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DESCRIPTION OF THIS THERMOMETER
Περιγραφ του θερμομτρου

Display Field
Οθνη

ON/OFF button
Πλκτρο ON/OFF
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DIGITAL COMPACT THERMOMETER

Measuring sensor
Αισθητρας μ τρησης

Read the instructions carefully before using this device.
Διαβστε προσεκτικ τις οδηγες πριν χρησιμοποισετε αυτ τη συσκευ.
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
EN
• The instrument may be used only for measuring body
temperature!
• The battery is well sealed inside the thermometer to reduce the
risk to be swallowed by children.
• Protect the instrument from impact and dropping!
• Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the instrument!
• Use only the commercial disinfectants listed in the section
«Cleaning and Disinfecting» to clean the instrument. The instrument must be intact when immersed in liquid disinfectant.
• We recommend this instrument is tested for accuracy every two
years or after mechanical impact (e.g. being dropped). Please
contact Microlife-Service to arrange the test.
Batteries and electronic instruments must be disposed of
in accordance with the locally applicable regulations, not
with domestic waste.
TURNING ON THE THERMOMETER
To turn on the thermometer, press the ON/OFF button. A display test
is performed. All segments should be displayed. Then at an ambient
temperature of less than 32 °C, an «L» and a flashing «°C» appear
at the display field. The thermometer is now ready for use.
FUNCTION TEST
Correct functioning of the thermometer is tested automatically each
time it is turned on. If a malfunction is detected (measurement inaccuracy), this is indicated by «ERR» on the display, and a measurement
becomes impossible. In this case, the thermometer must be replaced.
USING THE THERMOMETER
Choose the preferred measuring method. When taking a measurement, the current temperature is continuously displayed and the «°C»
symbol flashes. If the «°C» is no longer flashing, this means that the
measured increase in temperature is less than 0.1 °C in 16 seconds
and that the thermometer can now be read.
To prolong the battery life, turn off the thermometer by briefly pressing the ON/OFF button. Otherwise the thermometer will automatically turn off after about 10 minutes.
STORAGE OF MEASURED VALUES
If the ON/OFF button is pressed for more than 3 seconds when turning on the thermometer, the automatically stored maximum temperature during the last measurement will be displayed. At the same
time, a «M» for memory will appear on the display. About 3 seconds
after the button is released, the temperature value disappears and
the thermometer is ready for measurement.
MEASURING METHODS
In the mouth (oral)
Position the thermometer in one of the two pockets under the
tongue, to the left or right of the root of the tongue. The measuring
sensor must be in good contact with the tissue. Close your mouth
and breathe evenly through the nose to prevent the measurement
from being influenced by inhaled/exhaled air.
Approx. measuring time: 1 minute.

