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DIGITAL COMPACT THERMOMETER

Measuring sensor
Вимірювальний сенсор

Display Field
Дисплей

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
• The thermometer is suitable exclusively for measurement
of the body temperature!
• The battery cover is sonic-welded with the main housing of the
thermometer; the battery is well sealed inside the thermometer to
reduce the risk to be swallowed by children.
• Protect the thermometer from hitting and striking!
• Avoid ambient temperatures above 60 °C. NEVER boil the
thermometer!
• Use only the commercial disinfectants listed in the section
«cleaning and disinfecting» to clean the thermometer. The
thermometer must be intact when immersed in liquid disinfectant.
• The manufacturer recommends to verify the accuracy by an
authorised laboratory every 2 years.

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ
• Прилад можна використовувати тільки для вимірювання
температури тіла.
• Забороняється розкривати термометр. Заміна батареї неможлива.
• Термометр повинен бути захищений від пошкоджень та перегрівання.
• Уникайте температури навколишнього середовища вище 60 °С. Ні в
якому разі не кип`ятіть прилад.
• Для очищення приладу використовуйте тільки наявні в торговій мережі
дезинфікуючі засоби, що наведені в розділі «Очищення й дезинфекція».
Занурювати в рідкий дезинфікуючий засіб можна тільки неушкоджений
пристрій.
• Ми рекомендуємо перевіряти точність приладу кожні два роки або
після механічного удару (наприклад, падіння). Будь ласка, зверніться
до сервісної служби Microlife для здійснення перевірки.

Batteries and electronic instruments must be disposed of in
accordancewith the locally applicable regulations, not with
domestic waste.

Батареї й електронні прилади слід утилізувати відповідно до
прийнятих норм і не викидати разом із побутовими відходами.

TURNING ON THE THERMOMETER
To turn on the thermometer, push the button on top; the display test is
performed. All segments should be displayed. Then at an ambient temperature of less than 32 °C, an «L» appears and a «°C» flashes at the
upper right of the display field. The thermometer is now ready for use.
USING THE THERMOMETER
Choose the preferred measuring method. During a measurement, the
current temperature is displayed continuously. The «°C» symbol
flashes during this period of time. If the «°C» is no longer flashing,
this means that the measured increase in temperature is now less
than 0.1 °C in 16 seconds and that the thermometer is ready for
reading.
To prolong the life of the battery, turn it off after use by pressing the
operating button briefly. Otherwise the thermometer will
automatically turn off after about 10 minutes.
STORAGE OF MEASURED VALUES
If you hold the button down for more than 3 seconds when turning the
thermometer on, the maximum temperature stored automatically at
the last measurement will be displayed. At the same time, a small
«M» for memory will appear at the right of the display. After 3 more
seconds, this value will disappear and the thermometer will switch to
the normal measurement mode. Then the stored value is erased.
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.
In the anus (rectal)
This is the most reliable measuring method, and is especially
appropriate for infants and small children. Carefully insert the tip of
the thermometer 2 to 3 cm into the anal aperture.
Approx. measuring time: 1 minute!
In the armpit (axillary)
From a medical viewpoint, this method will always provide inaccurate readings, and should not be used if precise measurements are
required. Approx. measuring time: 5 to 10 minutes!
CLEANING AND DISINFECTING
The thermometer is 100 % waterproof and may be immersed in water
or disinfectant solution for cleaning with no problem. Then wipe it off
with a moist towel. Please use one of the following disinfectants for
disinfecting, following the manufacturer’s instructions in each case.
Name of
disinfectant
Isopropyl
alcohol 70%
Gigasept FF

Manufacturer

Dilution
with water

5.0 %

Lysoformin 3000

Schilke &
Mayr GmbH
Rosemann GmbH

Aseptisol

Bode Chemie

4.0 %

6.0 %

Max. duration
Method
Immerse for
24 hours
Immerse for
24 hours
Immerse for
24 hours
Immerse for
24 hours

Note: Any other cleaning solution, dilution or cleaning method can
cause a malfunction of the thermometer!
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».

