde-as cuidadosamente.

Conteúdo da embalagem
Termómetro digital, incl. pilha LR41 de 1,5 V
Estojo protetor
Instruções de utilização

Explicação dos símbolos do visor
 Dígitos e símbolos do visor

 Pilha gasta

Err: Erro do sistema ou erro de medição
Lo °C: Temperatura abaixo de 32,0 °C
HI °C: Temperatura acima de 43,9 °C
M: Apresentação da última leitura de temperatura

 Instruções de utilização importantes

Utilização prevista
O termómetro Thermoval rapid/kids/kids flex é um 
termómetro digital, reutilizável, para a medição retal, oral 
ou axilar, que se destina à monitorização temporária da 
temperatura corporal de pessoas e pode ser utilizado por 
leigos e profissionais de saúde em ambientes clínicos  
e domésticos.

 � Uma temperatura elevada ou febre persistente requer 
tratamento médico, especialmente em crianças pequenas. 
Consulte o seu médico.
 � O autodiagnóstico baseado nestas leituras de temperatura 
ou a administração de tratamento com base nestas leituras 
pode representar um risco médico inaceitável ou até piorar 
os sintomas. Por este motivo, não interprete por si mesmo 
os valores de medição e não os utilize para se automedicar. 
Siga as instruções fornecidas pelo seu médico.
 � As temperaturas corporais medidas no reto, boca ou 
axila podem divergir entre si. Isso tem de ser sempre 
considerado na comparação dos valores.

 � Note que a medição correta da temperatura é influenciada 
por vários fatores, em particular, mas não se limitando ao 
local de medição, estado do local de medição, duração 
da medição, método de medição/utilização, bem como a 
ingestão de bebida, comida, tomar banho e fazer esforço 
físico antes da medição.
 � Se achar que os valores de medição estão incorretos, repita 
a medição.

 Instruções de segurança relativas ao 
dispositivo

 � Não deixe o dispositivo abandonado junto a crianças 
pequenas ou pessoas que não sejam capazes de o utilizar 
sozinhas. Guarde o dispositivo, a embalagem e as pilhas 
devidamente num local acessível. Alguns componentes do 
dispositivo poderão ser engolidos.
 � Não utilize o dispositivo, caso detete ou suspeite de danos. 
Em especial, a ponta de medição nunca deve apresentar 
danos.
 � Proteja o dispositivo de influências mecânicas, choques 
fortes, impactos ou vibrações e não o deixe cair.
 � Não permita que o dispositivo entre em contacto com  
a água quente.
 � Não exponha o dispositivo a temperaturas extremas e nem 
à luz solar direta.
 � Não modifique, desmonte ou repare o dispositivo.
 � Não utilize o dispositivo diretamente junto de, ou entre, 
outros produtos eletrónicos ou junto a fortes campos 
eletromagnéticos, e mantenha o equipamento afastado 
de rádios, telemóveis, equipamentos cirúrgicos de 
alta frequência e equipamentos de imagiologia por 
ressonância magnética. Dispositivos de comunicação 
e de alta frequência portáteis, móveis ou sem fios, 
tais como telefones e telemóveis (incluindo quaisquer 
acessórios), deverão ser utilizados a uma distância mínima 
de 30 cm em relação ao termómetro. (Documentação 
adicional, de acordo com a norma para a compatibilidade 
eletromagnética, pode ser solicitada à assistência ao 
cliente, ver dados de contacto abaixo).
 � Cumpra as condições de armazenagem, transporte e de 
operação (consulte "Dados técnicos").
 � A ponta do termómetro contém níquel e, por isso, pode 
causar alergias/ reações alérgicas.
 � A utilização do termómetro em pessoas diferentes poderá 
não ser adequada, caso existam doenças infeciosas graves, 
porque os germes podem ser transferidos de uma pessoa 
para outra, apesar da limpeza e desinfeção obrigatórias. 
Consulte o seu médico assistente, caso tenha dúvidas.
 � Apenas se aplica ao Thermoval kids flex: a ponta flexível 
não pode ser dobrada lateralmente a um ângulo superior 
a 45°.

Se as instruções de segurança não forem cumpridas, a 
precisão de medição, o visor, bem como a funcionalidade 
do dispositivo podem ser influenciados ou falhar, não sendo 
possível excluir o risco para a saúde!

Instruções de utilização

Métodos de medição
Retal (medição no reto)
Este é, do ponto de vista médico, um dos métodos de 
medição mais fiáveis, porque se aproxima muito da 
temperatura corporal interior. Para este método, introduza  
o termómetro no ânus, até um máximo de 2 cm. O período de 
medição é de aproximadamente 10 a 15 segundos.

Oral (medição na boca)
Existem zonas de calor diferentes dentro da boca. Regra 
geral, a temperatura oral é 0,3 a 0,8 °C inferior  
à temperatura retal. A fim de obter a medição mais exata 
possível, introduza a ponta do termómetro à esquerda 
ou à direita da base da língua. Durante a medição, o 
sensor tem de ter contacto permanente com o tecido e 
tem de ser colocado atrás, numa das zonas quentes, sob 
a língua. Mantenha a boca fechada durante a medição e 
respire lentamente pelo nariz. Não coma ou beba nada 
imediatamente antes de efetuar a medição. O período de 
medição é de aproximadamente 10 a 30 segundos.

Axilar (medição na axila)
A colocação do termómetro na axila fornece uma medição  
da temperatura da superfície que pode divergir em cerca  
de 0,5 a 1,5 °C das leituras da temperatura retal em adultos. 
O tempo de medição habitual para este método é de 
aproximadamente 10 a 40 segundos. Contudo, é necessário 
observar que não obterá um resultado preciso se, por 
exemplo, tiver permitido o arrefecimento das axilas. Para 
obter uma leitura que seja tão precisa quanto possível e que 
corresponda o mais possível à temperatura corporal interior, 
recomendamos um prolongamento do tempo de medição 
de 3 minutos.

 Nota relativa ao tempo mínimo de medição
O tempo de medição depende do local de medição.  
A medição não pode ser terminada antes de ter soado o sinal 
acústico. Se o tempo de medição for prolongado além do fim 
anunciado da medição, a temperatura apresentada poderá 
aumentar.

Execução da medição
Para fazer uma medição, prima no botão ligar/desligar junto 
ao visor. Soa um sinal acústico, seguido de um autoteste 
funcional automático, durante o qual todos os segmentos 
digitais estão visíveis para uma verificação visual do visor 
LCD.

Após soltar o botão, ”ok” aparece brevemente no visor, 
seguido de ”Lo”. Assim que o símbolo ”°C” piscar, o 
dispositivo está pronto para efetuar uma medição. Durante 
a medição em curso, a temperatura atual é continuamente 
apresentada e o símbolo ”°C” pisca. Assim que se atingir 
uma temperatura suficiente, soa um sinal sonoro (4 a 5 sinais 
acústicos curtos), o símbolo ”°C” já não pisca e é apresentado 
o valor de temperatura medido até a esse momento. Se a 
temperatura medida ou a temperatura ambiente estiverem 
fora do intervalo de medição, então ”Lo” ou ”HI” são 
mostrados no visor.
Se a temperatura ambiente estiver acima de 35 °C, mergulhe  
a ponta de medição em água fria durante cerca de  
5 a 10 segundos, antes de medir a temperatura.

Depois de terminar a medição, desligue o termómetro, 
premindo o botão ligar/desligar. Isto é seguido de um bip.  
O valor de temperatura máximo que foi determinado antes de 
desligar é guardado na memória até à próxima medição.

Para aceder à memória de leituras, após de ligar, mantenha 
o botão ligar/desligar premido até a leitura, guardada 
automaticamente aquando da última medição, ser 
apresentada no visor junto com ”M” e ”°C”.

Limpeza e desinfeção
Para evitar infeções cruzadas, garanta uma higiene 
adequada, limpando e desinfectando o dispositivo antes  
e após cada utilização.

 � Limpe o dispositivo e o sensor de medição com um pano 
húmido e um detergente suave ou um desinfetante 
adequado, por exemplo, uma solução de álcool 
isopropílico a 70% (substância ativa: isopropanol).
 � O dispositivo é impermeável. Por isso, pode submergi-lo 
em líquido ou água morna para uma limpeza e desinfeção 
completas.
 � Não submerja o termómetro em líquido durante mais de 
30 minutos e não o submerja a uma profundidade superior 
a 15 cm.
 � Não utilize quaisquer agentes de limpeza agressivos ou 
solventes, pois podem danificar o dispositivo e tornar  
o visor opaco.
 � Para protegê-lo de influências externas, pode armazenar  
o termómetro no estojo protetor.

 Fonte de alimentação (pilha)
A pilha está incluída na entrega e já se encontra introduzida 
no dispositivo. O dispositivo Thermoval está pronto a ser 
utilizado de imediato. Quando o símbolo da pilha  
acende, deve substituir a pilha. Para o fazer, remova 
cuidadosamente a tampa do compartimento das pilhas e, em 
seguida, remova-a, tendo cuidado para não puxar no 
processo os componentes eletrónicos para fora do 
dispositivo. Ao fechar o compartimento das pilhas, 
certifique-se de que o mecanismo de bloqueio se encaixa no 
lugar.

 � Retire imediatamente a pilha e substitua por uma nova 
pilha do mesmo tipo.
 � Observe a polaridade positiva (+) e negativa (-).

Informações sobre a eliminação
Para proteger o ambiente, as pilhas vazias não podem ser 
eliminadas no lixo doméstico. Cumpra os regulamentos 
relativos à eliminação de resíduos relevantes ou utilize os 
pontos públicos de recolha.
O presente produto está sujeito à Diretiva Europeia 
2012/19/UE sobre Resíduos de Equipamentos Elétricos  
e Eletrónicos e está marcado em conformidade. Nunca 
elimine dispositivos eletrónicos no lixo doméstico. 
Informe-se sobre os regulamentos locais relativos 
à eliminação adequada destes dispositivos. Isso 
protege o ambiente e a saúde humana.

Dados técnicos
Descrição do produto: Termómetro clínico elétrico compacto 

com função de máximo
Modelo: Thermoval
Tipo: rapid/kids/kids flex

Compartimento para las pilas
Compartimento da pilha
Υποδοχή μπαταριών

Battery compartment

Pantalla
Visor
Οθόνη

Display

Sensor de medición
Sensor de medição
Αισθητήρας μέτρησης

Measuring sensor

Botón de encendido/apagado
Botão ligar/desligar
Πλήκτρο ON/OFF

On/Off button

Punta del termómetro
Ponta do termómetro
Άκρο θερμομέτρου

Thermometer tip

Thermoval kids flex:
con punta flexible
com ponta flexível
με εύκαμπτο άκρο

with flexible tip
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Detalles de contacto para las consultas de  
clientes · Detalhes de contacto para perguntas  
do cliente · Στοιχεία επικοινωνίας για τις 
ερωτήσεις πελατών

Contact details for customer queries

ES – Laboratorios HARTMANN S.A.
 Servicio de Atención al Consumidor
 C/ Carrasco i Formiguera, 48
 08302 Mataró
 Atención al cliente: 902 222 001
 consultas.farma@hartmann.info
 www.veroval.es

PT – PAUL HARTMANN LDA
 Av. Severiano Falcão, 22-2º
 2685-378 Prior Velho
 www.veroval.pt

GR – PAUL HARTMANN Hellas A.E.
 Λ. Boυλιαγμένης 140
 16674 Γλυφάδα - Aθήνα
 www.veroval.gr
 +30 210 8986630

– AE

– DZ

MA – PAUL HARTMANN MOROCCO
 2, Bd Moulay Slimane Parc d’activité
 Oukacha1 N°28, Ain Sebaa
 20590 Casablanca, MAROC

ZA – HARTMANN South Africa
 Epsom Avenue, Northriding,
 2169 Johannesburg
 www.veroval.info
 Tel. +27 860 4278 6266
 phzahelpdesk@hartmann.info

 � Η χρήση του θερμομέτρου από διάφορα άτομα μπορεί 
να μην είναι κατάλληλη εάν υπάρχουν συγκεκριμένες 
οξείες φλεγμονώδεις νόσοι, επειδή τα βακτήρια μπορεί 
να μεταφερθούν από το ένα άτομο στο άλλο παρά τον 
υποχρεωτικό καθαρισμό και την απολύμανση. Ρωτήστε 
τον θεράποντα ιατρό σας εάν δεν είστε βέβαιοι.
 � Ισχύει μόνο για το Thermoval kids flex: Δεν πρέπει να 
λυγίζετε το εύκαμπτο άκρο στο πλάι περισσότερο από 45°.

Εάν δεν τηρούνται οι οδηγίες ασφαλείας, η ακρίβεια 
μέτρησης, η οθόνη, αλλά και η λειτουργία της συσκευής 
μπορεί να επηρεαστεί ή να είναι ελαττωματική ή να μην 
μπορεί να αποκλειστεί ένας κίνδυνος για την υγεία!

Οδηγίες χειρισμού

Μέθοδοι μέτρησης
Στο πρωκτό (πρωκτική)
Αυτό, από ιατρικής άποψης, είναι μία από τις πιο αξιόπιστες 
μεθόδους μέτρησης, επειδή πλησιάζει πολύ τη θερμοκρασία 
του κορμού. Για αυτήν τη μέθοδο, τοποθετήστε το άκρο του 
θερμομέτρου προσεκτικά στον πρωκτό έως και 2 cm.  
Ο συνήθης χρόνος μέτρησης είναι περίπου  
10 με 15 δευτερόλεπτα.

Στο στόμα (στοματική)
Υπάρχουν διάφορες ζώνες θερμοκρασίας στο στόμα.  
Ως γενικός κανόνας, η θερμοκρασία στόματος είναι  
0,3 έως 0,8 °C μικρότερη από τη θερμοκρασία στον πρωκτό. 
Για να διασφαλιστεί ότι η ένδειξη είναι όσο το δυνατόν 
ακριβέστερη, τοποθετήστε το άκρο του θερμομέτρου 
στα αριστερά ή τα δεξιά της ρίζας της γλώσσας. Κατά τη 
μέτρηση, ο αισθητήρας πρέπει να έχει συνεχή επαφή με τον 
ιστό και πρέπει να είναι τοποθετημένος κάτω από τη γλώσσα 
σε έναν από τους δύο πίσω θερμοθύλακες. Κρατήστε το 
στόμα σας κλειστό κατά τη διάρκεια της μέτρησης και 
αναπνεύστε ομαλά από τη μύτη. Μην τρώτε και μην πίνετε 
τίποτα απευθείας πριν από τη μέτρηση. Ο συνήθης χρόνος 
μέτρησης είναι περίπου 10 με 30 δευτερόλεπτα.

Κάτω από τη μασχάλη (μασχαλιαία)
Εάν τοποθετήσετε το θερμόμετρο στη μασχάλη, τότε 
έχετε μια μέτρησης της θερμοκρασίας της επιφάνειας, η 
οποία μπορεί να διαφέρει περίπου 0,5 έως 1,5 °C από τις 
ενδείξεις θερμοκρασίας πρωκτού στους ενήλικες. Ο συνήθης 
χρόνος μέτρησης για αυτήν τη μέθοδο είναι περίπου 10 με 
40 δευτερόλεπτα. Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι δεν 
είναι δυνατή η μέτρηση ακριβείας εάν, για παράδειγμα, οι 
μασχάλες είναι κρύες. Για τη λήψη μιας ένδειξης που είναι 
όσο το δυνατόν ακριβέστερη και που αντιστοιχεί όσο το 
δυνατόν περισσότερο στη θερμοκρασία κορμού, συνιστούμε 
να επεκτείνετε τον χρόνο μέτρησης κατά 3 λεπτά.