Type BF applied part
Τ$πος B9 εφαρμοσμ νο τμμα

Σημαντικς οδηγες ασφαλεας
GR
• Το ργανο πρ πει να χρησιμοποιεται μνο για τη
μ τρηση της θερμοκρασας του σματος!
• Η μπαταρα εναι καλ σφραγισμ νη μ σα στο
θερμμετρο, στε να μεινεται ο κνδυνος της κατποσης
απ παιδι.
• Προσ ξτε στε το ργανο να μην κτυπηθε και μην π σει κτω!
• Αποφ$γετε τις θερμοκρασες περιβλλοντος νω των 60 °C.
Μη βζετε ΠΟΤΕ το ργανο σε βραστ νερ!
• Χρησιμοποιετε μνο απολυμαντικ ς ουσες που διατθενται
στο εμπριο, οι οποες παρατθενται στην εντητα
«Καθαρισμς και απολ$μανση» για τον καθαρισμ του
οργνου. Το ργανο πρ πει να βρσκεται σε ριστη κατσταση
ταν τοποθετεται μ σα σε υγρ απολυμαντικ ουσα.
• Συνιστται να ελ γχετε την ακρβεια αυτο$ του οργνου κθε
δ$ο χρνια  εν κτυπηθε (π.χ. εν π σει κτω). Απευθυνθετε
στο τμμα Service της Microlife για το σχετικ λεγχο.
Η απρριψη των μπαταριν και των ηλεκτρονικν
οργνων πρ πει να πραγματοποιεται σ$μφωνα με τους
ισχ$οντες κανονισμο$ς, και χι μαζ με τα οικιακ
απορρμματα.
Ενεργοποηση του θερμομτρου
Για να ενεργοποισετε το θερμμετρο, πατστε το πλκτρο
ON/OFF. Πραγματοποιεται λεγχος οθνης. 3λες οι ενδεξεις
πρ πει να εμφανζονται. Στη συν χεια, εν η θερμοκρασα
περιβλλοντος εναι χαμηλτερη απ 32 °C, στην οθνη
εμφανζεται η νδειξη «L» εν αναβοσβνει η νδειξη «C». Τρα
το θερμμετρο εναι τοιμο για χρση.
λεγχος λειτουργας
Η σωστ λειτουργα του θερμομ τρου ελ γχεται αυτματα κθε
φορ που το ενεργοποιετε. Εν ανιχνευτε κποια δυσλειτουργα
(ανακρβεια μ τρησης), στην οθνη εμφανζεται η νδειξη «ERR»,
και δεν μπορετε να πραγματοποισετε μ τρηση της θερμοκρασας.
Σε αυτ την περπτωση, το θερμμετρο πρ πει να αντικατασταθε.
Χρ ση του θερμομτρου
Επιλ ξτε την επιθυμητ μ θοδο μ τρησης. 3ταν πραγματοποιετε
μ τρηση, η θερμοκρασα εμφανζεται συνεχς στην οθνη και
αναβοσβνει το σ$μβολο «°C». Εν το σ$μβολο «°C» σταματσει
να αναβοσβνει, σημανει τι μετρθηκε α$ξηση θερμοκρασας
μικρτερη απ 0,1 °C σε 16 δευτερλεπτα και τι η
μ τρηση εναι σωστ. Για να παραταθε η διρκεια ζως της
μπαταρας, απενεργοποιετε το θερμμετρο πατντας στιγμιαα
το πλκτρο ON/OFF. Διαφορετικ, το θερμμετρο θα
απενεργοποιηθε αυτματα μετ απ 10 λεπτ περπου.
Αποθ κευση των θερμοκρασιν που μετρ θηκαν
Εν κρατσετε το πλκτρο ON/OFF99 πατημ νο [περισστερο απ
3 δευτερλεπτα ταν ενεργοποιετε το θερμμετρο, θα
εμφανιστε η υψηλτερη θερμοκρασα που αποθηκε$τηκε
αυτματα κατ την τελευταα μ τρηση. Ταυτχρονα, στην οθνη
θα εμφανιστε η νδειξη «M» (που αντιστοιχε στη λ ξη «Μνμη»).
Περπου 2 δευτερλεπτα αφο$ αφσετε το κουμπ, η τιμ της
θερμοκρασας σβνει απ την οθνη και μπορετε να
χρησιμοποισετε το θερμμετρο για λλη μ τρηση.

In the anus (rectal)
This is the most reliable measuring method, and is especially suitable for infants and small children. Carefully insert the measuring
sensor of the thermometer 2-3 cm into the anal aperture.
Approx. measuring time: 1 minute.
In the armpit (axillary)
To receive more reliable results we recommend to measure temperature orally or rectally. A minimum measurement time of 3-5 minutes
is recommended regardless of the beep sound.
Approx. measuring time: 1 minute.
CLEANING AND DISINFECTING
Name: Isopropyl alcohol 70 %; immerse: max. 24 hours.
BATTERY EXHAUSTION
When the «▼» symbol (upside-down triangle) appears in the lower
right of the display, the battery is exhausted and thermometer needs to
be replaced. For battery disposal please refer to «safety instructions».

Μθοδοι μτρησης
Στο στ"μα (στοματικ )
Τοποθετστε το θερμμετρο κτω απ τη γλσσα, στο αριστερ
 το δεξ κολωμα της βσης της γλσσας. Ο αισθητρας
μ τρησης πρ πει να εφπτεται καλ με το υπογλσσιο δαφος.
Κλεστε το στμα και αναπν ετε ομαλ απ τη μ$τη για να μην
επηρεαστε η μ τρηση απ τον εισπνεμενο/εκπνεμενο α ρα.
Χρ"νος μτρησης: 1 λεπτ" περπου.
Στον πρωκτ" (πρωκτικ )
Εναι η πιο αξιπιστη μ θοδος μ τρησης, και συνιστται ιδως για
βρ φη και μικρ παιδι. Εισγετε προσεκτικ τον αισθητρα
μ τρησης του θερμομ τρου κατ 2-3 cm στον πρωκτ.
Χρ"νος μτρησης: 1 λεπτ" περπου.
Στη μασχ#λη (μασχαλιαα)
Για πιο αξιπιστα αποτελ σματα, συνιστται η στοματικ 
πρωκτικ μ τρηση της θερμοκρασας. Απαιτεται ελχιστος χρνος
μ τρησης 3-5 λεπτ, ανεξρτητα με την ηχητικ ειδοποηση.
Χρ"νος μτρησης: 1 λεπτ" περπου.
Καθαρισμ"ς και απολ%μανση
Ονομασα: Ισοπροπυλικ αλκολη 70 %. Μ γιστη παραμον στο
διλυμα: ως 24 ρες.
Εξ#ντληση μπαταρας
3ταν στην οθνη εμφανιστε το σ$μβολο «▼» (ανποδο τργωνο)
στη δεξι κρη της οθνης, σημανει τι η μπαταρα χει
εξαντληθε και το θερμμετρο πρ πει να αντικατασταθε. Για την
απρριψη μπαταριν παρακαλ ανατρ ξετε στις «Σημαντικ ς
οδηγες ασφαλεας».