ON/OFF button
Кнопка УВІМК/ВИМКН

УВІМКНЕННЯ ТЕРМОМЕТРА
Для ввімкнення термометра натисніть кнопку УВІМК/ВИМКН, яка
знаходиться у верхній частині приладу. Здійснюється тест дисплея.
Всі сегменти повинні з’явитися на дисплеї. Потім, при температурі
навколишнього середовища менше ніж 32 °С, на дисплеї з`являється
символ «L» і миготливий символ «°С». Тепер термометр готовий до
роботи.
ВИКОРИСТАННЯ ТЕРМОМЕТРА
Оберіть метод вимірювання. Під час вимірювання на дисплеї беззупинно
відображається поточна температура, а символ «°C» мигає увесь цей час.
Якщо символ «°C» перестане миготіти - збільшення температури в цей час
становить менше ніж 0,1 °С за 16 секунд.
Для збільшення строку служби батареї вимикайте термометр коротким
натисненням кнопки УВІМК/ВИМКН. Інакше термометр вимкнеться
автоматично приблизно через 10 хвилин.
ЗБЕРЕЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИМІРЮВАННЯ
При натисненні кнопки УВІМК/ВИМКН довше ніж 3 секунди при
ввімкненні термометра на дисплеї відображається максимальна
температура, автоматично збережена під час останнього вимірювання.
Одночасно, на дисплеї відображається символ «М», що означає пам`ять.
Через 3 секунди індикація зникне, і термометр готовий до нового
вимірювання. Потім збережений результат буде видалено з пам`яті.
СПОСОБИ ВИМІРЮВАННЯ
У роті (орально).
Розташуйте термометр ліворуч або праворуч під язиком (сублінгвально).
Вимірювальний сенсор повинен знаходитися в хорошому контакті із
тканинами. Закрийте рот і рівно дихайте носом, щоб повітря не впливало
на результат вимірювання. Приблизний час вимірювання: 1 хвилина.
У задньому проході (ректально).
Це найбільш надійний метод вимірювання, який особливо пасує для
немовлят і малюків. Обережно введіть вимірювальний сенсор термометра на 2-3 сантиметри в анальний отвір. Час вимірювання: 1 хвилина.
Під пахвою (аксилярно).
З медичної точки зору, цей спосіб не забезпечує потрібної точності
вимірювань, тому його не рекомендують використовувати в тих
випадках, коли потрібні точні результати. Час вимірювання: 5-10 хвилин.
ОЧИЩЕННЯ І ДЕЗИНФЕКЦІЯ
Термометр 100% водонепроникний і може без будь-яких перешкод занурюватися у воду або дезинфікуючий засіб з метою очищення. Потім його
слід протерти вологою серветкою. Рекомендується з метою дезинфекції
використовувати одне з приведених нижче дезинфікуючих засобів.

Дезинфікуючий засіб

Виробник

Водний
розчин

Гігасепт FF

Schilke &
Mayr GmbH

5,0 %

24 години

Лізоформін сода

Rosemann GmbH

6,0 %

24 години

Асептісол

Bode Chemie

4,0 %

24 години

Ізопропіловий спирт 70%

Максим. час
занурення
24 години

Увага! Використання інших дезинфікуючих розчинів може призвести до
порушення функцій термометра.
Заміна батареї
Поява на дисплеї символу «▼» означає, що батарея вичерпала свій
ресурс і термометр потребує заміни. З питань утилізації батареї див.
«Інструкції з безпеки».

TECHNICAL SPECIFICATIONS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Type / Тип:

Maximum thermometer

Термометр максимальних показань

Measurement range /
Діапазон вимірювань:

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)

від 32.0 °С до 42.9 °С
Темп. < 32.0 °C: відображається «L» (дуже низька температура)
Темп. > 42.9 °С: відображається «Н» (дуже висока температура)

Measurement accuracy /
Точність вимірювань:

± 0.1 °C between 34 °C and 42 °C

± 0.1 °С у діапазоні від 34 °С до 42 °С при температурі

Operating temperature /
Диапазон рабочих температур:

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

Від 10 °C до 40 °C
максимальна відносна вологість 15 - 95 %

Self-test / Самоконтроль:

Automatic internal check at a test value of 37 °C;
if there is a deviation of > 0.1 °C, «ERR» (error) is displayed.

