
Inledning
Tack för att du har köpt OMRON Digital febertermometer Flex Temp Smart.

Avsedd användning
Febertermometern du har köpt erbjuder en säker, korrekt och snabb temperaturavläsning. Du kan mäta din temperatur antingen i anus (rektalt), 
i munnen (oralt) eller i armhålan. Med den här termometern behöver du inte oroa dig för krossat glas eller utspillt kvicksilver. Observera att din 
temperatur påverkas när du röker, äter eller dricker. 
Kontakta läkare om du har några frågor gällande speciella temperaturer.

Avsedd användare
Denna termometer är avsedd att användas av vuxna som kan förstå denna bruksanvisning.
Den är främst avsedd för användning i hemmet.

Viktiga säkerhetsanmärkningar
För att säkerställa korrekt användning av produktens grundläggande funktion, skall säkerhetsåtgärder inklusive försiktighetsåtgärderna som listas nedan 
alltid följas.

 Varning

påverkas av många faktorer, däribland fysisk ansträngning, intag av varma eller kalla drycker före mätningen, liksom av mättekniken.

att tolka resultaten.

resultera i falska avläsningsresultat och leda till skador.

utan övervakning.

batteriluckan eller sonderingshöljet ska du kontakta läkare omgående.

felaktig avläsning.
 Försiktighet

enheten skadas.

gör att enheten skadas.

och bidra till att instrumentet inte fungerar.

Allmänna säkerhetsanmärkningar

1. Växla mellan Fahrenheit och Celsius
Tryck på knappen  i 7 sekunder tills en pipsignal hörs.
Displayen ändras till det andra måttsystemet när pipsignalen 
hörs.

2. Användning av febertermometern
1. Tryck på knappen . 
Resultatet från den tidigare mätningen visas några 

testfunktion. 
Obs!

mer information om hur problemet korrigeras.

2.
Obs!
detta inget fel. Temperaturen kan tas ändå. 
3.
den tidigaste temperaturindikeringen. Flytta febertermometern från 
mätningsplatsen och läs resultatet.
Tiden för ljudsignalmeddelande
Rektalt:
Oralt:
Armhålan:

att en tidig uppskattning av kroppstemperaturen kan ske. Det tar längre 
tid att få fram den faktiska exakta avläsningen enligt vad som beskrivs 

Anmärkningar:

4. Koppla från febertermometern. Rengör och desinficera innan du sätter tillbaka febertermometern i fodralet.
Anmärkningar:

kopplas på men inte används.

3. Visa den senaste temperaturen
Tryck på knappen 

4. Korrekt mätning
Mätningens precision kan inte säkerställas om metoden som används för att mäta temperaturen är inkorrekt. 
Rektal användning:

Oral användning (från 4 år och uppåt):

av mätningen.

den vilar till vänster eller höger om tungroten.

på plats.

runt i munnen.

Efter 5 sekunder

Efter 2 sekunder

°C till °F °F till °C

Pipsignal

Pipsignal

Febertermometern stängs av 
automatiskt.

Alla symboler i displayen 
visas. 
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När [°C (°F)]-indikatorns sym-
bol blinkar är termometern 
klar för användning.

Mätning av temperaturen 
startar och [°C (°F)]-
indikatorns symbol blinkar.

Blinkande

[°C (°F)]-indikatorns symbol 
slutar blinka och lyser med fast 
sken när avläsningen är klar.

°F

°F

Pip-pip-pip

Indikatorn fort-
sätter att lysa

DIGITAL FEBERTERMOMETER
Flex Temp Smart (MC-343F-E)

 -knapp
Displayfönster

Avkänningsspets

Tillbehör: fodral

TungaDisplaysidan är 
vänd uppåt.

Placeringspunkt

Tungrot

Alla symboler i displayen 
visas. 

Den senast uppmätta tem-
peraturen visas tillsammans 
med M-indikatorn.

