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1. Innan du använder den här produkten
• Se till att du läser bruksanvisningen noggrant. 
• Att följa och respektera instruktionerna i din manual kom-

mer att förhindra skador på ditt instrument och förlust av
dina lagstadgade rättigheter på grund av defekter som upp-
stått vid felaktig användning.

• Vi är inte ansvariga för skador som uppstår till följd av att
dessa instruktioner inte följs. På samma sätt tar vi inget
ansvar för felaktiga avläsningar eller för eventuella kon-
sekvenser som härrör från dem.

• Var särskilt uppmärksam på säkerhetsrådet!
• Förvara denna bruksanvisning säkert för framtida referens.

2. För din säkerhet
• Denna produkt är endast avsedd för rektal mätning av djurens

kroppstemperatur. Den ska endast användas enligt beskriv-
ningen i dessa instruktioner. 

• Kontrollera termometern för tecken på skador eller slitage
före användning. Använd enheten endast när den är helt okej. 

• Obehöriga reparationer, ändringar eller modifieringar av pro-
dukten är förbjudna.

• Drift i starka elektromagnetiska fält, till exempel bredvid en
mobiltelefon, kan leda till funktionsfel.

• Diskutera alltid de bestämda värdena med din veterinär.

Varning! � Risk för skada:

• Instrumentet innehåller små delar som kan sväljas. Förvara
den här enheten och batteriet utom räckhåll för barn och djur. 

• Batterier innehåller skadliga syror och kan vara farliga vid för-
täring. Om ett batteri sväljs kan detta leda till allvarliga inre
brännskador och dödsfall inom två timmar. Om du misstän-
ker att ett batteri kan ha svalts eller på annat sätt fastnat i
kroppen, sök omedelbart medicinsk hjälp.

• Batterier får inte kastas i elden, kortslutas, tas isär eller lad-
das. Explosionsrisk!

• Svaga batterier bör bytas så snart som möjligt för att förhin-
dra skador orsakade av läckage. 

• Undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor vid hantering
av läckande batterier. Vid kontakt, skölj omedelbart de drab-
bade områdena med vatten och kontakta en läkare.

� Viktig information om produktsäkerhet!
• Utsätt inte enheten för extrema temperaturer, vibrationer eller

stötar. Böj inte instrumentet.

3. Delar och knappar
A: Batterifack
B: ON/OFF-knapp
C: Display
C 1: Temperaturvisning 
C 2: Batterisymbol 
C 3: Symbol mätminne 
D: Temperature probe
E: Hål för fixering av sladd

4. Användning
• Desinficera spetsen före varje användning!
• Tryck på ON/OFF-knappen.
• När enheten är påslagen ljuder en signalton och alla segment

visas kort. 
• Den senast uppmätta temperaturen (M) visas inom kort på

displayen. Instrumentet startar ett självtest, sedan visas 37
°C och Lo °C.

• Om rumstemperaturen är högre än 32 °C visas rumstempe-
raturen i stället för Lo °C. °C börjar blinka. Enheten är nu klar
för användning.
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Som konsument är du enligt lag skyldig att lämna in
förbrukade batterier och uppladdningsbara batterier
för miljövänligt bortskaffande hos återförsäljare eller
lämpliga insamlingsplatser i enlighet med nationella
eller lokala bestämmelser. Returtjänsten är kostnadsfri.
Du kan få adresser till lämpliga insamlingsplatser från
din kommunfullmäktige eller kommun. 
Namnen på de tungmetaller som ingår är: 
Cd = kadmium, Hg = kvicksilver, Pb = bly. 

Minska genereringen av avfall från batterier genom
att använda batterier med längre livslängd eller
lämpliga uppladdningsbara batterier. Undvik att skrä-
pa ner miljön och lämna inte efter dig batterier eller
batteriinnehållande elektriska och elektroniska appa-
rater. Separat insamling och återvinning av batterier
och uppladdningsbara batterier är ett viktigt bidrag
till att minska miljöpåverkan och undvika hälsorisker.

VARNING! 
Skador på miljö och hälsa genom felaktig � kassering av batterierna!