Автомат. внутр. функціональний тест при контр. показнику 37.0 °С при
відхиленні більш 0.1 °С відображається показник «ERR» (помилка)

Display / Дисплей:

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

Рідкокристалічний дисплей з трьома цифровими позиціями.Точність
вимірювання: 0.1 °С

Memory / Пам`ять:

For storing the last measured value.

Для збереження останнього виміряного значення.

Storage temperature /
Температура зберігання:

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

Від -25 °С до +60 °С
максимальна відносна вологість 15 - 95 %

Battery / Батарея:

1.5 / 1.55 V; SR 41

1.5 / 1.55 V; SR 41

Reference to standards /
Відповідність cтандартам:

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

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

This device complies with the requirements of the Medical Device Directive
93/42/EEC. Technical alterations reserved.

Цей виріб відповідає вимогам Директиви щодо медичних пристроїв
93/42/EEC. Право на внесення технічних змін зберігається!

GUARANTEE
We grant you a 2 year guarantee after the date of purchase. Any damage
caused by improper handling shall not be covered by the guarantee.
Batteries 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:

Гарантія
Ми надаємо Вам 2 роки гарантії від дати покупки. Дана гарантія не
розповсюджується на будь-які пошкодження, що викликані неправильним
поводженням із приладом. Гарантія також не розповсюджується на
батареї й упаковку. Будь-які вимоги по відшкодуванню іншого збитку
виключені. Гарантійні претензії повинні подаватися з документом, що
підтверджує покупку. Будь ласка, зверніться до найближчої гарантійної
майстерні Мікролайф.

Date of purchase:

Read the instructions carefully before using this device.
Перед использованием прибора внимательно прочтите данное
руководство.
Перед використанням приладу уважно прочитайте цю інструкцію.

Type BF applied part
Клас захисту BF

äÎ‡ÒÒ Á‡˘ËÚ˚ BF

www.microlife.com.ua
Вироблено під наглядом фахівців Мікролайф АГ Швейцарія
Еспенштрасе, 139, 9443 Віднау, тел. + 41/71 727 70 00, електронна адреса
admin@microlife.ch – на виробництві Microlife Corporation (R.O.C.)
та ONBO Electronic (Shenzhen) Co., Ltd. (P.R.C.)
Підприємство, що здійснює ремонт, ТО та приймає скарги на терріторії України, ТОВ "Мікролайф-Україна":
м. Дніпропетровськ, вул. Ленінградська, 27/31,
корп. 1, 3-й поверх, тел. (562) 34-22-06
м. Київ, вул. Борщагівська, 128, 3-й поверх, тел. (44) 583-03-98
Свідоцтво про державну реєстрацію No 2471/2004 від 24 грудня 2008 року.
Сертифікат затвердження No UA-MI/1-1365-2008 від 18 грудня 2008 року.
Дата виготовлення: перші три цифри серійного номеру приладу.
Перша та друга – тиждень виготовлення, третя – рік виготовлення.