 Σημείωση για τον ελάχιστο χρόνο μέτρησης
Ο χρόνος μέτρησης εξαρτάται από το σημείο μέτρησης.  
Η μέτρηση δεν πρέπει να ολοκληρώνεται προτού ακουστεί 
ο ήχος σήματος. Εάν ο χρόνος μέτρησης επεκταθεί πέραν 
του εμφανιζόμενου τέλους της μέτρησης, η εμφανιζόμενη 
θερμοκρασία μπορεί να αυξηθεί κι άλλο.

Εκτέλεση μέτρησης
Για τη λήψη μιας μέτρησης, πατήστε το πλήκτρο  
ON/OFF δίπλα στην οθόνη. Ακούγεται ένας ήχος σήματος, 
ακολουθούμενος από έναν αυτόματο αυτοέλεγχο 
λειτουργίας, κατά τη διάρκεια του οποίου όλα τα ψηφιακά 
τμήματα είναι ορατά για τον οπτικό έλεγχο της οθόνης LCD.

Αφήνοντας το κουμπί, εμφανίζεται σύντομα το ”ok” στην  
οθόνη, ακολουθούμενο από το ”Lo”. Μόλις αναβοσβήσει  
το σύμβολο ”°C”, η συσκευή είναι έτοιμη για τη λήψη μιας  
μέτρησης. Κατά τη συνεχή μέτρηση, η τρέχουσα 
θερμοκρασία εμφανίζεται διαρκώς και αναβοσβήνει το 
σύμβολο ”°C”. Μόλις επιτευχθεί επαρκής σταθερότητα  
στη θερμοκρασία, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα  
(4x5 σύντομοι χαρακτηριστικοί ήχοι), το σύμβολο ”°C” 
δεν αναβοσβήνει πια και εμφανίζεται η τιμή θερμοκρασίας 
που έχει μετρηθεί μέχρι εκείνο το χρονικό σημείο. Εάν η 
μετρημένη θερμοκρασία ή η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
βρίσκεται εκτός του εύρους μέτρησης, τότε εμφανίζεται το 
”Lo” ή το ”HI” στην οθόνη.
Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πάνω από 35 °C, 
βυθίστε το άκρο μέτρησης σε κρύο νερό για περίπου  
5 έως 10 δευτερόλεπτα προτού μετρήσετε τη θερμοκρασία.

Αφού ολοκληρώσετε τη μέτρηση, απενεργοποιήστε 
το θερμόμετρο πατώντας το πλήκτρο ON/OFF. Έπειτα, 
ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος. Η μέγιστη 
τιμή θερμοκρασίας που προσδιορίστηκε πριν από την 
απενεργοποίηση, αποθηκεύεται στη μνήμη μέχρι την 
επόμενη μέτρηση.

Για την εμφάνιση της μνήμης με τις ενδείξεις, κρατήστε 
πατημένο το πλήκτρο ON/OFF κατά την ενεργοποίηση 
μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη που αποθηκεύτηκε αυτόματα 
κατά την τελευταία μέτρηση στην οθόνη μαζί με το 
"M" και το "°C".

Καθαρισμός και απολύμανση
Για την αποφυγή επιμολύνσεων, διασφαλίστε την κατάλληλη 
υγιεινή, καθαρίζοντας και απολυμαίνοντας τη συσκευή πριν 
και μετά από κάθε χρήση.

 � Καθαρίστε τη συσκευή και τον αισθητήρα μέτρησης 
με ένα υγρό πανί και ήπιο καθαριστικό ή κατάλληλο 
απολυμαντικό, π.χ. διάλυμα 70% ισοπροπυλικής αλκοόλης 
(ενεργός ουσία: προπανόλη-2).
 � Η συσκευή είναι αδιάβροχη. Γι' αυτό, μπορείτε να τη 
βυθίσετε σε υγρό ή χλιαρό νερό για τον πλήρη καθαρισμό 
και απολύμανση.
 �Μην βυθίζετε το θερμόμετρο σε υγρό για περισσότερο από 
30 λεπτά και μην το βυθίζετε περισσότερο από 15cm.
 �Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά καθαριστικά ή διαλυτικά 
μέσα, επειδή μπορεί να καταστρέψουν τη συσκευή και να 
θολώσουν την οθόνη.
 � Για να το προστατέψετε από εξωτερικές επιρροές, 
μπορείτε να αποθηκεύσετε το θερμόμετρο σε θήκη 
προστασίας.

 Τροφοδοτικό (μπαταρία)
Η μπαταρία περιλαμβάνεται στον εξοπλισμό παράδοσης και 
είναι ήδη τοποθετημένη στη συσκευή. Η συσκευή Thermoval 
είναι αμέσως έτοιμη για χρήση. Όταν ανάψει το σύμβολο της 
μπαταρίας , πρέπει να αντικαταστήσετε την μπαταρία. 
Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε προσεκτικά το καπάκι 
μπαταρίας και έπειτα αφαιρέστε την μπαταρία, φροντίζοντας 
να μην τραβήξετε προς τα έξω τα ηλεκτρονικά μέρη της 
συσκευής κατά τη διαδικασία αυτή. Όταν κλείνετε την 
υποδοχή μπαταριών, βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός 
ασφάλισης κουμπώνει στη θέση του.

 � Αφαιρέστε τις μπαταρίες αμέσως και αντικαταστήστε τις 
με νέες μπαταρίες ίδιου τύπου.
 � Προσέξτε τις σημάνσεις πολικότητας συν (+) και πλην (-).

Πληροφορίες διάθεσης
Για την προστασία του περιβάλλοντος, οι άδειες μπαταρίες 
δεν πρέπει να απορρίπτονται στα οικιακά απορρίμματα. 
Συμμορφώνεστε με τους σχετικούς κανονισμούς απόρριψης 
ή χρησιμοποιείτε τα δημόσια σημεία συλλογής.
Αυτό το προϊόν υπόκειται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2012/19/ΕΕ για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού και φέρει αντίστοιχη σήμανση. Μην 
απορρίπτετε ποτέ ηλεκτρονικό εξοπλισμό στα οικιακά 
απορρίμματα. Λαμβάνετε πληροφορίες για τους 
τοπικούς κανονισμούς κατάλληλης διάθεσης. Έτσι 
προστατεύετε το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία.
Τεχνικά στοιχεία
Περιγραφή προϊόντος: Κόμπακτ κλινικό ηλεκτρικό θερμόμετρο 

με διάταξη μεγίστου
Μοντέλο: Thermoval
Τύπος: rapid/kids/kids flex
Εύρος μέτρησης: 32,0 έως 43,9 °C
Μικρότερη μονάδα 
ένδειξης:

0,1 °C (μονάδα μέτρησης: βαθμοί 
Κελσίου)

Ακρίβεια μέτρησης: +/– 0,1 °C για ολόκληρο το εύρος 
μέτρησης

Τρόπος λειτουργίας: Μέτρηση στην άμεση λειτουργία, 
διακοπτόμενη (όχι με αναγωγή)

Ηχητικό σήμα: Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, τέλος 
μέτρησης.

Χωρητικότητα μνήμης: 1 ένδειξη (αυτόμ. αποθήκευση της 
τελευταίας ένδειξης)

Ηχητικό σήμα πυρετού: Κανένα
Συνθήκες λειτουργίας: Θερμοκρασία περιβάλλοντος:  

+5 έως +40 °C 
Σχετική υγρασία: 15 έως 90%, χωρίς 
συμπύκνωση

Συνθήκες αποθήκευσης 
και μεταφοράς:

Θερμοκρασία περιβάλλοντος:  
-25 έως +55 °C 
Σχετική υγρασία: 15 έως 90%, χωρίς 
συμπύκνωση

Λειτουργία αυτόματης 
απενεργοποίησης:

Περ. 10 λεπτά μετά το τέλος της 
μέτρησης (περ. 3 λεπτά εάν δεν 
εκτελείται μέτρηση)

Τύπος μπαταρίας: 1,5 V μπαταρία κουμπί αλκαλικού 
μαγγανίου (LR41)

Χωρητικότητα 
μπαταρίας:

Τουλάχιστον 4000 μετρήσεις

Προστασία από  
επιβλαβή εισροή νερού  
ή στερεών υλικών:

IP67: Προστατευμένο απόλυτα από 
εισχώρηση σκόνης. Προστατευμένο 
από βύθιση μεταξύ 15 εκατοστών και 
1 μέτρου

Διάρκεια ζωής (διάρκεια 
λειτουργίας):

5 χρόνια

Αναφορά σε πρότυπα: DIN EN ISO 80601-2-56:2020; 
ASTM E1112-00; DIN EN 60601-1:2013; 
DIN EN 60601-1-2:2016

Οδηγίες μετρολογικού ελέγχου
Συνιστούμε την εκτέλεση μετρολογικού ελέγχου κάθε  
2 χρόνια για συσκευές επαγγελματικής χρήσης, για 
παράδειγμα, σε νοσοκομεία, ιατρεία και γηροκομεία. 
Επιπλέον, τηρείτε επίσης τους εθνικούς κανονισμούς που 
καθορίζονται από τη νομοθεσία. Οι μετρολογικοί έλεγχοι 
πρέπει να εκτελούνται μόνο από τις αρμόδιες αρχές  
ή εξουσιοδοτημένους παρόχους συντήρησης με έξοδα του 
χρήστη.

Όροι εγγύησης
Παρέχουμε εγγύηση 3 ετών για αυτό το θερμόμετρο από 
την ημερομηνία αγοράς και σύμφωνα με τις όρους που 
καταγράφονται παρακάτω.
Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για χρήση 
σύμφωνα με τον σκοπό που αναφέρεται σε αυτές τις οδηγίες 
χρήσης. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές ή 
τραυματισμούς που προκύπτουν από ακατάλληλο χειρισμό, 
χρήση ή μη εξουσιοδοτημένη παρέμβαση.
Εντός της διάρκειας εγγύησης, η HARTMANN θα 
αντικαταστήσει ή θα επισκευάσει δωρεάν τυχόν 
ελαττωματικά στοιχεία της συσκευής που προκαλούνται από 
υλικά σφάλματα ή κατασκευαστικά σφάλματα. Αυτό δεν 
επεκτείνει τη διάρκεια εγγύησης.
Τα παρελκόμενα που υπόκεινται σε φθορές (μπαταρία, θήκη 
προστασίας, συσκευασία κ.λπ.) δεν περιλαμβάνονται στην 
εγγύηση. Οι αξιώσεις εγγύησης περιορίζονται στην αξία του 
προϊόντος. Η αποζημίωση για επακόλουθες ζημιές  
ή τραυματισμούς αποκλείεται ρητά.
Οι αξιώσεις εγγύησης πρέπει να πραγματοποιούνται κατά 
τη διάρκεια εγγύησης. Αποστέλλετε τη συσκευή με τη θήκη 
προστασίας και την απόδειξη αγοράς, απευθείας ή μέσω 
του εμπόρου σας στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για τη 
χώρα σας.

Ερωτήσεις πελατών
Εάν χρειάζεται, επικοινωνήστε μαζί μας στην εκάστοτε 
διεύθυνση που αναγράφεται στο τέλος των οδηγιών για 
ερωτήματα σχετικά με την έναρξη λειτουργίας, τη χρήση 
και τη συντήρηση της συσκευής ή για να δηλώσετε μια 
απρόσμενη δυσλειτουργία ή ένα απρόσμενο συμβάν.
Για ασθενή/χρήστη/τρίτο μέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
και σε χώρες με το ίδιο κανονιστικό καθεστώς (Κανονισμός 
(EE) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα), αν κατά 
τη χρήση αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος ή ως 
αποτέλεσμα της χρήσης του σημειωθεί σοβαρό περιστατικό, 
πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή ή/και στον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του, καθώς επίσης στην 
εθνική σας αρχή.

Ημερομηνία αναθεώρησης του κειμένου: , 
Έκδοση 3

Με την επιφύλαξη λαθών και αλλαγών
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تحت اإلبط )إبطي(
عند وضع الميزان تحت اإلبط، يتم قياس درجة حرارة السطح، والتي 
قد تختلف بنحو 0.5 إلى 1.5 درجة مئوية عن قراءة درجة الحرارة 

المأخوذة من الشرج لدى البالغين. تتراوح مدة القياس المعتادة في 
هذه الطريقة بين نحو 10 إلى 40 ثانية. ولكن تجدر اإلشارة هنا إلى 

أن القراءة الدقيقة ال يمكن تحصيلها إذا تم تبريد منطقة اإلبط مثًل. 
وللحصول على قراءة دقيقة بأكبر قدر ممكن، وتتطابق بأكبر قدر 

ممكن مع درجة حرارة الجسم الداخلية، نوصي بإطالة مدة القياس 
إلى 3 دقائق.

 مالحظة حول الحد األدنى لمدة القياس
تعتمد مدة القياس على موضع القياس، ويجب أال تنتهي عملية 

القياس قبل صدور اإلشارة الصوتية. في حالة إطالة مدة القياس بعد 
نهاية القياس المعروضة على الشاشة، فيمكن أن تتزايد درجة الحرارة.

أخذ القياس
ألخذ القياس، اضغط على زر التشغيل/اإليقاف الموجود إلى جانب 

الشاشة. ستسمع اإلشارة الصوتية، ثم اختباًرا ذاتًيا آلًيا للوظائف، 
تظهر خلله جميع القطاعات الرقمية للتحقق بالنظر من عمل شاشة 

.LCD

 ."Lo" على الشاشة، متبوعة برمز "ok"عند رفع اإلصبع عن الزر، تظهر
وما أن يبدأ الرمز "C°" بالوميض، حتى يكون الجهاز جاهًزا إلجراء 

القياس. وخلل أخذ القياس، تظل درجة الحرارة الحالية ظاهرة 
على الشاشة، كما يومض الرمز "C°". وعند الوصول لدرجة معينة 

من استقرار درجة حرارة، تصدر إشارة صوتية )4x5 إشارات صوتية 
قصيرة(، ويتوقف الرمز "C°" عن الوميض، وتظهر على الشاشة قيمة 

درجة الحرارة المقاسة عند تلك اللحظة. إذا كانت درجة الحرارة 
المقاسة، أو درجة الحرارة المحيطة، خارج نطاق القياس، سيظهر 

."HI" أو "Lo" على الشاشة رمز
إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أعلى من 35 درجة، ضع رأس 
القياس في ماء بارد نحو 5  إلى 10  ثواٍن قبل البدء بأخذ القياس.

بعد االنتهاء من القياس، يرجى إيقاف تشغيل الميزان بالضغط على 
زر التشغيل/اإليقاف. وستسمع حينها إشارة صوتية. يتم تخزين أعلى 

درجة حرارة تم قياسها قبل إيقاف تشغيل الميزان في الذاكرة حتى 
القياس التالي.

الستدعاء ذاكرة القراءات، اضغط على زر التشغيل/اإليقاف مطوالً 
عند فتح الجهاز إلى أن تظهر على الشاشة آخر قراءة تم تخزينها تلقائًيا 

."°C"و "M" عند أخذ آخر قياس، إلى جانب
التنظيف والتطهير

لتجنب انتقال العدوى، تأكد من إجراء النظافة الصحية الملئمة 
للميزان عن طريق تنظيفه وتعقيمه قبل وبعد كل استخدام.

نّظف الجهاز ومستشعر القياس بقطعة قماش رطبة ومادة تنظيف  �
بسيطة أو مطهر مناسب، مثل محلول كحول األيزوبروبيل بنسبة 

70% )المادة الفعالة: إيزوبروبانول(.
الجهاز مضاد للماء، لذلك يمكنك غمره في الماء الفاتر أو السوائل  �

لتنظيفه وتعقيمه بأكمله.

ال تترك الميزان مغموًرا في السائل ألكثر من 30 دقيقة، وال تغمره  �
في عمق يزيد على 15 سم.