9. Specifikationer

Type Maximal termometer

Mätområde 32 °C … 42.9 °C
Lo °C Omgivande temperatur

är lägre än 32 °C
Hi °C Surrounding temperature 

Omgivande temperatur 42.9 °C

Noggrannhet ±0,1 °C vid 35,0 °C…42 °C
±0,2 °C annars 

Upplösning 0.1 °C 

Mättid (rektal) Approx. 10-20 seconds

Förvaringsförhållanden Temperatur -10 °C…+40 °C
Luftfuktighet 30…90 % rH

Omgivningsförhållanden Temperature 10 °C…35 °C
vid användning Luftfuktighet 40…80 % rH

IP skyddsklass IP67

Batteri 1 x LR 41 1,5 V (ingår)

Höljesmått 188 x 26 x 11 mm 

Vikt 23 g 
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• Placera termometern på mätplatsen.
• Den faktiskt uppmätta maxtemperaturen visas permanent på

displayen och °C blinkar. 
• Om den maximala temperaturen förblir stabil så slutar °C att

blinka och en larmton ljuder.
• Ta bort termometern. Tryck på ON /OFF-knappen för att

stänga av enheten. Enheten stängs av automatiskt efter
cirka 9 minuter.

5. Skötsel och underhåll

• Rengör instrumentet före och efter varje användning med en
mjuk fuktig trasa. För desinfektion, använd vattenutspädd
isopropylalkohol enligt tillverkarens anvisningar. Alla andra
rengöringsämnen eller rengöringsmetoder kan orsaka dys-
funktion eller skada på instrumentet. Sänk inte ner i vatten
eller sterilisera med kokningsmetod, gas- eller ångautoklaver.

• Ta bort batteriet om du inte använder enheten under en län-
gre tid.

• Förvara instrumentet i sitt fodral på en torr plats. 

5.1 Byte av batteri

• Byt batteri när displayen börjar blekna eller batterisymbolen
“ ” visas på displayen. 

• Öppna batterifacket på baksidan med en lämplig skruvmejsel.
• Ta försiktigt bort batteriet med ett vasst föremål och sätt i ett

nytt batteri LR 41 (+ pol upp). Se till att polariteten är korrekt.
• Stäng locket försiktigt och var särskilt uppmärksam på tät-

ningsringen.

6. Felsökning

Problem Lösning

Inget visas på skärmen ➜ Slå på enheten
➜ Se till att batteriet polaritet

är korrekt (+pole upp)
➜ Byt batteri

Felaktig indikation ➜ Byt batteri
➜ Kontrollera rätt position för

termometern
➜ Ta bort batteriet. 

Vänta en minut och sedan
sätt tillbaka batteriet.

7. Avfallshantering
Denna produkt och dess förpackningar har tillverkats med högk-
valitativa material och komponenter som kan återvinnas och
återanvändas. Detta minskar avfallet och skyddar miljön. 
Kassera förpackningen på ett miljövänligt sätt med hjälp av de
insamlingssystem som har upprättats.

Kassering av den elektriska enheten
Ta bort icke-permanent installerade batterier och
uppladdningsbara batterier från enheten och kassera
dem separat.
Denna produkt är märkt i enlighet med EU: s direktiv
om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och
elektronisk utrustning (WEEE). 
Denna produkt får inte kasseras i vanligt hushållsav-
fall. Som konsument är du skyldig att ta uttjänta
enheter till en utsedd uppsamlingsplats för bortskaf-
fande av elektrisk och elektronisk utrustning för att
säkerställa miljökompatibelt bortskaffande. Returtjän-
sten är kostnadsfri. Följ gällande regelverk!

Kassering av batterierna 
Batterier och uppladdningsbara batterier får aldrig
kasseras med hushållsavfall. De innehåller
föroreningar som tungmetaller, som kan vara skadliga
för miljön och människors hälsa om de bortskaffas på
ett felaktigt sätt, och värdefulla råvaror som järn, zink,
mangan eller nickel som kan återvinnas från avfall. 
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