DIGITAL COMPACT THERMOMETER
Термометр медицинcкий электронный

MT 1671

DESCRIPTION OF THIS PRODUCT
Oписание термометра

Measuring sensor
àÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ

Display Field
ÑËÒÔÎÂÈ

Ç‡ÊÌ˚Â ËÌÒÚÛÍˆËË ÔÓ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
• íÂÏÓÏÂÚ ÏÓÊÂÚ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸Òﬂ ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ‰Îﬂ
ËÁÏÂÂÌËﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÚÂÎ‡.
• íÂÏÓÏÂÚ ÒÓ‰ÂÊËÚ ÏÂÎÍËÂ ‰ÂÚ‡ÎË (·‡Ú‡Â˛ Ë Ú.‰.), ÍÓÚÓ˚Â Â·ÂÌÓÍ
ÏÓÊÂÚ ÔÓÔ˚Ú‡Ú¸Òﬂ ÔÓ„ÎÓÚËÚ¸. èÓ˝ÚÓÏÛ ÌËÍÓ„‰‡ ÌÂ ÓÒÚ‡‚ÎﬂÈÚÂ
ÚÂÏÓÏÂÚ ·ÂÁ ÔËÒÏÓÚ‡.
• íÂÏÓÏÂÚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ Á‡˘Ë˘ÂÌ ÓÚ ÔÂÂ„Â‚‡ Ë Û‰‡Ó‚!
• ëÎÂ‰ÛÂÚ ËÁ·Â„‡Ú¸ ÔÓ‚˚¯ÂÌËﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ ·ÓÎÂÂ
˜ÂÏ ‰Ó 60 °ë. çàäéÉÑÄ ÌÂ ÔÓ‰‚Â„‡ÈÚÂ ÚÂÏÓÏÂÚ ÍËÔﬂ˜ÂÌË˛!
• ÑÎﬂ Ó˜ËÒÚÍË ÚÂÏÓÏÂÚ‡ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒﬂ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÚÓÎ¸ÍÓ ÚÂı
‰ÂÁËÌÙËˆËÛ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚, ÍÓÚÓ˚Â ÔË‚Â‰ÂÌ˚ ‚ ‡Á‰ÂÎÂ «é˜ËÒÚÍ‡ Ë
‰ÂÁËÌÙÂÍˆËﬂ». èË ÔÓ„ÛÊÂÌËË ‚ ÊË‰ÍÓÂ ‰ÂÁËÌÙËˆËÛ˛˘ÂÂ ÒÂ‰ÒÚ‚Ó
ÚÂÏÓÏÂÚ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ‚ ˆÂÎ¸ÌÓÏ (ÌÂÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÏ, ÌÂ ‡ÁÓ·‡ÌÌÓÏ)
ÒÓÒÚÓﬂÌËË.
• àÁ„ÓÚÓ‚ËÚÂÎ¸ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚ ÔÓ‚ÂﬂÚ¸ ÚÓ˜ÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÂÌËﬂ ÔË·Ó‡
Í‡Ê‰˚Â 2 „Ó‰‡.
Б‡Ú‡ÂË Ë ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚Â ÔË·Ó˚ ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ú¸ ‚
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ÏÂÒÚÌ˚ÏË ÔÂ‰ÔËÒ‡ÌËﬂÏË, ÌÂ ‚˚·‡Ò˚‚‡Ú¸
‚ÏÂÒÚÂ Ò ·˚ÚÓ‚˚ÏË ÓÚıÓ‰‡ÏË.
ÇÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÚÂÏÓÏÂÚ‡
ÑÎﬂ ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ‚ÍÎ˛˜ËÚ¸ ÚÂÏÓÏÂÚ, Ì‡ÊÏËÚÂ ÍÌÓÔÍÛ, ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌÌÛ˛
‚ ‚ÂpıÌÂÈ ˜‡ÒÚË ÔpË·Óp‡. èÓËÁ‚Ó‰ËÚÒﬂ ÚÂÒÚ ‰ËÒÔÎÂﬂ. ç‡ ‰ËÒÔÎÂÂ
ÔÓﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ Ì‡·Ó ÒËÏ‚ÓÎÓ‚, ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛˘Ëı ËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ÔË·Ó‡. ∑‡ÚÂÏ,
ÔË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÂ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰˚ ÏÂÌÂÂ 32 °ë ‚ Ô‡‚ÓÏ ‚ÂıÌÂÏ Û„ÎÛ
‰ËÒÔÎÂﬂ ÔÓﬂ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÒËÏ‚ÓÎ «LL» Ë ÏË„‡˛˘ËÈ ÁÌ‡Í «°°ë». ÖÚÓ ÓÁÌ‡˜‡ÂÚ,
˜ÚÓ ÚÂÏÓÏÂÚ „ÓÚÓ‚ Í ‡·ÓÚÂ.
àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ ÚÂÏÓÏÂÚ‡
B˚·ÂËÚÂ ÔÂ‰ÔÓ˜ÚËÚÂÎ¸Ì˚È ÏÂÚÓ‰ ËÁÏÂÂÌËﬂ. Ç ÔÓˆÂÒÒÂ
ËÁÏÂÂÌËﬂ ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎﬂÂÚÒﬂ ÌÂÔÂ˚‚ÌÓÂ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËÂ Ù‡ÍÚË˜ÂÒÍÓÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚. ëËÏ‚ÓÎ «°°ë» ÏË„‡ÂÚ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÏÂÌË.
EÒÎË ÔÂÂÒÚ‡ÂÚ ÏË„‡Ú¸ ÒËÏ‚ÓÎ «°°ë», ÚÓ ËÁÏÂÂÌÌÓÂ ÔÓ‚˚¯ÂÌËÂ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ‰‡ÌÌ˚È ÏÓÏÂÌÚ ÒÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÚ ÏÂÌÂÂ 0,1 °ë Á‡ 16 ÒÂÍÛÌ‰. ÑÎﬂ
ÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ Û‚ÂÎË˜ËÚ¸ ÊËÁÌÂÌÌ˚È ˆËÍÎ ·‡Ú‡ÂË, ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒﬂ
‚˚ÍÎ˛˜‡Ú¸ ÔË·Ó ÔÓÒÎÂ Â„Ó ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËﬂ ÍÓÓÚÍËÏ Ì‡Ê‡ÚËÂÏ ÍÌÓÔÍËÏ‡ÌËÔÛÎﬂÚÓ‡. EÒÎË ˝ÚÓ„Ó ÌÂ ÔÓÒÎÂ‰Ó‚‡ÎÓ, ÚÓ ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍÓÂ
ÓÚÍÎ˛˜ÂÌËÂ ÚÂÏÓÏÂÚ‡ ÔÓËÁÓÈ‰ÂÚ ÔËÏÂÌÓ ˜ÂÂÁ 10 ÏËÌÛÚ.
—Œ’–∞Õ≈Õ»≈ »∑Ã≈–»“≈ÀΩÕ¤’ øŒK∞∑∞Õ»…
≈ÒÎË ÔË ‚ÍÎ˛˜ÂÌËË ÚÂÏÓÏÂÚ‡ ·ÓÎÂÂ 3 ÒÂÍÛÌ‰ Û‰ÂÊË‚‡Ú¸ ÍÌÓÔÍÛ ‚
Ì‡Ê‡ÚÓÏ ÒÓÒÚÓﬂÌËË, ÚÓ Ì‡ ‰ËÒÔÎÂÂ ÔÓﬂ‚ËÚÒﬂ ÔÓÍ‡Á‡ÌËÂ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸ÌÓÈ
ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚, ‡‚ÚÓÏ‡ÚË˜ÂÒÍË ÒÓı‡ÌÂÌÌÓÈ ‚ Ô‡ÏﬂÚË ÔË ÔÓÒÎÂ‰ÌÂÏ
ËÁÏÂÂÌËË. Ç ÚÓ ÊÂ ‚ÂÏﬂ, Ò Ô‡‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ‰ËÒÔÎÂﬂ ÔÓﬂ‚ËÚ¸Òﬂ ÒËÏ‚ÓÎ
Ô‡ÏﬂÚË - «M». ≈˘Â ˜ÂÂÁ ÚË ÒÂÍÛÌ‰˚ ËÌ‰ËÍ‡ˆËﬂ ËÒ˜ÂÁÌÂÚ, Ë ÚÂÏÓÏÂÚ
ÔÂÂÍÎ˛˜ËÚÒﬂ Ì‡ Ó·˚˜Ì˚È ÂÊËÏ ËÁÏÂÂÌËﬂ. ∑‡ÚÂÏ ÒÓı‡ÌÂÌÌÓÂ
ÔÓÍ‡Á‡ÌËÂ Û‰‡ÎﬂÂÚÒﬂ ËÁ Ô‡ÏﬂÚË.
ëÔÓÒÓ·˚ ËÁÏÂÂÌËﬂ
ÇÓ pÚÛ (Ó‡Î¸ÌÓ)