يرجى عدم استخدام مواد التنظيف أو المذيبات القوية ألنها قد  �
تضر بالجهاز وتجعل الشاشة معتمة.

لحماية الجهاز من التأثيرات الخارجية، يمكنك تخزينه في علبة  �
واقية.

 اإلمداد بالطاقة )البطارية(
البطارية مرفقة مع الجهاز عند توريده وتأتي موضوعة فيه. جهاز 

Thermoval جاهز للستخدام مباشرة. يجب استبدال البطارية عند 
. للقيام بذلك، انزع غطاء البطارية برفق ثم  إضاءة رمز البطارية 
أخرج البطارية بحرص كي ال تسحب المكونات اإللكترونية خارج 

الجهاز في العملية. عند إغلق حجيرة البطارية، تأكد من سماع 
صوت انغلق آلية القفل.

أِزل البطاريات الفارغة فوًرا وضع مكانها بطاريات جديدة من  �
النوع نفسه.

انتبه إلى علمة القطب الموجب )+( والسالب )-(. �
مالحظات حول التخلص من الجهاز

حرًصا على بيئتنا، ال يجوز التخلص من البطاريات الفارغة ضمن 
النفايات المنزلية. ُيرجى االمتثال للوائح المعمول بها للتخلص من 

النفايات أو التوجه إلى مراكز التجميع العامة.
يخضع هذا المنَتج للتوجيه األوروبي EU/2012/19 الخاص باألجهزة 

الكهربائية/اإللكترونية القديمة، ويحمل العلمة الخاصة بذلك. 
ال تتخلص من األجهزة اإللكترونية مع النفايات المنزلية. يرجى 

الحصول على المعلومات اللزمة للتخلص السليم من 
الجهاز من اللوائح المحلية، حيث أن ذلك يحفظ البيئة 

وصحة اإلنسان.
البيانات الفنية

ميزان حرارة كهربائي إلكينيكي مدمج مزود 
بجهاز للقيمة القصوى

وصف المنتج:

Thermoval الطراز:
rapid/kids/kids flex النوع:

32.0 إلى 43.9 درجة مئوية نطاق القياس:
0.1  °مئوية )وحدة القياس: درجة مئوية( أصغر وحدة للعرض:

+/- 0.1 درجة مئوية لنطاق القياس 
بأكمله

دقة القياس:

القياس في وضعية مباشرة، متقطع )غير 
استقرائي(

وضعية التشغيل:

التشغيل، إيقاف التشغيل، انتهاء القياس. اإلشارة الصوتية:
قراءة واحدة )تخزين تلقائي آلخر قراءة( سعة الذاكرة:

ال يوجد اإلشارة الصوتية للحمى:
درجة الحرارة المحيطة: +5 °مئوية حتى 

+40 °مئوية

الرطوبة النسبية: 15 إلى 90%، دون تكاثف

ظروف التشغيل:

تعليمات االستخدام  
يسعدنا قرارك بشراء ميزان الحرارة من هارتمان.

يرجى استخدام هذا الجهاز وفق تعليمات االستخدام الماثلة بين 
يديك، واالحتفاظ بها جيًدا.

محتويات العبوة
ميزان رقمي يشتمل على بطارية LR41 بقيمة جهد تبلغ 1.5 فولت

علبة واقية
تعليمات االستخدام

شرح الرموز على الشاشة
األرقام والرموز على الشاشة  

البطارية فارغة  
خطأ في النظام أو خطأ في القياس  :Err

درجة الحرارة دون 32.0 مئوية  :Lo °C
درجة الحرارة أعلى من 43.9 مئوية  :HI °C

عرض آخر درجة حرارة مقروءة  :M
 مالحظات هامة عند االستخدام

االستخدام المقصود
Thermoval rapid/kids/kids flex هو ميزان حرارة رقمي قابل إلعادة 

االستخدام وهو مخصص لقياس درجة الحرارة من الشرج أو الفم أو 
اإلبط، صنِع لمراقبة درجة حرارة جسم اإلنسان مؤقًتا، ويمكن إعادة 
استخدامه بواسطة األفراد العاديين والمتخصصين في الرعاية الطبية 

في العيادات والمنازل.
تتطلب الحمى الشديدة أو طويلة األمد علًجا طبًيا، سيما لدى  �

األطفال الصغار. يرجى التوجه إلى الطبيب.
قد يؤدي تشخيص المرء لحالته بنفسه بناء على نتيجة القياس، أو  �

معالجة نفسه بنفسه بناًء عليها، إلى مخاطرة طبية غير مقبولة أو 
إلى تدهور حالة المريض. ال تحكم بنفسك على قيم القياس وال 

تستخدمها للعلج دون استشارة المختصين. اتبع تعليمات طبيبك.
يمكن أن تتباين درجة الحرارة المأخوذة من الشرج أو الفم أو  �

اإلبط، وهو ما يجب أخذه دائًما بعين االعتبار عند مقارنة القيم مًعا.
ننوه إلى أن القياس الصحيح لدرجة الحرارة يتأثر بعوامل مختلفة،  �

وخصوًصا، على سبيل المثال ال الحصر: موضع القياس، وظروف 
موضع القياس، ومدة القياس، وطريقة القياس/االستخدام، فضًل 

عن تناول الطعام والشراب والتدخين واالستحمام وبذل مجهود 
بدني قبل القياس.

كرر القياس مرة أخرى عند الشك في القيم المقاسة. �
 إرشادات السالمة الخاصة بالجهاز

ال تترك الجهاز دون مراقبة بالقرب من األطفال الصغار أو األفراد  �
الذين ال يستطيعون تشغيله بأنفسهم. خّزن الجهاز، والغلف، 

والبطاريات بطريقة مناسبة وفي موقع آمن ال يمكن الوصول إليه 
بسهولة. بعض مكونات الجهاز قابلة للبلع.

ال تستخدم الجهاز إذا اكتشفت أو شككت بوجود عطل فيه، سيما  �
رأس القياس الذي يجب أن يكون سليًما.

درجة الحرارة المحيطة: -25 °مئوية حتى 
+55 °مئوية

الرطوبة النسبية: 15 إلى 90%، دون تكاثف

ظروف النقل/التخزين:

نحو 10 دقائق بعد انتهاء القياس )نحو 
3 دقائق في حال عدم إجراء القياس(.

وظيفة إيقاف التشغيل 
تلقائًيا:

1.5 فولت خلية قرصية منغنيز قلوية 
)LR41(

نوع البطارية:

4000 قياس على األقل قدرة البطارية:
IP67: مقاوم لألتربة ومحمي من آثار الغمر 

المؤقت
الحماية من تسرب الماء 
أو المواد الصلبة الضارة:

5 سنوات عمر الخدمة )فترة 
التشغيل(:

;DIN EN ISO 80601-2-56:2020

 ASTM E1112-00; DIN EN 60601-1:2013;
DIN EN 60601-1-2:2016

اإلشارة إلى المعايير:

تعليمات حول الفحص المترولوجي
نوصي بإجراء فحص مترولوجي كل عامين لألجهزة المستخدمة على 
نطاق مهني في الصيدليات أو العيادات الخاصة أو المستشفيات على 

سبيل المثال. نرجو االلتزام باللوائح الوطنية التي يحددها المشّرع. 
ننوه هنا إلى أنه ال يمكن إجراء الفحص المترولوجي إال من ِقبل 

السلطات المختصة أو جهات الصيانة المعتمدة على نفقة المستخدم.
شروط الضمان

نقدم ضمان مدته 3 سنوات على هذا الميزان من تاريخ شرائه ووفًقا 
للشروط المبينة أدناه.

صمم هذا الجهاز ليستخدم للغرض المبين في هذا الدليل حصًرا. لن 
تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية أي ضرر أو إصابات ناجمة عن سوء 

االستخدام، أو سوء التعامل، أو التدخل غير المصرح به.
توفر شركة HARTMANN البدائل مجاًنا في حال ظهور أي عيب في 
المواد أو خطأ في تصنيع الجهاز، أو ُتصلح هذه العيوب واألخطاء 

خلل فترة الضمان، دون أن يؤدي ذلك إلى تمديد فترة الضمان.
ُيستثنى من نطاق الضمان األجزاء المعرضة للتآكل والبلى )مثل 
البطاريات والعلبة الواقية والعبوة وغير ذلك(. تقتصر مطالبات 

التعويض عن األضرار على قيمة المنتج فقط، وُيستثنى من ذلك 
صراحة التعويض عن أية أضرار أو إصابات مترتبة.

يجب أن تتم مطالبات الضمان خلل فترة الضمان. يرجى إرسال 
الجهاز مع العلبة الواقية وإيصال الشراء مباشرة أو عبر الموزع الذي 

اشتريت منه إلى قسم خدمة العملء في دولتك.
استفسارات العمالء

يرجى االتصال بنا على العنوان المذكور في نهاية هذا الدليل لإلجابة 
على أسئلتكم المتعلقة بتشغيل الجهاز واستخدامه وصيانته أو لإلبلغ 

عن أي أمر ما غير متوقع.
بالنسبة للمرضى/المستخدمين/األطراف األخرى في االتحاد 

األوروبي أو في الدول التي لديها نظم رقابية مماثلة )الئحة 

احرص على حماية الجهاز من أي آثار ميكانيكية، ومن الصدمات  �
القوية، والتأثيرات واالهتزازات، وال تسقطه.

ال تعرض الجهاز للماء الساخن. �
ال تعرض الجهاز لدرجات الحرارة الشديدة وألشعة الشمس  �

المباشرة.
ال يجوز أن تجري أية تعديلت على الجهاز أو تفكك أجزاًء منه  �

أو تصلحه بنفسك،
ال تستخدم الجهاز مباشرة بجانب أو بين المنتجات اإللكترونية  �

األخرى أو بالقرب من المجاالت الكهرومغناطيسية القوية، وابتعد 
عن أجهزة الراديو والهواتف النقالة والمعدات الجراحية عالية 
التردد ومعدات التصوير بالرنين المغناطيسي. يتعين استخدام 
أجهزة االتصال المتنقلة أو الجوالة أو اللسلكية عالية التردد، 
كالهواتف والهواتف الجوالة )بما في ذلك أي ملحقات( على 

مسافة ال تقل عن 30 سم من ميزان الحرارة. )يمكن طلب المزيد 
من المستندات ذات الصلة بمعيار التوافق الكهرومغناطيسي من 

خدمة العملء، انظر بيانات االتصال أدناه(.
يرجى االلتزام بظروف التخزين والنقل والتشغيل )انظر "البيانات  �

الفنية"(.
يحتوي رأس الميزان على مادة النيكل، ما يعني أنه قد يتسبب  �

بحساسيات/ردود فعل تحسسية.
قد يكون استخدام ميزان الحرارة على أشخاص مختلفين مصابين  �

بأمراض حادة ومعدية تصرًفا غير سليم بسبب االنتقال المحتمل 
للجراثيم من شخص آلخر رغم ضرورة تنظيفه وتطهيره. اسأل 

طبيبك المعالج في الحاالت االستثنائية.
ينطبق على Thermoval kids flex فقط: يجب عدم ثني الرأس المرن  �

بزاوية تزيد على 45 درجة.
في حال عدم اتباع تعليمات السلمة، يمكن أن تتأثر دقة القياس، 

والشاشة، وكذلك وظائف الجهاز، أو يصبح فيها عيب، وال يمكن 
استبعاد حصول خطر على الصحة!

تعليمات التشغيل
طرقة القياس

في الشرج )شرجية(
تعد هذه الطريقة، من وجهة نظر طبية، أكثر طرق القياس موثوقية، 

ألنها قريبة جًدا من درجة حرارة الجسم الداخلية. وفي هذه الطريقة، 
يتم إدخال ميزان الحرارة بتأٍن في فتحة الشرج لمسافة 2 سم بحد 

أقصى. تتراوح مدة القياس المعتادة بين 10 إلى 15 ثانية.
في الفم )فموي(

هناك مناطق مختلفة للحرارة في الفم، وبصفة عامة، تقل درجة 
الحرارة في الفم عن درجة الحرارة في الشرج بنحو 0.3 إلى 

0.8 درجة مئوية. لضمان دقة القراءة بأكبر قدر ممكن، ضع رأس 
الميزان على يسار أو يمين جذر اللسان. وخلل القياس، يجب أن 
يظل المستشعر متصًل باألنسجة وأن يوضع أسفل اللسان في أحد 

جيبي الحرارة الخلفيين. حافظ على فمك مغلًقا خلل القياس وتنفس 
بانتظام عبر األنف. ال تأكل أو تشرب أي شيء قبل إجراء القياس 

مباشرة. تتراوح مدة القياس المعتادة بين 10 إلى 30 ثانية.

EU/2017/745 بشأن األجهزة الطبية(؛ في حالة إذا وقع حادث خطير 
أثناء استخدام هذا الجهاز أو نتيجًة الستخدامه، يرجى إبلغ الشركة 
المصنعة و/أو ممثلها المعتمد بذلك وإبلغ السلطة المحلية لديك.

، النسخة 3 تاريخ مراجعة النص: 
معرض لألخطاء وخاضع للتغيير

تحت اإلبط )إبطي(
عند وضع الميزان تحت اإلبط، يتم قياس درجة حرارة السطح، والتي 
قد تختلف بنحو 0.5 إلى 1.5 درجة مئوية عن قراءة درجة الحرارة 

المأخوذة من الشرج لدى البالغين. تتراوح مدة القياس المعتادة في 
هذه الطريقة بين نحو 10 إلى 40 ثانية. ولكن تجدر اإلشارة هنا إلى 

أن القراءة الدقيقة ال يمكن تحصيلها إذا تم تبريد منطقة اإلبط مثًل. 
وللحصول على قراءة دقيقة بأكبر قدر ممكن، وتتطابق بأكبر قدر 

ممكن مع درجة حرارة الجسم الداخلية، نوصي بإطالة مدة القياس 
إلى 3 دقائق.

 مالحظة حول الحد األدنى لمدة القياس
تعتمد مدة القياس على موضع القياس، ويجب أال تنتهي عملية 

القياس قبل صدور اإلشارة الصوتية. في حالة إطالة مدة القياس بعد 
نهاية القياس المعروضة على الشاشة، فيمكن أن تتزايد درجة الحرارة.

أخذ القياس
ألخذ القياس، اضغط على زر التشغيل/اإليقاف الموجود إلى جانب 

الشاشة. ستسمع اإلشارة الصوتية، ثم اختباًرا ذاتًيا آلًيا للوظائف، 
تظهر خلله جميع القطاعات الرقمية للتحقق بالنظر من عمل شاشة 

.LCD

 ."Lo" على الشاشة، متبوعة برمز "ok"عند رفع اإلصبع عن الزر، تظهر
وما أن يبدأ الرمز "C°" بالوميض، حتى يكون الجهاز جاهًزا إلجراء 

القياس. وخلل أخذ القياس، تظل درجة الحرارة الحالية ظاهرة 
على الشاشة، كما يومض الرمز "C°". وعند الوصول لدرجة معينة 

من استقرار درجة حرارة، تصدر إشارة صوتية )4x5 إشارات صوتية 
قصيرة(، ويتوقف الرمز "C°" عن الوميض، وتظهر على الشاشة قيمة 

درجة الحرارة المقاسة عند تلك اللحظة. إذا كانت درجة الحرارة 
المقاسة، أو درجة الحرارة المحيطة، خارج نطاق القياس، سيظهر 

."HI" أو "Lo" على الشاشة رمز
إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أعلى من 35 درجة، ضع رأس 
القياس في ماء بارد نحو 5  إلى 10  ثواٍن قبل البدء بأخذ القياس.

