
Návod k obsluze 
 

Digitální teploměr osobní KT-DT4B  
 
Vážení zákazníci,  
děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si 
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!  
 
Popis:  
Abyste mohli správně využít všech předností tohoto teploměru, důkladně prostudujte návod k 
použití.  
 
 
Bezpečnostní pokyny:  
Teploměr nenechte upadnout, není odolný vůči nárazu a úderu. Chraňte přístroj před 
vysokými teplotami a slunečním zářením. Teploměr neohýbejte. K čištění používejte 
výhradně vodu nebo běžné dezinfekční prostředky.  
 
 
Uvedení do provozu:  
Přístroj uvedeme do provozu stiskem tlačítka. Současně je prováděn tzv. LCD -test. Symbol 
°C bliká, když teploměr měří. Je-li měřená teplota nižší než 32°C objeví se na display symbol 
„L“, probíhá měření. V průběhu měření je zobrazována aktuální teplota. Během této doby 
stále bliká „°C“. Jestliže „°C“ již nebliká, znamená to, že vzrůst teploty v průběhu 16 sec. je 
menší než 0,1°C. Měření je nyní ukončeno. Na display je zobrazena nejvyšší naměřená 
hodnota, a to až do vypnutí teploměru. Teploměr vypněte krátkým stiskem obslužného 
tlačítka. Jinak se teploměr po 10 minutách vypne sám. Teploměr nemá signální tón.  
 
 
Vyvolání naměřených hodnot z paměti:  
U vypnutého přístroje držte spínač cca 3 sec., pak dojde k zobrazení poslední maximální 
naměřené hodnoty. Tento údaj zmizí po dalších 3 sec. a teploměr je připraven k dalšímu 
měření.  
 
Funkční test:  
Při každém zapnutí přístroje dojde ke kontrole jeho funkcí. Objeví–li se symbol „ERR“ 
nastala porucha.  
 
Metody měření:  
V ústech (orální): vložte teploměr ke kořenu jazyka, senzor měření musí být v pevném 
kontaktu s tkání. Zavřete ústa, dýchejte nosem. Doba měření je cca 1 minutu.  
 
V konečníku (rektální): jde o nejspolehlivější metodu měření teploty v hodnou zejména pro 
děti. Zave ďte špičku teploměru cca 2-3 cm do análního otvoru po dobu nejméně 1 min.  
 



V podpaží (axilární):tato metoda není z lékařského hlediska přesná. Doba měření minimálně 5 
min. Měření bazální teploty (vaginální): Teploměr není vhodným přístrojem k určování 
plodných a neplodných dnů (teplotní metoda).  
 
Čištění a dezinfekce: 
Teploměr není vodotěsný a nesmí být vyvářen!  
 
 
Upozornění:  
Ostatní prostředky, ředidla nebo jiné metody čištění mohou způsobit poškození teploměru.  
 

Technické údaje: 
 
Typ: maximální teploměr  
 
Rozsah měření: 32,0°C až 42,9°C tepl. nižší než 32,0°C –označení „L“. Teplota vyšší než 
43,9°C -„H“.  
 
Přesnost měření: +/-0,1°C v rozmezí 34°C až 42°C, mimo tento rozsah 0,2°C.  
Automaticky testuje hodnotu 37,0°C, při odchylce vyšší než 0,1°C displej indikuje 
symbol„ERR“.  
 
Ukazatel(display): Třímístný ukazatel z tekutých krystalů (LCD) s nejmenší jednotkou 0,1°C. 
Skladovací teplota :-10°C-+60°C. Baterie: VINIC typ L736 1,5/1,55V. Je vyměnitelná.  
 
Kontrola baterie: blikající symbol signalizuje pokles napětí pod 1,435 V.  
 
Byly splněny požadavky pro Zdravotnický výrobek třídy IIa, Normy EN12470-3; 2000 
klinické teploměry Standard ASTM Bezpečnost:  
 
• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 
pozměňování produktů.  
• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 
vibracím nebo silnému mechanickému zatížení.  
• Tento přístroj není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 
díly přístroje nebo se zranit  
 
Údržba a čištění:  
Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu.  
 
Recyklace: Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. 
Likviduje odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných 
ustanovení. Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! Záruka: Na tento produkt 
poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z 
neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo změn na 
výrobku, provedených třetí osobou.  
	