ìÒÚ‡ÌÓ‚ËÚÂ ÚÂÏÓÏÂÚ ‚Ó ÚÛ Ò Ô‡‚ÓÈ ËÎË Ò ÎÂ‚ÓÈ ÒÚÓÓÌ˚ ÔÓ‰ ﬂÁ˚Í.
àÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚È ‰‡Ú˜ËÍ ‰ÓÎÊÂÌ Ì‡ıÓ‰ËÚ¸Òﬂ ‚ ıÓÓ¯ÂÏ ÍÓÌÚ‡ÍÚÂ Ò
ÚÍ‡ÌﬂÏË. 3‡ÍÓÈÚÂ ÓÚ Ë ‡‚ÌÓÏÂÌÓ ‰˚¯ËÚÂ ˜ÂÂÁ ÌÓÒ, Ò ÚÂÏ ˜ÚÓ·˚
ËÁ·ÂÊ‡Ú¸ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚Ëﬂ ‚‰˚ı‡ÂÏÓ„Ó/‚˚‰˚ı‡ÂÏÓ„Ó ‚ÓÁ‰Ûı‡ Ì‡
ËÁÏÂËÚÂÎ¸Ì˚Â ÔÓÍ‡Á‡ÌËﬂ.
èË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ ËÁÏÂÂÌËﬂ: 1 ÏËÌÛÚ‡.
Ç ‡Ì‡Î¸ÌÓÏ ÓÚ‚ÂpÒÚËË (ÂÍÚ‡Î¸ÌÓ)
ÖÚÓ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ Ì‡‰ÂÊÌ˚È ÒÔÓÒÓ· ËÁÏÂÂÌËﬂ, ‚ ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚË ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÏ˚È ‰Îﬂ ÏÎ‡‰ÂÌˆÂ‚ Ë Ï‡ÎÂÌ¸ÍËı ‰ÂÚÂÈ. Ç ‰‡ÌÌÓÏ ÒÎÛ˜‡Â ÒÎÂ‰ÛÂÚ
ÓÒÚÓÓÊÌÓ ‚‚ÂÒÚË ÍÓÌ˜ËÍ ÚÂÏÓÏÂÚ‡ Ì‡ 2 - 3 ÒÏ ‚ ‡Ì‡Î¸ÌÓÂ ÓÚ‚ÂÒÚËÂ.
èË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ ËÁÏÂÂÌËﬂ: 1 ÏËÌÛÚ‡.
Ç ÔÓ‰Ï˚¯Â˜ÌÓÈ ‚Ô‡‰ËÌÂ (‡ÍÒËÎÎﬂÌÓ)
ë ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÈ ÚÓ˜ÍË ÁÂÌËﬂ, ‰‡ÌÌ˚È ÒÔÓÒÓ·, Í‡Í Ô‡‚ËÎÓ, ÌÂ Ó·ÂÒÔÂ˜Ë‚‡ÂÚ ÌÛÊÌÓÈ ÚÓ˜ÌÓÒÚË ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ, ÔÓ˝ÚÓÏÛ Â„Ó ÌÂ ÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒﬂ
ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ ‚ ÚÂı ÒÎÛ˜‡ﬂı, ÍÓ„‰‡ ÚÂ·Û˛ÚÒﬂ ÚÓ˜Ì˚Â pÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚
ËÁÏÂpÂÌËÈ. èË·ÎËÁËÚÂÎ¸ÌÓÂ ‚ÂÏﬂ ËÁÏÂÂÌËﬂ: ÓÚ 5 ‰Ó 10 ÏËÌÛÚ!
é˜ËÒÚÍ‡ Ë ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËﬂ
íÂÏÓÏÂÚ Ó·Î‡‰‡ÂÚ 100 %-ÌÓÈ ‚Ó‰ÓÌÂÔÓÌËˆ‡ÂÏÓÒÚ¸˛ Ë ÏÓÊÂÚ ·ÂÁ
Í‡ÍËı-ÎË·Ó ÔÓ·ÎÂÏ ÔÓ„ÛÊ‡Ú¸Òﬂ ‚ ‚Ó‰Û ËÎË ‰ÂÁËÌÙËˆËÛ˛˘ËÈ ‡ÒÚ‚Ó
Ò ˆÂÎ¸˛ Ó˜ËÒÚÍË. 3‡ÚÂÏ Â„Ó ÒÎÂ‰ÛÂÚ ÔÓÚÂÂÚ¸ ‚Î‡ÊÌÓÈ Ò‡ÎÙÂÚÍÓÈ.
PÂÍÓÏÂÌ‰ÛÂÚÒﬂ ‚ ˆÂÎﬂı ‰ÂÁËÌÙÂÍˆËË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ú¸ Ó‰ÌÓ ËÁ
ÔË‚Â‰ÂÌÌ˚ı ÌËÊÂ ‰ÂÁËÌÙËˆËÛ˛˘Ëı ÒÂ‰ÒÚ‚, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò
ËÌÒÚÛÍˆËﬂÏË ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎﬂ ‚ Í‡Ê‰ÓÏ ÒÎÛ˜‡Â.
‰ÂÁËÌÙËˆËÛ˛ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎ¸
˘ËÂ ÒÂ‰ÒÚ‚‡
ëÔËÚ ˝ÚËÎÓ‚˚È ‰Îﬂ
Ì‡ÛÊÌÓ„Ó ÔËÏÂÌÂÌËﬂ 70%
ÉË„‡ÒÂÔÚ FF
Schilke &
Mayr GmbH
ãËÁÓÙÓÏËÌ ÒÓ‰‡
Rosemann GmbH
ÄÒÂÔÚËÒÓÎ