بعد االنتهاء من القياس، يرجى إيقاف تشغيل الميزان بالضغط على 
زر التشغيل/اإليقاف. وستسمع حينها إشارة صوتية. يتم تخزين أعلى 

درجة حرارة تم قياسها قبل إيقاف تشغيل الميزان في الذاكرة حتى 
القياس التالي.

الستدعاء ذاكرة القراءات، اضغط على زر التشغيل/اإليقاف مطوالً 
عند فتح الجهاز إلى أن تظهر على الشاشة آخر قراءة تم تخزينها تلقائًيا 

."°C"و "M" عند أخذ آخر قياس، إلى جانب
التنظيف والتطهير

لتجنب انتقال العدوى، تأكد من إجراء النظافة الصحية الملئمة 
للميزان عن طريق تنظيفه وتعقيمه قبل وبعد كل استخدام.

نّظف الجهاز ومستشعر القياس بقطعة قماش رطبة ومادة تنظيف  �
بسيطة أو مطهر مناسب، مثل محلول كحول األيزوبروبيل بنسبة 

70% )المادة الفعالة: إيزوبروبانول(.
الجهاز مضاد للماء، لذلك يمكنك غمره في الماء الفاتر أو السوائل  �

لتنظيفه وتعقيمه بأكمله.

ال تترك الميزان مغموًرا في السائل ألكثر من 30 دقيقة، وال تغمره  �
في عمق يزيد على 15 سم.

يرجى عدم استخدام مواد التنظيف أو المذيبات القوية ألنها قد  �
تضر بالجهاز وتجعل الشاشة معتمة.

لحماية الجهاز من التأثيرات الخارجية، يمكنك تخزينه في علبة  �
واقية.

 اإلمداد بالطاقة )البطارية(
البطارية مرفقة مع الجهاز عند توريده وتأتي موضوعة فيه. جهاز 

Thermoval جاهز للستخدام مباشرة. يجب استبدال البطارية عند 
. للقيام بذلك، انزع غطاء البطارية برفق ثم  إضاءة رمز البطارية 
أخرج البطارية بحرص كي ال تسحب المكونات اإللكترونية خارج 

الجهاز في العملية. عند إغلق حجيرة البطارية، تأكد من سماع 
صوت انغلق آلية القفل.

أِزل البطاريات الفارغة فوًرا وضع مكانها بطاريات جديدة من  �
النوع نفسه.

انتبه إلى علمة القطب الموجب )+( والسالب )-(. �
مالحظات حول التخلص من الجهاز

حرًصا على بيئتنا، ال يجوز التخلص من البطاريات الفارغة ضمن 
النفايات المنزلية. ُيرجى االمتثال للوائح المعمول بها للتخلص من 

النفايات أو التوجه إلى مراكز التجميع العامة.
يخضع هذا المنَتج للتوجيه األوروبي EU/2012/19 الخاص باألجهزة 

الكهربائية/اإللكترونية القديمة، ويحمل العلمة الخاصة بذلك. 
ال تتخلص من األجهزة اإللكترونية مع النفايات المنزلية. يرجى 

الحصول على المعلومات اللزمة للتخلص السليم من 
الجهاز من اللوائح المحلية، حيث أن ذلك يحفظ البيئة 

وصحة اإلنسان.
البيانات الفنية

ميزان حرارة كهربائي إلكينيكي مدمج مزود 
بجهاز للقيمة القصوى

وصف المنتج:

Thermoval الطراز:
rapid/kids/kids flex النوع:

32.0 إلى 43.9 درجة مئوية نطاق القياس:
0.1  °مئوية )وحدة القياس: درجة مئوية( أصغر وحدة للعرض:

+/- 0.1 درجة مئوية لنطاق القياس 
بأكمله

دقة القياس:

القياس في وضعية مباشرة، متقطع )غير 
استقرائي(

وضعية التشغيل:

التشغيل، إيقاف التشغيل، انتهاء القياس. اإلشارة الصوتية:
قراءة واحدة )تخزين تلقائي آلخر قراءة( سعة الذاكرة:

ال يوجد اإلشارة الصوتية للحمى:
درجة الحرارة المحيطة: +5 °مئوية حتى 

+40 °مئوية

الرطوبة النسبية: 15 إلى 90%، دون تكاثف

ظروف التشغيل:

تعليمات االستخدام  
يسعدنا قرارك بشراء ميزان الحرارة من هارتمان.

يرجى استخدام هذا الجهاز وفق تعليمات االستخدام الماثلة بين 
يديك، واالحتفاظ بها جيًدا.

محتويات العبوة
ميزان رقمي يشتمل على بطارية LR41 بقيمة جهد تبلغ 1.5 فولت

علبة واقية
تعليمات االستخدام

شرح الرموز على الشاشة
األرقام والرموز على الشاشة  

البطارية فارغة  
خطأ في النظام أو خطأ في القياس  :Err

درجة الحرارة دون 32.0 مئوية  :Lo °C
درجة الحرارة أعلى من 43.9 مئوية  :HI °C

عرض آخر درجة حرارة مقروءة  :M
 مالحظات هامة عند االستخدام

االستخدام المقصود
Thermoval rapid/kids/kids flex هو ميزان حرارة رقمي قابل إلعادة 

االستخدام وهو مخصص لقياس درجة الحرارة من الشرج أو الفم أو 
اإلبط، صنِع لمراقبة درجة حرارة جسم اإلنسان مؤقًتا، ويمكن إعادة 
استخدامه بواسطة األفراد العاديين والمتخصصين في الرعاية الطبية 

في العيادات والمنازل.
تتطلب الحمى الشديدة أو طويلة األمد علًجا طبًيا، سيما لدى  �

األطفال الصغار. يرجى التوجه إلى الطبيب.
قد يؤدي تشخيص المرء لحالته بنفسه بناء على نتيجة القياس، أو  �

معالجة نفسه بنفسه بناًء عليها، إلى مخاطرة طبية غير مقبولة أو 
إلى تدهور حالة المريض. ال تحكم بنفسك على قيم القياس وال 

تستخدمها للعلج دون استشارة المختصين. اتبع تعليمات طبيبك.
يمكن أن تتباين درجة الحرارة المأخوذة من الشرج أو الفم أو  �

اإلبط، وهو ما يجب أخذه دائًما بعين االعتبار عند مقارنة القيم مًعا.
ننوه إلى أن القياس الصحيح لدرجة الحرارة يتأثر بعوامل مختلفة،  �

وخصوًصا، على سبيل المثال ال الحصر: موضع القياس، وظروف 
موضع القياس، ومدة القياس، وطريقة القياس/االستخدام، فضًل 

عن تناول الطعام والشراب والتدخين واالستحمام وبذل مجهود 
بدني قبل القياس.

كرر القياس مرة أخرى عند الشك في القيم المقاسة. �
 إرشادات السالمة الخاصة بالجهاز

ال تترك الجهاز دون مراقبة بالقرب من األطفال الصغار أو األفراد  �
الذين ال يستطيعون تشغيله بأنفسهم. خّزن الجهاز، والغلف، 

والبطاريات بطريقة مناسبة وفي موقع آمن ال يمكن الوصول إليه 
بسهولة. بعض مكونات الجهاز قابلة للبلع.

ال تستخدم الجهاز إذا اكتشفت أو شككت بوجود عطل فيه، سيما  �
رأس القياس الذي يجب أن يكون سليًما.

درجة الحرارة المحيطة: -25 °مئوية حتى 
+55 °مئوية

الرطوبة النسبية: 15 إلى 90%، دون تكاثف

ظروف النقل/التخزين:

نحو 10 دقائق بعد انتهاء القياس )نحو 
3 دقائق في حال عدم إجراء القياس(.

وظيفة إيقاف التشغيل 
تلقائًيا:

1.5 فولت خلية قرصية منغنيز قلوية 
)LR41(

نوع البطارية:

4000 قياس على األقل قدرة البطارية:
IP67: مقاوم لألتربة ومحمي من آثار الغمر 

المؤقت
الحماية من تسرب الماء 
أو المواد الصلبة الضارة:

5 سنوات عمر الخدمة )فترة 
التشغيل(:

;DIN EN ISO 80601-2-56:2020

 ASTM E1112-00; DIN EN 60601-1:2013;
DIN EN 60601-1-2:2016

اإلشارة إلى المعايير:

تعليمات حول الفحص المترولوجي
نوصي بإجراء فحص مترولوجي كل عامين لألجهزة المستخدمة على 
نطاق مهني في الصيدليات أو العيادات الخاصة أو المستشفيات على 

سبيل المثال. نرجو االلتزام باللوائح الوطنية التي يحددها المشّرع. 
ننوه هنا إلى أنه ال يمكن إجراء الفحص المترولوجي إال من ِقبل 

السلطات المختصة أو جهات الصيانة المعتمدة على نفقة المستخدم.
شروط الضمان

نقدم ضمان مدته 3 سنوات على هذا الميزان من تاريخ شرائه ووفًقا 
للشروط المبينة أدناه.

صمم هذا الجهاز ليستخدم للغرض المبين في هذا الدليل حصًرا. لن 
تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية أي ضرر أو إصابات ناجمة عن سوء 

االستخدام، أو سوء التعامل، أو التدخل غير المصرح به.
توفر شركة HARTMANN البدائل مجاًنا في حال ظهور أي عيب في 
المواد أو خطأ في تصنيع الجهاز، أو ُتصلح هذه العيوب واألخطاء 

خلل فترة الضمان، دون أن يؤدي ذلك إلى تمديد فترة الضمان.
ُيستثنى من نطاق الضمان األجزاء المعرضة للتآكل والبلى )مثل 
البطاريات والعلبة الواقية والعبوة وغير ذلك(. تقتصر مطالبات 

التعويض عن األضرار على قيمة المنتج فقط، وُيستثنى من ذلك 
صراحة التعويض عن أية أضرار أو إصابات مترتبة.

يجب أن تتم مطالبات الضمان خلل فترة الضمان. يرجى إرسال 
الجهاز مع العلبة الواقية وإيصال الشراء مباشرة أو عبر الموزع الذي 

اشتريت منه إلى قسم خدمة العملء في دولتك.
استفسارات العمالء

يرجى االتصال بنا على العنوان المذكور في نهاية هذا الدليل لإلجابة 
على أسئلتكم المتعلقة بتشغيل الجهاز واستخدامه وصيانته أو لإلبلغ 

عن أي أمر ما غير متوقع.
بالنسبة للمرضى/المستخدمين/األطراف األخرى في االتحاد 

األوروبي أو في الدول التي لديها نظم رقابية مماثلة )الئحة 

احرص على حماية الجهاز من أي آثار ميكانيكية، ومن الصدمات  �
القوية، والتأثيرات واالهتزازات، وال تسقطه.

ال تعرض الجهاز للماء الساخن. �
ال تعرض الجهاز لدرجات الحرارة الشديدة وألشعة الشمس  �

المباشرة.
ال يجوز أن تجري أية تعديلت على الجهاز أو تفكك أجزاًء منه  �

أو تصلحه بنفسك،
ال تستخدم الجهاز مباشرة بجانب أو بين المنتجات اإللكترونية  �

األخرى أو بالقرب من المجاالت الكهرومغناطيسية القوية، وابتعد 
عن أجهزة الراديو والهواتف النقالة والمعدات الجراحية عالية 
التردد ومعدات التصوير بالرنين المغناطيسي. يتعين استخدام 
أجهزة االتصال المتنقلة أو الجوالة أو اللسلكية عالية التردد، 
كالهواتف والهواتف الجوالة )بما في ذلك أي ملحقات( على 

مسافة ال تقل عن 30 سم من ميزان الحرارة. )يمكن طلب المزيد 
من المستندات ذات الصلة بمعيار التوافق الكهرومغناطيسي من 

خدمة العملء، انظر بيانات االتصال أدناه(.
يرجى االلتزام بظروف التخزين والنقل والتشغيل )انظر "البيانات  �

الفنية"(.
يحتوي رأس الميزان على مادة النيكل، ما يعني أنه قد يتسبب  �

بحساسيات/ردود فعل تحسسية.
قد يكون استخدام ميزان الحرارة على أشخاص مختلفين مصابين  �

بأمراض حادة ومعدية تصرًفا غير سليم بسبب االنتقال المحتمل 
للجراثيم من شخص آلخر رغم ضرورة تنظيفه وتطهيره. اسأل 

طبيبك المعالج في الحاالت االستثنائية.
ينطبق على Thermoval kids flex فقط: يجب عدم ثني الرأس المرن  �

بزاوية تزيد على 45 درجة.
في حال عدم اتباع تعليمات السلمة، يمكن أن تتأثر دقة القياس، 

والشاشة، وكذلك وظائف الجهاز، أو يصبح فيها عيب، وال يمكن 
استبعاد حصول خطر على الصحة!

تعليمات التشغيل
طرقة القياس

في الشرج )شرجية(
تعد هذه الطريقة، من وجهة نظر طبية، أكثر طرق القياس موثوقية، 

ألنها قريبة جًدا من درجة حرارة الجسم الداخلية. وفي هذه الطريقة، 
يتم إدخال ميزان الحرارة بتأٍن في فتحة الشرج لمسافة 2 سم بحد 

أقصى. تتراوح مدة القياس المعتادة بين 10 إلى 15 ثانية.
في الفم )فموي(

هناك مناطق مختلفة للحرارة في الفم، وبصفة عامة، تقل درجة 
الحرارة في الفم عن درجة الحرارة في الشرج بنحو 0.3 إلى 

0.8 درجة مئوية. لضمان دقة القراءة بأكبر قدر ممكن، ضع رأس 
الميزان على يسار أو يمين جذر اللسان. وخلل القياس، يجب أن 
يظل المستشعر متصًل باألنسجة وأن يوضع أسفل اللسان في أحد 

جيبي الحرارة الخلفيين. حافظ على فمك مغلًقا خلل القياس وتنفس 
بانتظام عبر األنف. ال تأكل أو تشرب أي شيء قبل إجراء القياس 

مباشرة. تتراوح مدة القياس المعتادة بين 10 إلى 30 ثانية.

EU/2017/745 بشأن األجهزة الطبية(؛ في حالة إذا وقع حادث خطير 
أثناء استخدام هذا الجهاز أو نتيجًة الستخدامه، يرجى إبلغ الشركة 
المصنعة و/أو ممثلها المعتمد بذلك وإبلغ السلطة المحلية لديك.

، النسخة 3 تاريخ مراجعة النص: 
معرض لألخطاء وخاضع للتغيير

تحت اإلبط )إبطي(
عند وضع الميزان تحت اإلبط، يتم قياس درجة حرارة السطح، والتي 
قد تختلف بنحو 0.5 إلى 1.5 درجة مئوية عن قراءة درجة الحرارة 

المأخوذة من الشرج لدى البالغين. تتراوح مدة القياس المعتادة في 
هذه الطريقة بين نحو 10 إلى 40 ثانية. ولكن تجدر اإلشارة هنا إلى 

أن القراءة الدقيقة ال يمكن تحصيلها إذا تم تبريد منطقة اإلبط مثًل. 
وللحصول على قراءة دقيقة بأكبر قدر ممكن، وتتطابق بأكبر قدر 

ممكن مع درجة حرارة الجسم الداخلية، نوصي بإطالة مدة القياس 
إلى 3 دقائق.

 مالحظة حول الحد األدنى لمدة القياس
تعتمد مدة القياس على موضع القياس، ويجب أال تنتهي عملية 

القياس قبل صدور اإلشارة الصوتية. في حالة إطالة مدة القياس بعد 
نهاية القياس المعروضة على الشاشة، فيمكن أن تتزايد درجة الحرارة.