37,0 °C (98,6 °F) testdisplay

Pipsignal

°F

Användning i armhålan:
lätt inåt.

Vrid displayen så 
att den pekar inåt.

Vinkeln skall vara 
35-45 grader i 
förhållande till armen.

Termometervinkel

Följande kan resultera i inkorrekta mätningar:
 

Korrekt:
 

Korrekt:

Följande kan leda till felaktiga mätresultat när du tar temperaturen i armhålan:
 

Korrekt: Torka bort eventuell svett i armhålan innan du mäter temperaturen.

5. Batteribyte

Indikator för batteribyte ( )

1.

2. Ta bort batteriet.

3.
bilden i diagrammet. Kontrollera att batteriet sätts i 
med korrekt polaritet.

4.

Anmärkningar:

kanske inte varar lika länge som ett nytt batteri.

förloras och det kan leda till felavläsningar och att enheten går sönder.

Mynt
Batterilucka

Batteri

6. Display-indikationer och Felsökning

Se tabellen nedan om problemet kvarstår.

Indikator Orsak Åtgärd

(låg) Detta är inget fel varför det kan ignoreras och 
temperaturen kan mätas.

(hög)
Kyl ned avkänningsdelen och mät sedan 
temperaturen.

mätförberedelseperioden som testdisplay, 
efter att det senaste mätresultatet visas. återförsäljare.

7. Förvaring
Förvara febertermometern i fodralet.

med hög saltkoncentration i luften.

8. Rengöring och Desinfektion

9. Specifikationer

Produktkategori: Kliniska elektroniska termometrar
Produktbeskrivning: Digital febertermometer
Modell (kod):
Strömförsörjning:
Strömförbrukning:
Livslängd:
Batteriets livslängd:
Avkänningsenhet: Termistor
Mätningsmetod:
IP-klassificering:
Temperaturdisplay:
Mätningsprecision:

Mätposition: Oral, rektal, armhåla
Mättid:

Mätningsområde:
Minne: 1 minne
Användningsmiljöns temperatur, 
luftfuktighet och lufttryck:
Förvarings/transportmiljöns tempera-
tur, luftfuktighet och lufttryck:
Skydd mot elstöt: Elektrisk utrustning för medicinskt bruk med intern drift
Vikt:
Externa mått:
Förpackningens innehåll:

Personansluten del:
 

 
 

Denna enhet är skyddad mot snett fallande vattendroppar vilka skulle försvåra normal användning.

Anmärkningar:

Garanti

Grad av skydd mot elstöt (läckström)

Temperaturgräns

Gräns för atmosfäriskt tryck

siffrorna står för tillverkningsmånad.

Viktig information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Korrekt kassering av denna produkt (Waste Electrical & Electronic Equipment)
När denna märkning visas på produkten eller i dess tillhörande litteratur, så betyder det att produkten inte får avyttras tillsammans 
med hushållsavfall när den är förbrukad. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad 
avfallshantering ska detta separeras från andra typer av avfall och återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar 
återanvändning av materialresurser.

och hur denna produkt kan lämnas för en miljömässigt säker återvinning.
Yrkesanvändare ska kontakta sin leverantör för att kontrollera termer och villkor i köpekontraktet. Denna produkt ska inte blandas med 
andra kommersiella produkter för kassering.

Kassering av använda batterier ska utföras i enlighet med de nationella föreskrifterna för kassering av batterier.

Tillverkare OMRON HEALTHCARE CO., LTD.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPAN

Dotterbolag OMRON HEALTHCARE UK LTD. 
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com

EU-representant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NEDERLÄNDERNA
www.omron-healthcare.com

OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, TYSKLAND
www.omron-healthcare.com

Produktionsenhet OMRON DALIAN CO., LTD
No. 3, Song Jiang Road,
Economic and Technical Development Zone,
Dalian 116600, Kina

OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, 
FRANKRIKE
www.omron-healthcare.com
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