Bode Chemie

BÓ‰Ì˚È
‡ÒÚ‚Ó

5,0 %
6,0 %
4,0 %

MÂÚÓ‰
èÓ„ÛÊÂÌËÂ
Ì‡ 24 ˜‡Ò‡
èÓ„ÛÊÂÌËÂ
Ì‡ 24 ˜‡Ò‡
èÓ„ÛÊÂÌËÂ Ì‡
24 ˜‡Ò‡
èÓ„ÛÊÂÌËÂ
Ì‡ 24 ˜‡Ò‡

ÇÌËÏ‡ÌËÂ: àÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËÂ Î˛·Ó„Ó ‰Û„Ó„Ó Ó˜Ë˘‡˛˘Â„Ó ‡ÒÚ‚Ó‡ ÏÓÊÂÚ
ÔÓ‚ÎÂ˜¸ Á‡ ÒÓ·ÓÈ Ì‡Û¯ÂÌËÂ ÙÛÌÍˆËË ÚÂÏÓÏÂÚ‡.
Истечение срока действия батареи
Появление в правом нижнем углу дисплея символa «▼» означает, что
батарея исчерпала свой ресурс и термометр нуждается в замене. По
вопросам утилизации батареи см. «Инструкции по безопасности».
í≈’Õ»◊≈—K»≈ ’∞–∞K“≈–»—“»K»
íËÔ:

íÂÏÓÏÂÚ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚ı ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ

ÑË‡Ô‡ÁÓÌ ËÁÏÂÂÌËÈ:

32,0 °ë - 43,9 °ë
“ÂÏÔ. < 32,0 °ë: ‰ËÒÔÎÂÈ «L» (ÒÎË¯ÍÓÏ ÌËÁÍ‡ﬂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡)
“ÂÏÔ. < 43,9 °ë: ‰ËÒÔÎÂÈ «H» (ÒÎË¯ÍÓÏ ‚˚ÒÓÍ‡ˇ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ‡)

íÓ˜ÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÂÌËÈ:

± 0,1 °ë ‚ ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌÂ ÓÚ 34 °ë ‰Ó 42 °ë

íÓ˜ÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÂÌËÈ:

ÓÚ 10 °ë ‰Ó 40 °ë
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ 15 - 95 %

ë‡ÏÓÍÓÌÚÓÎ¸:
ÑËÒÔÎÂÈ:

Ä‚ÚÓÏ‡Ú. ‚ÌÛÚ. ÙÛÌÍˆ. ÚÂÒÚ ÔË ÍÓÌÚ. ÔÓÍ‡Á‡ÚÂÎÂ 37,0 °ë. èË
ÓÚÍÎÓÌÂÌËË ·ÓÎÂÂ 0,1 °ë ÓÚÓ·‡Ê‡ÂÚÒﬂ ÔÓÍ‡Á‡ÌËÂ «ERR» (Ó¯Ë·Í‡).
ΔË‰ÍÓÍËÒÚ‡Î. ‰ËÒÔÎÂÈ (LCD) Ò 3 ˆËÙaÏË. ÔÓÁËˆËﬂÏË.
åËÌËÏ‡Î¸Ì‡ˇ ‚ÂÎË˜ËÌ‡ ÓÚÓ·‡ÊÂÌËﬂ: 0,1 °ë

è‡ÏﬂÚ¸:

ÑÎﬂ ı‡ÌÂÌËﬂ ÔÓÒÎÂ‰ÌÂ„Ó ËÁÏÂËÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÔÓÍ‡Á‡ÌËﬂ.

íÂÏÔÂ‡ÚÛ‡ ı‡ÌÂÌËﬂ:
±‡Ú‡Âﬂ:
ëÒ˚ÎÍ‡ Ì‡ ÒÚ‡Ì‰‡Ú˚:

ÓÚ -25 °ë ‰Ó +60 °ë
Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡ﬂ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ ‚Î‡ÊÌÓÒÚ¸ 15 - 95 %
1.5 / 1.55 V; SR41

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

Ñ‡ÌÌ˚È ÔpË·Óp ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ ÚpÂ·Ó‚‡ÌËﬂÏ ‰ËpÂÍÚË‚˚ EÖë Ó
ÏÂ‰ËˆËÌÒÍÓÏ Ó·ÓpÛ‰Ó‚‡ÌËË 93/42/EEC. è‡‚Ó Ì‡ ‚ÌÂÒÂÌËÂ ÚÂıÌË˜ÂÒÍËı
ËÁÏÂÌÂÌËÈ ÒÓıp‡ÌﬂÂÚÒﬂ.
É‡‡ÌÚËﬂ
å˚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎﬂÂÏ ‚‡Ï „‡‡ÌÚË˛ 2 „Ó‰‡ Ò ÏÓÏÂÌÚ‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËﬂ
ÚÂÏÓÏÂÚ‡. Ñ‡ÌÌ‡ﬂ „‡‡ÌÚËﬂ ÌÂ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ Ì‡ Î˛·˚Â ÔÓ‚ÂÊ‰ÂÌËﬂ, ‚˚Á‚‡ÌÌ˚Â ÌÂÔ‡‚ËÎ¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÂÈ ÔË·Ó‡. ¡‡Ú‡ÂË Ë
ÛÔ‡ÍÓ‚Í‡ Ú‡ÍÊÂ ËÒÍÎ˛˜ÂÌ˚ ËÁ ‰‡ÌÌÓÈ „‡‡ÌÚËË. ÇÒÂ ËÌ˚Â ÔÂÚÂÌÁËË Ì‡
‚ÓÁÏÂ˘ÂÌËÂ Û˘Â·‡ ËÒÍÎ˛˜‡˛ÚÒﬂ. É‡‡ÌÚËÈÌ‡ﬂ ÔÂÚÂÌÁËﬂ ‰ÓÎÊÌ‡ ·˚Ú¸
ÓÙÓÏÎÂÌ‡ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÏ Ó·‡ÁÓÏ. èË ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËË ÔÂÚÂÌÁËË
Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ‡‰ÂÒ ÒÂ‚ËÒÌÓÈ ÒÎÛÊ·˚.
Ñ‡Ú‡ ÔËÓ·ÂÚÂÌËﬂ:
Изделия зарегистрированы в МЗ РФ за № 2003/375 от 19 марта 2003 г.
Согласно Закону о Защите Прав Потребителей (ст. 2, п. 5) срок службы
приборов - не менее 10 лет при условии соблюдения правил
эксплуатации. Учитывая высокое качество, надежность и степень
безопасности продукции «Микролайф», фактический срок
эксплуатации может значительно превышать официальный.
Дата производства: первые три цифры серийного номера прибора.
Первая и вторая цифры - неделя производства, третья - год
производства.
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