أخذ القياس
ألخذ القياس، اضغط على زر التشغيل/اإليقاف الموجود إلى جانب 

الشاشة. ستسمع اإلشارة الصوتية، ثم اختباًرا ذاتًيا آلًيا للوظائف، 
تظهر خلله جميع القطاعات الرقمية للتحقق بالنظر من عمل شاشة 

.LCD

 ."Lo" على الشاشة، متبوعة برمز "ok"عند رفع اإلصبع عن الزر، تظهر
وما أن يبدأ الرمز "C°" بالوميض، حتى يكون الجهاز جاهًزا إلجراء 

القياس. وخلل أخذ القياس، تظل درجة الحرارة الحالية ظاهرة 
على الشاشة، كما يومض الرمز "C°". وعند الوصول لدرجة معينة 

من استقرار درجة حرارة، تصدر إشارة صوتية )4x5 إشارات صوتية 
قصيرة(، ويتوقف الرمز "C°" عن الوميض، وتظهر على الشاشة قيمة 

درجة الحرارة المقاسة عند تلك اللحظة. إذا كانت درجة الحرارة 
المقاسة، أو درجة الحرارة المحيطة، خارج نطاق القياس، سيظهر 

."HI" أو "Lo" على الشاشة رمز
إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أعلى من 35 درجة، ضع رأس 
القياس في ماء بارد نحو 5  إلى 10  ثواٍن قبل البدء بأخذ القياس.

بعد االنتهاء من القياس، يرجى إيقاف تشغيل الميزان بالضغط على 
زر التشغيل/اإليقاف. وستسمع حينها إشارة صوتية. يتم تخزين أعلى 

درجة حرارة تم قياسها قبل إيقاف تشغيل الميزان في الذاكرة حتى 
القياس التالي.

الستدعاء ذاكرة القراءات، اضغط على زر التشغيل/اإليقاف مطوالً 
عند فتح الجهاز إلى أن تظهر على الشاشة آخر قراءة تم تخزينها تلقائًيا 

."°C"و "M" عند أخذ آخر قياس، إلى جانب
التنظيف والتطهير

لتجنب انتقال العدوى، تأكد من إجراء النظافة الصحية الملئمة 
للميزان عن طريق تنظيفه وتعقيمه قبل وبعد كل استخدام.

نّظف الجهاز ومستشعر القياس بقطعة قماش رطبة ومادة تنظيف  �
بسيطة أو مطهر مناسب، مثل محلول كحول األيزوبروبيل بنسبة 

70% )المادة الفعالة: إيزوبروبانول(.
الجهاز مضاد للماء، لذلك يمكنك غمره في الماء الفاتر أو السوائل  �

لتنظيفه وتعقيمه بأكمله.

ال تترك الميزان مغموًرا في السائل ألكثر من 30 دقيقة، وال تغمره  �
في عمق يزيد على 15 سم.

يرجى عدم استخدام مواد التنظيف أو المذيبات القوية ألنها قد  �
تضر بالجهاز وتجعل الشاشة معتمة.

لحماية الجهاز من التأثيرات الخارجية، يمكنك تخزينه في علبة  �
واقية.

 اإلمداد بالطاقة )البطارية(
البطارية مرفقة مع الجهاز عند توريده وتأتي موضوعة فيه. جهاز 

Thermoval جاهز للستخدام مباشرة. يجب استبدال البطارية عند 
. للقيام بذلك، انزع غطاء البطارية برفق ثم  إضاءة رمز البطارية 
أخرج البطارية بحرص كي ال تسحب المكونات اإللكترونية خارج 

الجهاز في العملية. عند إغلق حجيرة البطارية، تأكد من سماع 
صوت انغلق آلية القفل.

أِزل البطاريات الفارغة فوًرا وضع مكانها بطاريات جديدة من  �
النوع نفسه.

انتبه إلى علمة القطب الموجب )+( والسالب )-(. �
مالحظات حول التخلص من الجهاز

حرًصا على بيئتنا، ال يجوز التخلص من البطاريات الفارغة ضمن 
النفايات المنزلية. ُيرجى االمتثال للوائح المعمول بها للتخلص من 

النفايات أو التوجه إلى مراكز التجميع العامة.
يخضع هذا المنَتج للتوجيه األوروبي EU/2012/19 الخاص باألجهزة 

الكهربائية/اإللكترونية القديمة، ويحمل العلمة الخاصة بذلك. 
ال تتخلص من األجهزة اإللكترونية مع النفايات المنزلية. يرجى 

الحصول على المعلومات اللزمة للتخلص السليم من 
الجهاز من اللوائح المحلية، حيث أن ذلك يحفظ البيئة 

وصحة اإلنسان.
البيانات الفنية

ميزان حرارة كهربائي إلكينيكي مدمج مزود 
بجهاز للقيمة القصوى

وصف المنتج:

Thermoval الطراز:
rapid/kids/kids flex النوع:

32.0 إلى 43.9 درجة مئوية نطاق القياس:
0.1  °مئوية )وحدة القياس: درجة مئوية( أصغر وحدة للعرض:

+/- 0.1 درجة مئوية لنطاق القياس 
بأكمله

دقة القياس:

القياس في وضعية مباشرة، متقطع )غير 
استقرائي(

وضعية التشغيل:

التشغيل، إيقاف التشغيل، انتهاء القياس. اإلشارة الصوتية:
قراءة واحدة )تخزين تلقائي آلخر قراءة( سعة الذاكرة:

ال يوجد اإلشارة الصوتية للحمى:
درجة الحرارة المحيطة: +5 °مئوية حتى 

+40 °مئوية

الرطوبة النسبية: 15 إلى 90%، دون تكاثف

ظروف التشغيل:

تعليمات االستخدام  
يسعدنا قرارك بشراء ميزان الحرارة من هارتمان.

يرجى استخدام هذا الجهاز وفق تعليمات االستخدام الماثلة بين 
يديك، واالحتفاظ بها جيًدا.

محتويات العبوة
ميزان رقمي يشتمل على بطارية LR41 بقيمة جهد تبلغ 1.5 فولت

علبة واقية
تعليمات االستخدام

شرح الرموز على الشاشة
األرقام والرموز على الشاشة  

البطارية فارغة  
خطأ في النظام أو خطأ في القياس  :Err

درجة الحرارة دون 32.0 مئوية  :Lo °C
درجة الحرارة أعلى من 43.9 مئوية  :HI °C

عرض آخر درجة حرارة مقروءة  :M
 مالحظات هامة عند االستخدام

االستخدام المقصود
Thermoval rapid/kids/kids flex هو ميزان حرارة رقمي قابل إلعادة 

االستخدام وهو مخصص لقياس درجة الحرارة من الشرج أو الفم أو 
اإلبط، صنِع لمراقبة درجة حرارة جسم اإلنسان مؤقًتا، ويمكن إعادة 
استخدامه بواسطة األفراد العاديين والمتخصصين في الرعاية الطبية 

في العيادات والمنازل.
تتطلب الحمى الشديدة أو طويلة األمد علًجا طبًيا، سيما لدى  �

األطفال الصغار. يرجى التوجه إلى الطبيب.
قد يؤدي تشخيص المرء لحالته بنفسه بناء على نتيجة القياس، أو  �

معالجة نفسه بنفسه بناًء عليها، إلى مخاطرة طبية غير مقبولة أو 
إلى تدهور حالة المريض. ال تحكم بنفسك على قيم القياس وال 

تستخدمها للعلج دون استشارة المختصين. اتبع تعليمات طبيبك.
يمكن أن تتباين درجة الحرارة المأخوذة من الشرج أو الفم أو  �

اإلبط، وهو ما يجب أخذه دائًما بعين االعتبار عند مقارنة القيم مًعا.
ننوه إلى أن القياس الصحيح لدرجة الحرارة يتأثر بعوامل مختلفة،  �

وخصوًصا، على سبيل المثال ال الحصر: موضع القياس، وظروف 
موضع القياس، ومدة القياس، وطريقة القياس/االستخدام، فضًل 

عن تناول الطعام والشراب والتدخين واالستحمام وبذل مجهود 
بدني قبل القياس.

كرر القياس مرة أخرى عند الشك في القيم المقاسة. �
 إرشادات السالمة الخاصة بالجهاز

ال تترك الجهاز دون مراقبة بالقرب من األطفال الصغار أو األفراد  �
الذين ال يستطيعون تشغيله بأنفسهم. خّزن الجهاز، والغلف، 

والبطاريات بطريقة مناسبة وفي موقع آمن ال يمكن الوصول إليه 
بسهولة. بعض مكونات الجهاز قابلة للبلع.

ال تستخدم الجهاز إذا اكتشفت أو شككت بوجود عطل فيه، سيما  �
رأس القياس الذي يجب أن يكون سليًما.

درجة الحرارة المحيطة: -25 °مئوية حتى 
+55 °مئوية

الرطوبة النسبية: 15 إلى 90%، دون تكاثف

ظروف النقل/التخزين:

نحو 10 دقائق بعد انتهاء القياس )نحو 
3 دقائق في حال عدم إجراء القياس(.

وظيفة إيقاف التشغيل 
تلقائًيا:

1.5 فولت خلية قرصية منغنيز قلوية 
)LR41(

نوع البطارية:

4000 قياس على األقل قدرة البطارية:
IP67: مقاوم لألتربة ومحمي من آثار الغمر 

المؤقت
الحماية من تسرب الماء 
أو المواد الصلبة الضارة:

5 سنوات عمر الخدمة )فترة 
التشغيل(:

;DIN EN ISO 80601-2-56:2020

 ASTM E1112-00; DIN EN 60601-1:2013;
DIN EN 60601-1-2:2016

اإلشارة إلى المعايير:

تعليمات حول الفحص المترولوجي
نوصي بإجراء فحص مترولوجي كل عامين لألجهزة المستخدمة على 
نطاق مهني في الصيدليات أو العيادات الخاصة أو المستشفيات على 

سبيل المثال. نرجو االلتزام باللوائح الوطنية التي يحددها المشّرع. 
ننوه هنا إلى أنه ال يمكن إجراء الفحص المترولوجي إال من ِقبل 

السلطات المختصة أو جهات الصيانة المعتمدة على نفقة المستخدم.
شروط الضمان

نقدم ضمان مدته 3 سنوات على هذا الميزان من تاريخ شرائه ووفًقا 
للشروط المبينة أدناه.

صمم هذا الجهاز ليستخدم للغرض المبين في هذا الدليل حصًرا. لن 
تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية أي ضرر أو إصابات ناجمة عن سوء 

االستخدام، أو سوء التعامل، أو التدخل غير المصرح به.
توفر شركة HARTMANN البدائل مجاًنا في حال ظهور أي عيب في 
المواد أو خطأ في تصنيع الجهاز، أو ُتصلح هذه العيوب واألخطاء 

خلل فترة الضمان، دون أن يؤدي ذلك إلى تمديد فترة الضمان.
ُيستثنى من نطاق الضمان األجزاء المعرضة للتآكل والبلى )مثل 
البطاريات والعلبة الواقية والعبوة وغير ذلك(. تقتصر مطالبات 

التعويض عن األضرار على قيمة المنتج فقط، وُيستثنى من ذلك 
صراحة التعويض عن أية أضرار أو إصابات مترتبة.

يجب أن تتم مطالبات الضمان خلل فترة الضمان. يرجى إرسال 
الجهاز مع العلبة الواقية وإيصال الشراء مباشرة أو عبر الموزع الذي 

اشتريت منه إلى قسم خدمة العملء في دولتك.
استفسارات العمالء

يرجى االتصال بنا على العنوان المذكور في نهاية هذا الدليل لإلجابة 
على أسئلتكم المتعلقة بتشغيل الجهاز واستخدامه وصيانته أو لإلبلغ 

عن أي أمر ما غير متوقع.
بالنسبة للمرضى/المستخدمين/األطراف األخرى في االتحاد 

األوروبي أو في الدول التي لديها نظم رقابية مماثلة )الئحة 

احرص على حماية الجهاز من أي آثار ميكانيكية، ومن الصدمات  �
القوية، والتأثيرات واالهتزازات، وال تسقطه.

ال تعرض الجهاز للماء الساخن. �
ال تعرض الجهاز لدرجات الحرارة الشديدة وألشعة الشمس  �

المباشرة.
ال يجوز أن تجري أية تعديلت على الجهاز أو تفكك أجزاًء منه  �

أو تصلحه بنفسك،
ال تستخدم الجهاز مباشرة بجانب أو بين المنتجات اإللكترونية  �

األخرى أو بالقرب من المجاالت الكهرومغناطيسية القوية، وابتعد 
عن أجهزة الراديو والهواتف النقالة والمعدات الجراحية عالية 
التردد ومعدات التصوير بالرنين المغناطيسي. يتعين استخدام 
أجهزة االتصال المتنقلة أو الجوالة أو اللسلكية عالية التردد، 
كالهواتف والهواتف الجوالة )بما في ذلك أي ملحقات( على 

مسافة ال تقل عن 30 سم من ميزان الحرارة. )يمكن طلب المزيد 
من المستندات ذات الصلة بمعيار التوافق الكهرومغناطيسي من 

خدمة العملء، انظر بيانات االتصال أدناه(.
يرجى االلتزام بظروف التخزين والنقل والتشغيل )انظر "البيانات  �

الفنية"(.
يحتوي رأس الميزان على مادة النيكل، ما يعني أنه قد يتسبب  �

بحساسيات/ردود فعل تحسسية.
قد يكون استخدام ميزان الحرارة على أشخاص مختلفين مصابين  �

بأمراض حادة ومعدية تصرًفا غير سليم بسبب االنتقال المحتمل 
للجراثيم من شخص آلخر رغم ضرورة تنظيفه وتطهيره. اسأل 

طبيبك المعالج في الحاالت االستثنائية.
ينطبق على Thermoval kids flex فقط: يجب عدم ثني الرأس المرن  �

بزاوية تزيد على 45 درجة.
في حال عدم اتباع تعليمات السلمة، يمكن أن تتأثر دقة القياس، 

والشاشة، وكذلك وظائف الجهاز، أو يصبح فيها عيب، وال يمكن 
استبعاد حصول خطر على الصحة!

تعليمات التشغيل
طرقة القياس

في الشرج )شرجية(
تعد هذه الطريقة، من وجهة نظر طبية، أكثر طرق القياس موثوقية، 

ألنها قريبة جًدا من درجة حرارة الجسم الداخلية. وفي هذه الطريقة، 
يتم إدخال ميزان الحرارة بتأٍن في فتحة الشرج لمسافة 2 سم بحد 

أقصى. تتراوح مدة القياس المعتادة بين 10 إلى 15 ثانية.
في الفم )فموي(

هناك مناطق مختلفة للحرارة في الفم، وبصفة عامة، تقل درجة 
الحرارة في الفم عن درجة الحرارة في الشرج بنحو 0.3 إلى 

0.8 درجة مئوية. لضمان دقة القراءة بأكبر قدر ممكن، ضع رأس 
الميزان على يسار أو يمين جذر اللسان. وخلل القياس، يجب أن 
يظل المستشعر متصًل باألنسجة وأن يوضع أسفل اللسان في أحد 

جيبي الحرارة الخلفيين. حافظ على فمك مغلًقا خلل القياس وتنفس 
بانتظام عبر األنف. ال تأكل أو تشرب أي شيء قبل إجراء القياس 

مباشرة. تتراوح مدة القياس المعتادة بين 10 إلى 30 ثانية.

EU/2017/745 بشأن األجهزة الطبية(؛ في حالة إذا وقع حادث خطير 
أثناء استخدام هذا الجهاز أو نتيجًة الستخدامه، يرجى إبلغ الشركة 
المصنعة و/أو ممثلها المعتمد بذلك وإبلغ السلطة المحلية لديك.