Type / Τ%πος:

Maximum thermometer

Τεχνικ# χαρακτηριστικ#
Θερμμετρο Maximum

Measurement range /
Ε%ρος τιμν μτρησης:

32.0 °C to 43.9 °C
Temp. < 32.0 °C: display «L» for low (too low)
Temp. > 43.9 °C: display «H» for high (too high)

32,0 °C ως 43,9 °C
Θερμ. < 32,0 °C: νδειξη «L» για χαμηλ (πολ$ χαμηλ)
Θερμ. > 43,9 °C: νδειξη «H» για υψηλ (πολ$ υψηλ)

Measurement accuracy /
Ακρβεια μτρησης:

± 0.1°C between 34 °C and 42 °C

± 0,1 °C μεταξ$ 34 °C και 42 °C

Operating temperature /
Θερμοκρασα λειτουργας:

10 °C to 40 °C; 15 - 95 % relative maximum humidity

10 °C ως 40 °C; 15-95 % μ γιστη σχετικ υγρασα

Self-test / Aυτομτρηση:

Automatic internal check at a test value of 37 °C; if there is a Αυτματος αυτο λεγχος σε τιμ 37.0 °C. Eν υπρξει απκλιση
μεγαλ$τερη του 0.1 °C, η νδειξη «ERR» εμφανζεται οτην οθνη
deviation of > 0.1 °C, «ERR» (error) is displayed.

Display / Οθ"νη:

Liquid crystal display (LCD) with 3 digits.
Smallest unit of display: 0.1°C

Κρυστλλινη οθνη (LCD) με τρα ψηφα.
H μικρτερη οθνη: 0.1 °C

Memory / Μν μη:

For storing the last measured value.

Για αποθκευση τελευταας μνμης.

Storage temperature /
Θερμοκρασα αποθ κευσης:

–25 °C to +60 °C; 15 - 95 % relative maximum humidity

-25 °C ως +60 °C; 15-95 % μ γιστη σχετικ υγρασα

Battery / Μπαταρα:

1.5 / 1.55 V; SR 41

1.5 / 1.55 V; SR 41

Reference to standards /
Συμμ"ρφωση με πρ"τυπα:

EN 12470-3, clinical thermometers;
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

EN 12470-3, Θερμμετρο μ τρησης θερμοκρασας σματος
ASTM E1112; IEC 60601-1; IEC 60601-1-2 (EMC)

Technical Specifications

This device complies with the requirements of the Medical Device
Directive 93/42/EEC. Technical alterations reserved.
GUARANTEE
We grant you a lifetime guarantee after the date of purchase. Any
damage caused by improper handling shall not be covered by the
guarantee. Battery and packaging are also excluded from the guarantee. All other damage claims excluded. A guarantee claim must
be submitted with the purchase receipt. Please pack your defective
thermometer well and send with sufficient postage to the Microlife
distributor.

Microlife AG
9443 Widnau / Switzerland

Η συσκευ συμμορφνεται με τους κανονισμο$ς Ιατρικν
Συσκευν, σ$μφωνα με την οδηγα 93/42/EEC. Η εταιρεα
διατηρε το δικαωμα για αλλαγ των τεχνικν χαρακτηριστικν.
Εγγ%ηση
Παρ χεται εγγ$ηση εφ' ρου ζως μετ την ημερομηνα αγορς.
Τυχν ζημι που προκαλεται απ λανθασμ νο χειρισμ δεν
καλ$πτεται απ την εγγ$ηση. Οι μπαταρες και η συσκευασα
εξαιρο$νται απ την εγγ$ηση. 3λες οι υπλοιπες αξισεις για
ζημι εξαιρο$νται. Τυχν αξωση για κλυψη απ την εγγ$ηση
πρ πει να συνοδε$εται απ την απδειξη αγορς. Συσκευστε
σωστ το ελαττωματικ ργανο και στελτε το ταχυδρομικς με
τα τ λη πληρωμ να στον αντιπρσωπο Microlife.

