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Mówiący termometr cyfrowy 
INSTRUKCJA OBSŁUGI 
CECHY 
1. Szybki i dokładny pomiar - zaledwie 60 sekund. 
2. Elastyczna końcówka czyni pomiar wygodnym i bezpiecznym. 
3. Przyjemny damski głos automatycznie odczytujący wynik pomiaru. 
4. Przycisk umożliwiający głosowe odczytanie pomiaru w dowolnym momencie. 
5. Dokładność, jak przy konwencjonalnym, rtęciowym termometrze. 
6. Automatyczne wyłączanie po 3 minutach. 
7. Zapamiętywanie wyniku ostatniego pomiaru. 
8. Temperatura podawana w stopniach Celsjusza. 
9. Wskaźnik niskiego poziomu baterii. 
 
MIERZENIE TEMPERATURY 
1. Naciśnij przycisk POWER, aby włączyć termometr. Wyświetlacz pokazuje 

przez 3 sekundy wynik ostatniego pomiaru lub wyświetla literę „L”, jeżeli w 
pamięci nie jest przechowywany wcześniejszy wynik (naciśnij przycisk TALK, 
aby odsłuchać), a następnie termometr sygnalizuje gotowość do pracy 
mówiąc „gotowy”. 

 
2. Umieść termometr pod językiem, pachą lub w odbycie, upewniając się, że 

termometr dobrze przylega w wybranym przez ciebie miejscu pomiaru. Jest 
to istotne, aby uzyskać dokładny i wiarygodny wynik. Jeżeli podczas 
pomiaru wystąpiły błędy, na wyświetlaczu pojawi się napis "Err" oraz 
wypowiedziany zostanie komunikat „błąd”. 

 
3. Po zakończeniu pomiaru, wynik jest odczytywany dwukrotnie. Aby ponownie 

odczytać wynik, naciśnij przycisk TALK. 
 
4. Aby wyłączyć termometr, naciśnij przycisk POWER. Jeżeli tego nie zrobisz, 

termometr wyłączy się automatycznie po 3 minutach. 
 
TRZY METODY MIERZENIA TEMPERATURY 
 
Metoda ustna: (przeciętna normalna temperatura -  37.0℃) 
Umieść końcówkę termometru pod językiem. Sama końcówka powinna się 
znajdować tak głęboko, jak to możliwe. Przytrzymaj termometr w tym samym 
miejscu z zamkniętymi ustami. Staraj się trzymać termometr nieruchomo podczas 
pomiaru. 
Metoda pod pachą: (przeciętna normalna temperatura -  36.7℃) 
Jest to metoda alternatywna, stosowana w przypadku niemowlaków lub bardzo 
małych dzieci. Upewnij się, że skóra pod pachą jest sucha. Umieść termometr 
pod pachą, końcówką skierowaną do góry. Przyłóż rękę do boku tak, aby 
przytrzymać termometr w jednym miejscu. 
Metoda odbytnicza: (przeciętna normalna temperatura -  37.6℃) 
Nasmaruj końcówkę termometru środkiem nawilżającym na bazie wody, aby 
ułatwić umieszczenie termometru. Nie należy stosować wazeliny. 
Osoba, u której mierzona jest temperatura, powinna leżeć na boku, z lekko 
ugiętymi kolanami. Delikatnie umieść termometr w odbycie, nie głębiej niż 1 cm. 
Jeżeli napotkasz jakikolwiek opór, ZATRZYMAJ SIĘ. 
 
WSKAŹNIK SŁABEJ BATERII  
Jeżeli napięcie baterii spadnie poniżej 2.4 V, na ekranie pojawi się symbol  
 
CZYSZCZENIE TERMOMETRU 
Termometr należy czyścić za pomocą wilgotnej szmatki nasączonej wodą lub 
alkoholem izopropylowym. Nie wolno zanurzać termometru w wodzie lub 
alkoholu.  
 
WYMIANA BATERII 
Jeżeli dźwięk jest słaby, pojawiają się zakłócenia lub wyświetlacz jest niewyraźny, 

oznacza to, że należy wymienić baterie. Aby to zrobić: 
1. Za pomocą małego śrubokręta odkręć śrubkę na pokrywie baterii. Następnie 

zdejmij pokrywę.  
2. Wyjmij stare baterie i zastąp je nowymi bateriami AG13 (1.5V, alkaliczne) 

zgodnie z polaryzacją zaznaczoną na dole otworu na baterie. 
3. Nałóż pokrywę baterii i dokręć śrubę. 

SPECYFIKACJA 

Zasilanie AG13X2(1.5V Alkaliczne) 

Zużycie prądu 
Pomiar: 0.2mW 
Mówienie: 50 mW 

Automatyczne wyłączanie Po 3 minutach 
Czujnik temperatury Termistor 
Najniższa wyświetlana wartość 0.1℃  
Dokładność ±0.1℃   

Zakres pomiaru 
32.0℃ do 43.0℃ 
Poniżej 32.0℃ wyświetla “L” 
Powyżej 43.0℃ wyświetla “H” 

Temperatura pracy: 
Wilgotność: 
Ciśnienie: 

16℃ do 40℃ 
30% do 75% 
700 do 1060Pa 

Temperatura przechowywania: 
Wilgotność: 
Ciśnienie: 

-20℃ do 50℃ 
10% do 100% 
500 do 1060Pa 

Żywotność 5 lat 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
RYS 1: Schemat wymiany baterii dla HE-113 
 

OSTRZEŻENIE: 
1. NIE STOSOWAĆ METODY USTNEJ U DZIECI. 
2. NIE STOSOWAĆ TERMOMETRU DOUSTNIE PO JEGO UŻYCIU 

REKTALNYM. 
3. W PRZYPADKU NIEJASNOŚCI ZWIĄZANYCH Z WYNIKIEM 

POMIARU NALEŻY PRZEPROWADZIC POMIAR PONOWNIE. 
JEŻELI PROBLEM NIE ZNIKA, NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ 
Z LEKARZEM. 

4. OSOBA PONIŻEJ 16 ROKU ŻYCIA MOŻE UŻYWAĆ TERMOMERU 
TYLKO POD NADZOREM OSOBY DOROSŁEJ. 

5. TERMOMETR NALEŻY PRZECHOWYWAĆ POZA ZASIĘGIEM 
DZIECI. 

6. PRZED UŻYCIEM, WYCZYŚĆ TERMOMETR MYDŁEM LUB 70% 
ALKOHOLEM IZOPROPYLOWYM. 

 