، النسخة 3 تاريخ مراجعة النص: 
معرض لألخطاء وخاضع للتغيير

تحت اإلبط )إبطي(
عند وضع الميزان تحت اإلبط، يتم قياس درجة حرارة السطح، والتي 
قد تختلف بنحو 0.5 إلى 1.5 درجة مئوية عن قراءة درجة الحرارة 

المأخوذة من الشرج لدى البالغين. تتراوح مدة القياس المعتادة في 
هذه الطريقة بين نحو 10 إلى 40 ثانية. ولكن تجدر اإلشارة هنا إلى 

أن القراءة الدقيقة ال يمكن تحصيلها إذا تم تبريد منطقة اإلبط مثًل. 
وللحصول على قراءة دقيقة بأكبر قدر ممكن، وتتطابق بأكبر قدر 

ممكن مع درجة حرارة الجسم الداخلية، نوصي بإطالة مدة القياس 
إلى 3 دقائق.

 مالحظة حول الحد األدنى لمدة القياس
تعتمد مدة القياس على موضع القياس، ويجب أال تنتهي عملية 

القياس قبل صدور اإلشارة الصوتية. في حالة إطالة مدة القياس بعد 
نهاية القياس المعروضة على الشاشة، فيمكن أن تتزايد درجة الحرارة.

أخذ القياس
ألخذ القياس، اضغط على زر التشغيل/اإليقاف الموجود إلى جانب 

الشاشة. ستسمع اإلشارة الصوتية، ثم اختباًرا ذاتًيا آلًيا للوظائف، 
تظهر خلله جميع القطاعات الرقمية للتحقق بالنظر من عمل شاشة 

.LCD

 ."Lo" على الشاشة، متبوعة برمز "ok"عند رفع اإلصبع عن الزر، تظهر
وما أن يبدأ الرمز "C°" بالوميض، حتى يكون الجهاز جاهًزا إلجراء 

القياس. وخلل أخذ القياس، تظل درجة الحرارة الحالية ظاهرة 
على الشاشة، كما يومض الرمز "C°". وعند الوصول لدرجة معينة 

من استقرار درجة حرارة، تصدر إشارة صوتية )4x5 إشارات صوتية 
قصيرة(، ويتوقف الرمز "C°" عن الوميض، وتظهر على الشاشة قيمة 

درجة الحرارة المقاسة عند تلك اللحظة. إذا كانت درجة الحرارة 
المقاسة، أو درجة الحرارة المحيطة، خارج نطاق القياس، سيظهر 

."HI" أو "Lo" على الشاشة رمز
إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أعلى من 35 درجة، ضع رأس 
القياس في ماء بارد نحو 5  إلى 10  ثواٍن قبل البدء بأخذ القياس.

بعد االنتهاء من القياس، يرجى إيقاف تشغيل الميزان بالضغط على 
زر التشغيل/اإليقاف. وستسمع حينها إشارة صوتية. يتم تخزين أعلى 

درجة حرارة تم قياسها قبل إيقاف تشغيل الميزان في الذاكرة حتى 
القياس التالي.

الستدعاء ذاكرة القراءات، اضغط على زر التشغيل/اإليقاف مطوالً 
عند فتح الجهاز إلى أن تظهر على الشاشة آخر قراءة تم تخزينها تلقائًيا 

."°C"و "M" عند أخذ آخر قياس، إلى جانب
التنظيف والتطهير

لتجنب انتقال العدوى، تأكد من إجراء النظافة الصحية الملئمة 
للميزان عن طريق تنظيفه وتعقيمه قبل وبعد كل استخدام.

نّظف الجهاز ومستشعر القياس بقطعة قماش رطبة ومادة تنظيف  �
بسيطة أو مطهر مناسب، مثل محلول كحول األيزوبروبيل بنسبة 

70% )المادة الفعالة: إيزوبروبانول(.
الجهاز مضاد للماء، لذلك يمكنك غمره في الماء الفاتر أو السوائل  �

لتنظيفه وتعقيمه بأكمله.

ال تترك الميزان مغموًرا في السائل ألكثر من 30 دقيقة، وال تغمره  �
في عمق يزيد على 15 سم.

يرجى عدم استخدام مواد التنظيف أو المذيبات القوية ألنها قد  �
تضر بالجهاز وتجعل الشاشة معتمة.

لحماية الجهاز من التأثيرات الخارجية، يمكنك تخزينه في علبة  �
واقية.

 اإلمداد بالطاقة )البطارية(
البطارية مرفقة مع الجهاز عند توريده وتأتي موضوعة فيه. جهاز 

Thermoval جاهز للستخدام مباشرة. يجب استبدال البطارية عند 
. للقيام بذلك، انزع غطاء البطارية برفق ثم  إضاءة رمز البطارية 
أخرج البطارية بحرص كي ال تسحب المكونات اإللكترونية خارج 

الجهاز في العملية. عند إغلق حجيرة البطارية، تأكد من سماع 
صوت انغلق آلية القفل.

أِزل البطاريات الفارغة فوًرا وضع مكانها بطاريات جديدة من  �
النوع نفسه.

انتبه إلى علمة القطب الموجب )+( والسالب )-(. �
مالحظات حول التخلص من الجهاز

حرًصا على بيئتنا، ال يجوز التخلص من البطاريات الفارغة ضمن 
النفايات المنزلية. ُيرجى االمتثال للوائح المعمول بها للتخلص من 

النفايات أو التوجه إلى مراكز التجميع العامة.
يخضع هذا المنَتج للتوجيه األوروبي EU/2012/19 الخاص باألجهزة 

الكهربائية/اإللكترونية القديمة، ويحمل العلمة الخاصة بذلك. 
ال تتخلص من األجهزة اإللكترونية مع النفايات المنزلية. يرجى 

الحصول على المعلومات اللزمة للتخلص السليم من 
الجهاز من اللوائح المحلية، حيث أن ذلك يحفظ البيئة 

وصحة اإلنسان.
البيانات الفنية

ميزان حرارة كهربائي إلكينيكي مدمج مزود 
بجهاز للقيمة القصوى

وصف المنتج:

Thermoval الطراز:
rapid/kids/kids flex النوع:

32.0 إلى 43.9 درجة مئوية نطاق القياس:
0.1  °مئوية )وحدة القياس: درجة مئوية( أصغر وحدة للعرض:

+/- 0.1 درجة مئوية لنطاق القياس 
بأكمله

دقة القياس:

القياس في وضعية مباشرة، متقطع )غير 
استقرائي(

وضعية التشغيل:

التشغيل، إيقاف التشغيل، انتهاء القياس. اإلشارة الصوتية:
قراءة واحدة )تخزين تلقائي آلخر قراءة( سعة الذاكرة:

ال يوجد اإلشارة الصوتية للحمى:
درجة الحرارة المحيطة: +5 °مئوية حتى 

+40 °مئوية

الرطوبة النسبية: 15 إلى 90%، دون تكاثف

ظروف التشغيل:

تعليمات االستخدام  
يسعدنا قرارك بشراء ميزان الحرارة من هارتمان.

يرجى استخدام هذا الجهاز وفق تعليمات االستخدام الماثلة بين 
يديك، واالحتفاظ بها جيًدا.

محتويات العبوة
ميزان رقمي يشتمل على بطارية LR41 بقيمة جهد تبلغ 1.5 فولت

علبة واقية
تعليمات االستخدام

شرح الرموز على الشاشة
األرقام والرموز على الشاشة  

البطارية فارغة  
خطأ في النظام أو خطأ في القياس  :Err

درجة الحرارة دون 32.0 مئوية  :Lo °C
درجة الحرارة أعلى من 43.9 مئوية  :HI °C

عرض آخر درجة حرارة مقروءة  :M
 مالحظات هامة عند االستخدام

االستخدام المقصود
Thermoval rapid/kids/kids flex هو ميزان حرارة رقمي قابل إلعادة 

االستخدام وهو مخصص لقياس درجة الحرارة من الشرج أو الفم أو 
اإلبط، صنِع لمراقبة درجة حرارة جسم اإلنسان مؤقًتا، ويمكن إعادة 
استخدامه بواسطة األفراد العاديين والمتخصصين في الرعاية الطبية 

في العيادات والمنازل.
تتطلب الحمى الشديدة أو طويلة األمد علًجا طبًيا، سيما لدى  �

األطفال الصغار. يرجى التوجه إلى الطبيب.
قد يؤدي تشخيص المرء لحالته بنفسه بناء على نتيجة القياس، أو  �

معالجة نفسه بنفسه بناًء عليها، إلى مخاطرة طبية غير مقبولة أو 
إلى تدهور حالة المريض. ال تحكم بنفسك على قيم القياس وال 

تستخدمها للعلج دون استشارة المختصين. اتبع تعليمات طبيبك.
يمكن أن تتباين درجة الحرارة المأخوذة من الشرج أو الفم أو  �

اإلبط، وهو ما يجب أخذه دائًما بعين االعتبار عند مقارنة القيم مًعا.
ننوه إلى أن القياس الصحيح لدرجة الحرارة يتأثر بعوامل مختلفة،  �

وخصوًصا، على سبيل المثال ال الحصر: موضع القياس، وظروف 
موضع القياس، ومدة القياس، وطريقة القياس/االستخدام، فضًل 

عن تناول الطعام والشراب والتدخين واالستحمام وبذل مجهود 
بدني قبل القياس.

كرر القياس مرة أخرى عند الشك في القيم المقاسة. �
 إرشادات السالمة الخاصة بالجهاز

ال تترك الجهاز دون مراقبة بالقرب من األطفال الصغار أو األفراد  �
الذين ال يستطيعون تشغيله بأنفسهم. خّزن الجهاز، والغلف، 

والبطاريات بطريقة مناسبة وفي موقع آمن ال يمكن الوصول إليه 
بسهولة. بعض مكونات الجهاز قابلة للبلع.

ال تستخدم الجهاز إذا اكتشفت أو شككت بوجود عطل فيه، سيما  �
رأس القياس الذي يجب أن يكون سليًما.

درجة الحرارة المحيطة: -25 °مئوية حتى 
+55 °مئوية

الرطوبة النسبية: 15 إلى 90%، دون تكاثف

ظروف النقل/التخزين:

نحو 10 دقائق بعد انتهاء القياس )نحو 
3 دقائق في حال عدم إجراء القياس(.

وظيفة إيقاف التشغيل 
تلقائًيا:

1.5 فولت خلية قرصية منغنيز قلوية 
)LR41(

نوع البطارية:

4000 قياس على األقل قدرة البطارية:
IP67: مقاوم لألتربة ومحمي من آثار الغمر 

المؤقت
الحماية من تسرب الماء 
أو المواد الصلبة الضارة:

5 سنوات عمر الخدمة )فترة 
التشغيل(:

;DIN EN ISO 80601-2-56:2020

 ASTM E1112-00; DIN EN 60601-1:2013;
DIN EN 60601-1-2:2016

اإلشارة إلى المعايير:

تعليمات حول الفحص المترولوجي
نوصي بإجراء فحص مترولوجي كل عامين لألجهزة المستخدمة على 
نطاق مهني في الصيدليات أو العيادات الخاصة أو المستشفيات على 

سبيل المثال. نرجو االلتزام باللوائح الوطنية التي يحددها المشّرع. 
ننوه هنا إلى أنه ال يمكن إجراء الفحص المترولوجي إال من ِقبل 

السلطات المختصة أو جهات الصيانة المعتمدة على نفقة المستخدم.
شروط الضمان

نقدم ضمان مدته 3 سنوات على هذا الميزان من تاريخ شرائه ووفًقا 
للشروط المبينة أدناه.

صمم هذا الجهاز ليستخدم للغرض المبين في هذا الدليل حصًرا. لن 
تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية أي ضرر أو إصابات ناجمة عن سوء 

االستخدام، أو سوء التعامل، أو التدخل غير المصرح به.
توفر شركة HARTMANN البدائل مجاًنا في حال ظهور أي عيب في 
المواد أو خطأ في تصنيع الجهاز، أو ُتصلح هذه العيوب واألخطاء 

خلل فترة الضمان، دون أن يؤدي ذلك إلى تمديد فترة الضمان.
ُيستثنى من نطاق الضمان األجزاء المعرضة للتآكل والبلى )مثل 
البطاريات والعلبة الواقية والعبوة وغير ذلك(. تقتصر مطالبات 

التعويض عن األضرار على قيمة المنتج فقط، وُيستثنى من ذلك 
صراحة التعويض عن أية أضرار أو إصابات مترتبة.

يجب أن تتم مطالبات الضمان خلل فترة الضمان. يرجى إرسال 
الجهاز مع العلبة الواقية وإيصال الشراء مباشرة أو عبر الموزع الذي 

اشتريت منه إلى قسم خدمة العملء في دولتك.
استفسارات العمالء

يرجى االتصال بنا على العنوان المذكور في نهاية هذا الدليل لإلجابة 
على أسئلتكم المتعلقة بتشغيل الجهاز واستخدامه وصيانته أو لإلبلغ 

عن أي أمر ما غير متوقع.
بالنسبة للمرضى/المستخدمين/األطراف األخرى في االتحاد 

األوروبي أو في الدول التي لديها نظم رقابية مماثلة )الئحة 

احرص على حماية الجهاز من أي آثار ميكانيكية، ومن الصدمات  �
القوية، والتأثيرات واالهتزازات، وال تسقطه.

ال تعرض الجهاز للماء الساخن. �
ال تعرض الجهاز لدرجات الحرارة الشديدة وألشعة الشمس  �

المباشرة.
ال يجوز أن تجري أية تعديلت على الجهاز أو تفكك أجزاًء منه  �

أو تصلحه بنفسك،
ال تستخدم الجهاز مباشرة بجانب أو بين المنتجات اإللكترونية  �

األخرى أو بالقرب من المجاالت الكهرومغناطيسية القوية، وابتعد 
عن أجهزة الراديو والهواتف النقالة والمعدات الجراحية عالية 
التردد ومعدات التصوير بالرنين المغناطيسي. يتعين استخدام 
أجهزة االتصال المتنقلة أو الجوالة أو اللسلكية عالية التردد، 
كالهواتف والهواتف الجوالة )بما في ذلك أي ملحقات( على 

مسافة ال تقل عن 30 سم من ميزان الحرارة. )يمكن طلب المزيد 
من المستندات ذات الصلة بمعيار التوافق الكهرومغناطيسي من 

خدمة العملء، انظر بيانات االتصال أدناه(.
يرجى االلتزام بظروف التخزين والنقل والتشغيل )انظر "البيانات  �

الفنية"(.
يحتوي رأس الميزان على مادة النيكل، ما يعني أنه قد يتسبب  �

بحساسيات/ردود فعل تحسسية.
قد يكون استخدام ميزان الحرارة على أشخاص مختلفين مصابين  �

بأمراض حادة ومعدية تصرًفا غير سليم بسبب االنتقال المحتمل 
للجراثيم من شخص آلخر رغم ضرورة تنظيفه وتطهيره. اسأل 

طبيبك المعالج في الحاالت االستثنائية.
ينطبق على Thermoval kids flex فقط: يجب عدم ثني الرأس المرن  �

بزاوية تزيد على 45 درجة.
في حال عدم اتباع تعليمات السلمة، يمكن أن تتأثر دقة القياس، 

والشاشة، وكذلك وظائف الجهاز، أو يصبح فيها عيب، وال يمكن 
استبعاد حصول خطر على الصحة!

