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GREITAS MATAVIMAS PER 30 SEKUNDŽIIJ, MINKŠTAS GALIUKAS 
« o DI 0197 T 

 
„Laboratories 

Dectra Pharm“garantuoja Jums savo produktq kokybę. 
Skaitmeninis termometras EXACTO KIDS veikia greitai, tiksliai, patikimai ir paprastai. Jis turi atminties jrenginj, garsinj signalą, suveikiantj, jei nustatoma padidéjusi temperatûra. 
Žaismingas apipavidalinimas ir minkštas galiukas palengvina temperatûros matavimą mažyliams. 

Prašome prieš termometro naudojimą atidžiai perskaityti naudojimo instrukciją ir jspéjamąsias nuorodas. Saugokite pridëtus dokumentus. 
 

SAVYBÈS 

1. Lankstus galiukas: 

Termometro galiukas yra lankstus, todél jjdaug saugiau ir patogiau naudoti. 
 

2. Termometras atsparus vandeniui. Galite jj valyti su vandeniu ir muilu arba 
nušluostyti su 70 procentq alkoholiu. 

 
TERMOMETRO NAUDOJIMAS 

1. jjunkite  termometrą,  paspausdami mygtuką„ON/OFF“. 

2. Rodmenq langelyje 2 sekundes matysìte visus simbolius. 

3. Po to 2 sekundes matysite paskutinę pamatuotą reikšmę. 

4. Tada pasirodys„37°C“ir„°C“pradés mirksëti. 

5. jstatykite termometro galiuką toje vietoje, kurioje norite matuoti temperatürą. 

6. Palaukite, kol baigsis matavimas, nebesigirdés signalo „pyp..pyp“, o „°C“ nustos 
mirkséti. 

7. Padidëjusios temperatûros signalas: jei pamatuota reikšmé didesnë kaip 37,8°C, 
garsinis signalas trunka 10 sekundžiq (pyp...pyp...pyp..pyp...). 

8. Perskaitykite rodmenq laukelyje pamatuotą reikšmę. 
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JSPÉJAMOSIOS NUORODOS! 

1. Prieš pirmą ir po kiekvieno sekančio naudojimo termometrą 

reikia nuvalyti ir dezinfekuoti, sudrékinus šluostę tinkama 
dezinfekcine priemone. 

2. Termometras ne žaislas: jt reikia laikyti saugioje, vaikams 

neprieinamoje vietoje. 

3. Nepalikite vaikq vienq, kai matuojate jiems temperatürą. Jei 
kyla abejoniq ar temperatüra labai padidëjusi, reikia kreiptis j 
gydytoją. Termometras gali greitai nustatyti küno temperatürą 

nuo 32°C iki 42,9°C(leistinas nuokrypis: +/-0,1°C). 

4. Termometrą laikykite kambario temperatüroje (t.y., nuo -25 
iki +55°C) sausoje vietoje. Saugokite nuo šilumos šaltiniq ir 
tiesioginiq saulës spinduliq. 
5. Stiprüs elektromagnetiniai laukai gali pabloginti 

termometro veikimą. 

 
 

JSPÈJAMOSIOS NUORODOS! 

1. Prieš pirmą ir po kiekvieno sekančio naudojimo termometrą 

reikia nuvalyti ir dezinfekuoti, sudrékinus šluostę tinkama 

dezinfekcine priemone. 
2. Termometras ne žaislas: jj reikia laikyti saugioje, vaikams 
neprieinamoje vietoje. 

3. Nepalikite vaikq vienq, kai matuojate jiems temperatürą. Jei 

kyla abejoniq ar temperatüra labai padidëjusi, reikia kreiptis j 
gydytoją. Termometras gali greitai nustatyti küno temperatürą 
nuo 32°C iki 42,9°C(leistinas nuokrypis: +/-0,1°C). 

4. Termometrą laikykite kambario temperatûroje (t.y., nuo -25 

iki +55°C) sausoje vietoje. Saugokite nuo šilumos šaltiniq ir 
tiesioginiq saulés spinduliq. 
5. Stiprüs elektromagnetiniai laukai gali pabloginti 
termometro veikimą. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distributed by : DECTRA PHARM 10, 
rue Ettore Bugatti - CS 28006 F-

67038 Strasbourg cedex 
E-mail : serviceclients@dento.net 
Internet : www.dectrapharm.com 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Distributed by : DECTRA PHARM 10, 
rue Ettore Bugatti - CS 28006 F-

67038 Strasbourg cedex 
E-mail : serviceclients@dento.net 
Internet : www.dectrapharm.com 

mailto:serviceclients@dento.net
http://www.dectrapharm.com/
mailto:serviceclients@dento.net
http://www.dectrapharm.com/