تعليمات التشغيل
طرقة القياس

في الشرج )شرجية(
تعد هذه الطريقة، من وجهة نظر طبية، أكثر طرق القياس موثوقية، 

ألنها قريبة جًدا من درجة حرارة الجسم الداخلية. وفي هذه الطريقة، 
يتم إدخال ميزان الحرارة بتأٍن في فتحة الشرج لمسافة 2 سم بحد 

أقصى. تتراوح مدة القياس المعتادة بين 10 إلى 15 ثانية.
في الفم )فموي(

هناك مناطق مختلفة للحرارة في الفم، وبصفة عامة، تقل درجة 
الحرارة في الفم عن درجة الحرارة في الشرج بنحو 0.3 إلى 

0.8 درجة مئوية. لضمان دقة القراءة بأكبر قدر ممكن، ضع رأس 
الميزان على يسار أو يمين جذر اللسان. وخلل القياس، يجب أن 
يظل المستشعر متصًل باألنسجة وأن يوضع أسفل اللسان في أحد 

جيبي الحرارة الخلفيين. حافظ على فمك مغلًقا خلل القياس وتنفس 
بانتظام عبر األنف. ال تأكل أو تشرب أي شيء قبل إجراء القياس 

مباشرة. تتراوح مدة القياس المعتادة بين 10 إلى 30 ثانية.

EU/2017/745 بشأن األجهزة الطبية(؛ في حالة إذا وقع حادث خطير 
أثناء استخدام هذا الجهاز أو نتيجًة الستخدامه، يرجى إبلغ الشركة 
المصنعة و/أو ممثلها المعتمد بذلك وإبلغ السلطة المحلية لديك.

، النسخة 3 تاريخ مراجعة النص: 
معرض لألخطاء وخاضع للتغيير

تحت اإلبط )إبطي(
عند وضع الميزان تحت اإلبط، يتم قياس درجة حرارة السطح، والتي 
قد تختلف بنحو 0.5 إلى 1.5 درجة مئوية عن قراءة درجة الحرارة 

المأخوذة من الشرج لدى البالغين. تتراوح مدة القياس المعتادة في 
هذه الطريقة بين نحو 10 إلى 40 ثانية. ولكن تجدر اإلشارة هنا إلى 

أن القراءة الدقيقة ال يمكن تحصيلها إذا تم تبريد منطقة اإلبط مثًل. 
وللحصول على قراءة دقيقة بأكبر قدر ممكن، وتتطابق بأكبر قدر 

ممكن مع درجة حرارة الجسم الداخلية، نوصي بإطالة مدة القياس 
إلى 3 دقائق.

 مالحظة حول الحد األدنى لمدة القياس
تعتمد مدة القياس على موضع القياس، ويجب أال تنتهي عملية 

القياس قبل صدور اإلشارة الصوتية. في حالة إطالة مدة القياس بعد 
نهاية القياس المعروضة على الشاشة، فيمكن أن تتزايد درجة الحرارة.

أخذ القياس
ألخذ القياس، اضغط على زر التشغيل/اإليقاف الموجود إلى جانب 

الشاشة. ستسمع اإلشارة الصوتية، ثم اختباًرا ذاتًيا آلًيا للوظائف، 
تظهر خلله جميع القطاعات الرقمية للتحقق بالنظر من عمل شاشة 

.LCD

 ."Lo" على الشاشة، متبوعة برمز "ok"عند رفع اإلصبع عن الزر، تظهر
وما أن يبدأ الرمز "C°" بالوميض، حتى يكون الجهاز جاهًزا إلجراء 

القياس. وخلل أخذ القياس، تظل درجة الحرارة الحالية ظاهرة 
على الشاشة، كما يومض الرمز "C°". وعند الوصول لدرجة معينة 

من استقرار درجة حرارة، تصدر إشارة صوتية )4x5 إشارات صوتية 
قصيرة(، ويتوقف الرمز "C°" عن الوميض، وتظهر على الشاشة قيمة 

درجة الحرارة المقاسة عند تلك اللحظة. إذا كانت درجة الحرارة 
المقاسة، أو درجة الحرارة المحيطة، خارج نطاق القياس، سيظهر 

."HI" أو "Lo" على الشاشة رمز
إذا كانت درجة الحرارة المحيطة أعلى من 35 درجة، ضع رأس 
القياس في ماء بارد نحو 5  إلى 10  ثواٍن قبل البدء بأخذ القياس.

بعد االنتهاء من القياس، يرجى إيقاف تشغيل الميزان بالضغط على 
زر التشغيل/اإليقاف. وستسمع حينها إشارة صوتية. يتم تخزين أعلى 

درجة حرارة تم قياسها قبل إيقاف تشغيل الميزان في الذاكرة حتى 
القياس التالي.

الستدعاء ذاكرة القراءات، اضغط على زر التشغيل/اإليقاف مطوالً 
عند فتح الجهاز إلى أن تظهر على الشاشة آخر قراءة تم تخزينها تلقائًيا 

."°C"و "M" عند أخذ آخر قياس، إلى جانب
التنظيف والتطهير

لتجنب انتقال العدوى، تأكد من إجراء النظافة الصحية الملئمة 
للميزان عن طريق تنظيفه وتعقيمه قبل وبعد كل استخدام.

نّظف الجهاز ومستشعر القياس بقطعة قماش رطبة ومادة تنظيف  �
بسيطة أو مطهر مناسب، مثل محلول كحول األيزوبروبيل بنسبة 

70% )المادة الفعالة: إيزوبروبانول(.
الجهاز مضاد للماء، لذلك يمكنك غمره في الماء الفاتر أو السوائل  �

لتنظيفه وتعقيمه بأكمله.

ال تترك الميزان مغموًرا في السائل ألكثر من 30 دقيقة، وال تغمره  �
في عمق يزيد على 15 سم.

يرجى عدم استخدام مواد التنظيف أو المذيبات القوية ألنها قد  �
تضر بالجهاز وتجعل الشاشة معتمة.

لحماية الجهاز من التأثيرات الخارجية، يمكنك تخزينه في علبة  �
واقية.

 اإلمداد بالطاقة )البطارية(
البطارية مرفقة مع الجهاز عند توريده وتأتي موضوعة فيه. جهاز 

Thermoval جاهز للستخدام مباشرة. يجب استبدال البطارية عند 
. للقيام بذلك، انزع غطاء البطارية برفق ثم  إضاءة رمز البطارية 
أخرج البطارية بحرص كي ال تسحب المكونات اإللكترونية خارج 

الجهاز في العملية. عند إغلق حجيرة البطارية، تأكد من سماع 
صوت انغلق آلية القفل.

أِزل البطاريات الفارغة فوًرا وضع مكانها بطاريات جديدة من  �
النوع نفسه.

انتبه إلى علمة القطب الموجب )+( والسالب )-(. �
مالحظات حول التخلص من الجهاز

حرًصا على بيئتنا، ال يجوز التخلص من البطاريات الفارغة ضمن 
النفايات المنزلية. ُيرجى االمتثال للوائح المعمول بها للتخلص من 

النفايات أو التوجه إلى مراكز التجميع العامة.
يخضع هذا المنَتج للتوجيه األوروبي EU/2012/19 الخاص باألجهزة 

الكهربائية/اإللكترونية القديمة، ويحمل العلمة الخاصة بذلك. 
ال تتخلص من األجهزة اإللكترونية مع النفايات المنزلية. يرجى 

الحصول على المعلومات اللزمة للتخلص السليم من 
الجهاز من اللوائح المحلية، حيث أن ذلك يحفظ البيئة 

وصحة اإلنسان.
البيانات الفنية

ميزان حرارة كهربائي إلكينيكي مدمج مزود 
بجهاز للقيمة القصوى

وصف المنتج:

Thermoval الطراز:
rapid/kids/kids flex النوع:

32.0 إلى 43.9 درجة مئوية نطاق القياس:
0.1  °مئوية )وحدة القياس: درجة مئوية( أصغر وحدة للعرض:

+/- 0.1 درجة مئوية لنطاق القياس 
بأكمله

دقة القياس:

القياس في وضعية مباشرة، متقطع )غير 
استقرائي(

وضعية التشغيل:

التشغيل، إيقاف التشغيل، انتهاء القياس. اإلشارة الصوتية:
قراءة واحدة )تخزين تلقائي آلخر قراءة( سعة الذاكرة:

ال يوجد اإلشارة الصوتية للحمى:
درجة الحرارة المحيطة: +5 °مئوية حتى 

+40 °مئوية

الرطوبة النسبية: 15 إلى 90%، دون تكاثف

ظروف التشغيل:

تعليمات االستخدام  
يسعدنا قرارك بشراء ميزان الحرارة من هارتمان.

يرجى استخدام هذا الجهاز وفق تعليمات االستخدام الماثلة بين 
يديك، واالحتفاظ بها جيًدا.

محتويات العبوة
ميزان رقمي يشتمل على بطارية LR41 بقيمة جهد تبلغ 1.5 فولت

علبة واقية
تعليمات االستخدام

شرح الرموز على الشاشة
األرقام والرموز على الشاشة  

البطارية فارغة  
خطأ في النظام أو خطأ في القياس  :Err

درجة الحرارة دون 32.0 مئوية  :Lo °C
درجة الحرارة أعلى من 43.9 مئوية  :HI °C

عرض آخر درجة حرارة مقروءة  :M
 مالحظات هامة عند االستخدام

االستخدام المقصود
Thermoval rapid/kids/kids flex هو ميزان حرارة رقمي قابل إلعادة 

االستخدام وهو مخصص لقياس درجة الحرارة من الشرج أو الفم أو 
اإلبط، صنِع لمراقبة درجة حرارة جسم اإلنسان مؤقًتا، ويمكن إعادة 
استخدامه بواسطة األفراد العاديين والمتخصصين في الرعاية الطبية 

في العيادات والمنازل.
تتطلب الحمى الشديدة أو طويلة األمد علًجا طبًيا، سيما لدى  �

األطفال الصغار. يرجى التوجه إلى الطبيب.
قد يؤدي تشخيص المرء لحالته بنفسه بناء على نتيجة القياس، أو  �

معالجة نفسه بنفسه بناًء عليها، إلى مخاطرة طبية غير مقبولة أو 
إلى تدهور حالة المريض. ال تحكم بنفسك على قيم القياس وال 

تستخدمها للعلج دون استشارة المختصين. اتبع تعليمات طبيبك.
يمكن أن تتباين درجة الحرارة المأخوذة من الشرج أو الفم أو  �

اإلبط، وهو ما يجب أخذه دائًما بعين االعتبار عند مقارنة القيم مًعا.
ننوه إلى أن القياس الصحيح لدرجة الحرارة يتأثر بعوامل مختلفة،  �

وخصوًصا، على سبيل المثال ال الحصر: موضع القياس، وظروف 
موضع القياس، ومدة القياس، وطريقة القياس/االستخدام، فضًل 

عن تناول الطعام والشراب والتدخين واالستحمام وبذل مجهود 
بدني قبل القياس.

كرر القياس مرة أخرى عند الشك في القيم المقاسة. �
 إرشادات السالمة الخاصة بالجهاز

ال تترك الجهاز دون مراقبة بالقرب من األطفال الصغار أو األفراد  �
الذين ال يستطيعون تشغيله بأنفسهم. خّزن الجهاز، والغلف، 

والبطاريات بطريقة مناسبة وفي موقع آمن ال يمكن الوصول إليه 
بسهولة. بعض مكونات الجهاز قابلة للبلع.

ال تستخدم الجهاز إذا اكتشفت أو شككت بوجود عطل فيه، سيما  �
رأس القياس الذي يجب أن يكون سليًما.

درجة الحرارة المحيطة: -25 °مئوية حتى 
+55 °مئوية

الرطوبة النسبية: 15 إلى 90%، دون تكاثف

ظروف النقل/التخزين:

نحو 10 دقائق بعد انتهاء القياس )نحو 
3 دقائق في حال عدم إجراء القياس(.

وظيفة إيقاف التشغيل 
تلقائًيا:

1.5 فولت خلية قرصية منغنيز قلوية 
)LR41(

نوع البطارية:

4000 قياس على األقل قدرة البطارية:
IP67: مقاوم لألتربة ومحمي من آثار الغمر 

المؤقت
الحماية من تسرب الماء 
أو المواد الصلبة الضارة:

5 سنوات عمر الخدمة )فترة 
التشغيل(:

;DIN EN ISO 80601-2-56:2020

 ASTM E1112-00; DIN EN 60601-1:2013;
DIN EN 60601-1-2:2016

اإلشارة إلى المعايير:

تعليمات حول الفحص المترولوجي
نوصي بإجراء فحص مترولوجي كل عامين لألجهزة المستخدمة على 
نطاق مهني في الصيدليات أو العيادات الخاصة أو المستشفيات على 

سبيل المثال. نرجو االلتزام باللوائح الوطنية التي يحددها المشّرع. 
ننوه هنا إلى أنه ال يمكن إجراء الفحص المترولوجي إال من ِقبل 

السلطات المختصة أو جهات الصيانة المعتمدة على نفقة المستخدم.
شروط الضمان

نقدم ضمان مدته 3 سنوات على هذا الميزان من تاريخ شرائه ووفًقا 
للشروط المبينة أدناه.

صمم هذا الجهاز ليستخدم للغرض المبين في هذا الدليل حصًرا. لن 
تتحمل الشركة المصنعة مسؤولية أي ضرر أو إصابات ناجمة عن سوء 

االستخدام، أو سوء التعامل، أو التدخل غير المصرح به.
توفر شركة HARTMANN البدائل مجاًنا في حال ظهور أي عيب في 
المواد أو خطأ في تصنيع الجهاز، أو ُتصلح هذه العيوب واألخطاء 

خلل فترة الضمان، دون أن يؤدي ذلك إلى تمديد فترة الضمان.
ُيستثنى من نطاق الضمان األجزاء المعرضة للتآكل والبلى )مثل 
البطاريات والعلبة الواقية والعبوة وغير ذلك(. تقتصر مطالبات 

التعويض عن األضرار على قيمة المنتج فقط، وُيستثنى من ذلك 
صراحة التعويض عن أية أضرار أو إصابات مترتبة.

يجب أن تتم مطالبات الضمان خلل فترة الضمان. يرجى إرسال 
الجهاز مع العلبة الواقية وإيصال الشراء مباشرة أو عبر الموزع الذي 

اشتريت منه إلى قسم خدمة العملء في دولتك.
استفسارات العمالء

يرجى االتصال بنا على العنوان المذكور في نهاية هذا الدليل لإلجابة 
على أسئلتكم المتعلقة بتشغيل الجهاز واستخدامه وصيانته أو لإلبلغ 

عن أي أمر ما غير متوقع.
بالنسبة للمرضى/المستخدمين/األطراف األخرى في االتحاد 

األوروبي أو في الدول التي لديها نظم رقابية مماثلة )الئحة 

احرص على حماية الجهاز من أي آثار ميكانيكية، ومن الصدمات  �
القوية، والتأثيرات واالهتزازات، وال تسقطه.

ال تعرض الجهاز للماء الساخن. �
ال تعرض الجهاز لدرجات الحرارة الشديدة وألشعة الشمس  �

المباشرة.
ال يجوز أن تجري أية تعديلت على الجهاز أو تفكك أجزاًء منه  �

أو تصلحه بنفسك،
ال تستخدم الجهاز مباشرة بجانب أو بين المنتجات اإللكترونية  �

األخرى أو بالقرب من المجاالت الكهرومغناطيسية القوية، وابتعد 
عن أجهزة الراديو والهواتف النقالة والمعدات الجراحية عالية 
التردد ومعدات التصوير بالرنين المغناطيسي. يتعين استخدام 
أجهزة االتصال المتنقلة أو الجوالة أو اللسلكية عالية التردد، 
كالهواتف والهواتف الجوالة )بما في ذلك أي ملحقات( على 

مسافة ال تقل عن 30 سم من ميزان الحرارة. )يمكن طلب المزيد 
من المستندات ذات الصلة بمعيار التوافق الكهرومغناطيسي من 

خدمة العملء، انظر بيانات االتصال أدناه(.
يرجى االلتزام بظروف التخزين والنقل والتشغيل )انظر "البيانات  �

الفنية"(.
يحتوي رأس الميزان على مادة النيكل، ما يعني أنه قد يتسبب  �

بحساسيات/ردود فعل تحسسية.
قد يكون استخدام ميزان الحرارة على أشخاص مختلفين مصابين  �

بأمراض حادة ومعدية تصرًفا غير سليم بسبب االنتقال المحتمل 
للجراثيم من شخص آلخر رغم ضرورة تنظيفه وتطهيره. اسأل 

طبيبك المعالج في الحاالت االستثنائية.
ينطبق على Thermoval kids flex فقط: يجب عدم ثني الرأس المرن  �

بزاوية تزيد على 45 درجة.
في حال عدم اتباع تعليمات السلمة، يمكن أن تتأثر دقة القياس، 

والشاشة، وكذلك وظائف الجهاز، أو يصبح فيها عيب، وال يمكن 
استبعاد حصول خطر على الصحة!

تعليمات التشغيل
طرقة القياس

في الشرج )شرجية(
تعد هذه الطريقة، من وجهة نظر طبية، أكثر طرق القياس موثوقية، 

ألنها قريبة جًدا من درجة حرارة الجسم الداخلية. وفي هذه الطريقة، 
يتم إدخال ميزان الحرارة بتأٍن في فتحة الشرج لمسافة 2 سم بحد 

أقصى. تتراوح مدة القياس المعتادة بين 10 إلى 15 ثانية.
في الفم )فموي(

هناك مناطق مختلفة للحرارة في الفم، وبصفة عامة، تقل درجة 
الحرارة في الفم عن درجة الحرارة في الشرج بنحو 0.3 إلى 

0.8 درجة مئوية. لضمان دقة القراءة بأكبر قدر ممكن، ضع رأس 
الميزان على يسار أو يمين جذر اللسان. وخلل القياس، يجب أن 
يظل المستشعر متصًل باألنسجة وأن يوضع أسفل اللسان في أحد 

جيبي الحرارة الخلفيين. حافظ على فمك مغلًقا خلل القياس وتنفس 
بانتظام عبر األنف. ال تأكل أو تشرب أي شيء قبل إجراء القياس 

مباشرة. تتراوح مدة القياس المعتادة بين 10 إلى 30 ثانية.

EU/2017/745 بشأن األجهزة الطبية(؛ في حالة إذا وقع حادث خطير 
أثناء استخدام هذا الجهاز أو نتيجًة الستخدامه، يرجى إبلغ الشركة 
المصنعة و/أو ممثلها المعتمد بذلك وإبلغ السلطة المحلية لديك.

، النسخة 3 تاريخ مراجعة النص: 
معرض لألخطاء وخاضع للتغيير

Protection against 
harmful ingress 
of water or solid 
materials:

IP67: Dust-proof and protected against 
the effects of temporary immersion

Service life 
(operating life):

5 years

Reference to 
standards:

DIN EN ISO 80601-2-56:2020; 
ASTM E1112-00; DIN EN 60601-1:2013; 
DIN EN 60601-1-2:2016

Instructions for the metrological check
We recommend carrying out a metrological check every 
2 years for devices in professional use, for example, 
at hospitals, medical practices and nursing homes. In 
addition, please also follow the national regulations 
specified by the legislator. Metrological checks should only 
be carried out by the competent authorities or authorised 
maintenance providers at the user’s expense.

Warranty conditions
We offer a 3-year warranty for this thermometer from 
the purchase date and in accordance with the conditions 
listed below.
This device is solely intended for the purpose stated in 
these instructions for use. The manufacturer is not liable 
for damage or injuries resulting from improper handling, 
use or unauthorized interference.
Within the warranty period, HARTMANN will replace or 
repair free of charge any faulty device components caused 
by material faults or manufacturing errors. This does not 
extend the warranty period.
Accessory parts that are subject to wear and tear (battery, 
protective casing, packaging etc.) are excluded from the 
warranty. Claims for compensation are limited to the value 
of the product; compensation for consequential damage or 
injuries is expressly excluded.
Warranty claims must be made during the warranty 
period. Please send the device with protective casing and 
the purchase receipt, directly or via your dealer to the 
Customer Service department for your country.

Customer queries
If necessary, please contact us at the relevant address 
listed at the end of the instructions for any questions 
regarding initial startup, use and maintenance of the 
device, or to report an unexpected operating malfunction 
or incident.
For a patient/user/third party in the European Union and 
in countries with identical regulatory regime (Regulation 
2017/745/EU on Medical Devices); if, during the use of 
this device or as a result of its use, a serious incident has 
occurred, please report it to the manufacturer and/or its 
authorized representative and to your national authority.

Date of revision of the text: , Version 3

Subject to errors and changes

 Instructions for use
We are pleased that you have chosen to purchase  
a thermometer from HARTMANN.
Use this device in accordance with these instructions for use 
and carefully store these instructions.

Package contents
Digital thermometer incl. 1.5 V LR41 battery
Protective casing
Instructions for use

Explanation of display symbols
 Digits and symbols of the display

 Battery is empty

Err: System error or measuring error
Lo °C: Temperature below 32.0°C
HI °C: Temperature above 43.9°C
M: Display of last temperature reading

 Important instructions for use

Intended use
The Thermoval rapid/kids/kids flex thermometer is a 
reusable, digital thermometer for rectal, oral or axillary 
measurement that is intended for temporary monitoring 
of the body temperature of humans and can be used by 
laypersons and healthcare professionals in clinical and 
domestic settings.

 � A high temperature or persistent fever requires medical 
treatment, especially in small children. Please consult 
your doctor.
 � Self-diagnosis based on these temperature readings 
or administering treatment on their basis may carry an 
unacceptable medical risk or even worsen the symptoms. 
For this reason, do not interpret measured values yourself 
and do not use them to self-prescribe treatment. Follow 
the instructions provided by your doctor.
 � The body temperatures measured in the rectum, the mouth 
or the armpit can differ from one another. This must always 
be taken into account when comparing the values.
 � Please note that correct temperature measurement is 
influenced by numerous factors, particularly, but not 
limited to, the measurement site, the condition of the 
measurement site, duration of measurement, method of 
measurement/use as well as drinking, eating, smoking, 
bathing and physical exertion prior to the measurement.
 � If measured values seem incorrect, repeat the 
measurement.

 Safety instructions concerning the device
 � Do not leave the device unattended near small children 
or persons who cannot operate it themselves. Store the 
device, the packaging and the batteries accordingly in an 
inaccessible place. Some components of the device could 
be swallowed.
 � Do not use the device if you detect or suspect damage. In 
particular the measuring tip must be undamaged.
 � Protect the device from mechanical influences, strong 
shocks, impacts or vibrations and do not drop it.
 � Do not bring the device into contact with hot water.
 � Do not expose the device to extreme temperatures and 
direct sunlight.
 � Do not modify, dismantle or repair the device yourself.
 � Do not use the device directly next to or between other 
electronic products or near strong electromagnetic 
fields, and keep at a distance from radio equipment, 
mobile phones, high-frequency surgical equipment and 
magnetic resonance imaging equipment. Portable, mobile 
or wireless high-frequency and communication devices, 
such as telephones and mobile phones (including any 
accessories), should be used no closer than 30 cm to the 
thermometer. (Further documentation in accordance 
with the electromagnetic compatibility standard can be 
requested from customer service, see contact details 
below).
 � Please comply with the storage, transport and operating 
conditions (see ”Technical data”).
 � The thermometer tip contains nickel and can therefore 
cause allergies /allergic reactions.
 � Using the thermometer on different people may not be 
suitable if certain acute infectious diseases are present, 
because germs may be transferred from one person to 
another despite mandatory cleaning and disinfection. Ask 
your treating doctor if you are unsure.
 � Applies only to Thermoval kids flex: The flexible tip must 
not be bent to the side by more than 45°.

If the safety instructions are not followed, the measuring 
accuracy, the display as well as the functionality of the device 
can be influenced or faulty, or a health hazard cannot be 
ruled out!

Operating instructions

Measuring methods
In the rectum (rectal)
This is, from the medical point of view, one of the most 
reliable measuring methods, because it comes very close 
to the core body temperature. For this method, insert the 
thermometer tip carefully into the anus up to a maximum 
of 2cm. The usual measurement time is approximately 10 to 
15 seconds.

In the mouth (oral)
There are different heat zones in the mouth. As a general 
rule, the oral temperature is 0.3 to 0.8°C lower than the 
rectal temperature. To ensure that the reading is as accurate 
as possible, place the thermometer tip on the left or right of 
the root of the tongue. During the measurement, the sensor 
must have constant contact with the tissue and must be 
placed under the tongue in one of the two rear heat pockets. 
Keep your mouth closed during the ongoing measurement 
and breathe evenly through the nose. Do not eat or drink 
anything directly before the measurement is performed. The 
usual measurement time is approximately 10 to 30 seconds.

Under the arm (axillary)
Placing the thermometer in the armpit provides a 
measurement of surface temperature that can differ by 
around 0.5 to 1.5°C from rectal temperature readings in 
adults. The usual measurement time for this method is 
approximately 10 to 40 seconds. It should be noted, however, 
that an accurate reading cannot be obtained if, for example, 
the armpits have been allowed to cool. In order to obtain a 
reading that is as precise as possible and that corresponds 
as closely as possible to the core body temperature, we 
recommend extending the measurement time by 3 minutes.

 Note regarding minimum measurement time
The measurement time depends on the measurement site. 
The measurement must not be finished before the signal tone 
is sounded. If the measuring time is prolonged beyond the 
displayed end of the measurement, the displayed temperature 
can further increase.

Carrying out the measurement
To take a measurement, press the On/Off button next to the 
display. A signal tone is sounded, followed by an automatic 
functional self-test, during which all the digital segments are 
visible for an optical check of the LCD display.

Upon release of the button, ”ok” briefly appears on the 
display, followed by ”Lo”. As soon as the ”°C” symbol 
flashes, the device is ready to take a measurement. During 
the ongoing measurement, the current temperature is 
continuously displayed and the ”°C” symbol flashes. Once 
sufficient temperature stability has been reached, an acoustic 
signal (4x5 short signal tones) is sounded, the ”°C” symbol no 
longer flashes and the temperature value measured up to that 
point in time is displayed. If the temperature measured, or the 
ambient temperature, is outside of the measuring range, then 
”Lo” or ”HI” is shown on the display.
If the ambient temperature is above 35°C, dip the measuring 
tip into cold water for approximately 5 to 10 seconds before 
performing the temperature measurement.

After finishing the measurement, please switch off the 
thermometer by pressing the On/Off button. This is followed 
by a beep. The maximum temperature value that was 
determined before switching off is stored in the memory until 
the next measurement is performed.

In order to call up the reading memory, keep the On/Off 
button pressed when switching on until the reading, that 
was saved automatically when the last measurement was 
performed, appears on the display along with ”M” and ”°C”.

Cleaning and disinfection
In order to prevent cross infections, ensure adequate hygiene 
by cleaning and disinfecting the device before and after 
each use.

 � Clean the device and the measuring sensor with a moist 
cloth and a mild detergent or a suitable disinfectant, 
e.g. 70% isopropyl alcohol solution (active substance: 
2-propanol).
 � The device is waterproof. You can therefore immerse 
it in liquid or lukewarm water for a full cleaning and 
disinfection. 
 � Do not immerse the thermometer in liquid for longer than 
30 minutes, and do not immerse it any deeper than 15cm.
 � Please do not use any aggressive cleaning agents or 
solvents as these can damage the device and cause the 
display to become opaque.
 � To protect it from external influences, you can store the 
thermometer in the protective casing.

 Power supply (battery)
The battery is included in delivery and is already inserted in 
the device. The Thermoval device is immediately ready for 
use. When the battery symbol  lights up, you should 
replace the battery. To do this, carefully remove the battery 
cover and then remove the battery, taking care not to pull the 
electronic components out of the device in the process. When 
closing the battery compartment, make sure that the locking 
mechanism snaps into place.

 � Remove empty batteries immediately and replace them 
with new batteries of the same type.
 � Take note of the polarity labels plus (+) and minus (-).

Disposal information
To protect our environment, empty batteries must not be 
disposed of in household waste. Please comply with the 
relevant waste disposal regulations or use public collection 
points.
This product is subject to the European Directive 2012/19/EU 
on Waste Electrical and Electronic Equipment and is marked 
accordingly. Never dispose of electronic equipment 
in your household waste. Please obtain information 
about your local regulations on the proper disposal. 
This protects the environment and human health.

Technical data
Product description: Compact clinical electrical thermometer 

with maximum device
Model: Thermoval
Type: rapid/kids/kids flex
Measuring range: 32.0 to 43.9°C
Smallest display unit: 0.1°C (measuring unit: degrees Celsius)
Measuring accuracy: +/– 0.1°C for the entire measuring range
Operating mode: Measurement in direct mode, 

intermittent (non-extrapolating)
Acoustic signal: Switching on, switching off, end of 

measurement.
Memory capacity: 1 reading (autom. saving of the last 

reading)
Acoustic fever signal: None
Operating conditions: Ambient temperature: +5 to +40°C 

Relative humidity: 15 to 90%,  
non-condensing

Storage / transport 
conditions

Ambient temperature: -25 to +55°C 
Relative humidity: 15 to 90%,  
non-condensing

Automatic switch-off 
function:

Approx. 10 minutes after end of 
measurement (approx. 3 minutes if no 
measurement is performed)

Battery type: 1.5 V alkaline manganese button cell 
(LR41)

Battery capacity: At least 4000 measurements

Significado de los símbolos
Explicação dos símbolos
Επεξήγηση των συμβόλων

Explanation of symbols

Siga las instrucciones de uso
Consultar as instruções de utilização
Συμβουλευθείτε τις οδηγίες χρήσης

Follow instructions for use
Producto sanitario · Dispositivo médico
Ιατροτεχνολογικό προϊόν · 
Medical Device

Fabricante · Fabricante
Κατασκευαστής ·  
Manufacturer

Fecha de fabricación · Data de fabrico
Ημερομηνία κατασκευής · 
Date of manufacture

Código de lote · Código de lote
Κωδικός παρτίδας · 
Date of manufacture

Número de catálogo · Número de referência
Αριθμός καταλόγου
 · Catalogue number

Precaución (tener en cuenta) · Advertência 
(atenção) · Προσοχή (Έχετε υπόψη)

Caution (Please note)

Límite de temperatura
Limites de temperatura
Όριο θερμοκρασίας

Temperature limit

Límites de humedad
Limites de humidade
Περιορισμός υγρασίας

Humidity limitation

Protección contra descargas eléctricas (tipo 
BF) · Proteção contra choque elétrico (tipo BF)
Προστασία από ηλεκτροπληξία (τύπος BF)

Protection against electric shock (type BF)

Identificador único del producto
Identificação única do dispositivo
Αποκλειστικό αναγνωριστικό τεχνολογικού 
προϊόντος

Unique Device Identifier

Distribuidor · Distribuidor
Διανομέα · 
Distributor

Tipo de protección con caja protectora
Tipo de proteção devido ao invólucro
Τύπος προστασίας εξαιτίας του περιβλήματος

Protection type due to housing

Símbolo identificativo de equipamiento 
eléctrico y electrónico · Símbolo identificativo 
de aparelhos elétricos e eletrónicos · Σύμβολο 
για σήμανση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού

Symbol for the marking of electrical and 
electronic equipment

Elimine el envase de forma respetuosa con 
el medio ambiente · Eliminação ecológica 
da embalagem · Απόρριψη συσκευασίας με 
τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον

Dispose of packaging in an environmentally 
responsible way

Código de reciclaje de cartón
Código de reciclagem de papelão
Οδηγία απόρριψης χαρτονιού

Cardboard recycling code

 PAUL HARTMANN AG
 Paul-Harmann-Straße 12
 89522 HEIDENHEIM, GERMANY
 www.hartmann.info
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