
WT-03 BASE

WT-04 STANDARD

WT-06 FLEX

DIGITÁLIS LÁZMÉRŐ

HU    Használati útmutató

BEVEZETÉS
Tisztelt fogyasztó!
Gratulálunk Önnek a B.Well digitális lázmérő megvásárlásá-
hoz! Köszönjük, hogy a termékünket választotta!

RENDELTETÉS
A lázmérők a testhőmérséklet szájon át, hónaljban és 
végbélben történő mérésére szolgálnak.

ÓVINTÉZKEDÉSEK
 A lázmérő kizárólag a testhőmérséklet mérésére 
használható!
 Minden esetben be kell tartani a minimális mérési időt, 
amely a sípoló hangjelzés megszólalásáig tart!
 Gondoskodjon arról, hogy gyermekek ne használják a 
lázmérőt felügyelet nélkül, mivel egyes alkatrészei elég 
kicsik ahhoz, hogy lenyeljék azokat.
 Óvja a lázmérőt a külső behatásoktól és a leeséstől!
 A hegyét ne hajlítsa meg 45°-osnál nagyobb szögben!
 Ne tárolja 60 °C-nál magasabb hőmérsékleten! 
A lázmérőt SOHA ne forrázza le!
 A lázmérő tisztításához kizárólag a „Tisztítás és 
fertőtlenítés” c. pontban felsorolt kereskedelmi 
fertőtlenítőszereket használja.
 Az elemeket és az elektronikai eszközöket a helyi 
előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani, nem 
szabad azokat a háztartási hulladékgyűjtőbe dobni.

 A hőmérsékletmérés eredménye minden körülmények 
között CSAK összehasonlítási alapként szolgál. Mielőtt 
bármilyen gyógyászati lépésre kerülne sor, forduljon 
orvoshoz.

MIT ÉRTÜNK „NORMÁLIS” 
TESTHŐMÉRSÉKLET ALATT?
Noha az általánosan elfogadott „normális” testhőmérséklet 
36,6 ˚C, a 35,2 ˚C és 36,8 ˚C között ingadozó értékek még 
„normálisnak” számítanak. A testhőmérsékleti ingadozások 
különböző tevékenységeknek, például testmozgásnak, 
dohányzásnak, evésnek és ivásnak tulajdoníthatók. 
A testhőmérsékletünk reggel alacsonyabb, mint délután. 
Egyéb ingadozások a mérés helye miatt is előfordulhatnak: 
axilláris (hónaljban végzett mérés), 
orális (szájüregben végzett), 
rektális (végbélben végzett mérés). 
A hónaljban mért testhőmérséklet megfelel a fenti 
iránymutatásoknak, azonban a szájüregben mért 
testhőmérséklet általában 0,5 ˚C-kal magasabb annál. 
A végbélben mért érték 1,0 ˚C-kal magasabb.

A DIGITÁLIS LÁZMÉRŐ JELLEMZŐI
WT-03 base WT-04 standard WT-06 fl ex

1.  ON/OFF (BE/KI)  3. Elemtartó fedele
kapcsológomb 4. Kijelzőablak

2. Mérőhegy

TISZTÍTÁSI ÚTMUTATÓ
1. módszer. Tisztítsa meg a lázmérőt egy puha kendővel és 

vízzel hígított izopropil-alkohollal.
2. módszer. Mossa meg szappanos meleg vízzel, majd 

törölje át egy tiszta, nedves kendővel, és 
hagyja megszáradni.

3. módszer. Tisztítsa meg a lázmérőt puha, alkohollal 
átitatott, nedves kendővel (lehetőleg 
injekcióhoz használatos kendővel).

A LÁZMÉRŐ ELŐKÉSZÍTÉSE 
A HASZNÁLATRA
Az ON/OFF gomb megnyomásával kapcsolja be a lázmérőt. 
Az eszköz sípoló hangjelzést bocsát ki, és a kijelzőn 
megjelenik az összes szegmens kb. 2 másodpercig.
WT-03: Ezután a lázmérőn megjelenik a teszthőmérséklet, 
amely 36,5 ˚C.
WT-04 and WT-06: A kijelzőn megjelenik az utoljára 
mért hőmérséklet. Utána 1 másodpercig megjelenik a 
teszthőmérséklet, amely 37,0 ˚C. Ha a szobahőmérséklet 
&lt;32,00 °C, akkor a kijelzőn „Lо˚C” felirat jelenik meg.
WT-03: Ha a szobahőmérséklet ≥44,0 °C, akkor a kijelzőn 
„Hi ˚C” felirat jelenik meg.
WT-04, WT-06: Ha a szobahőmérséklet ≥43,0 °C, akkor a 
kijelzőn „Hi ˚C”felirat jelenik meg. Amikor megjelenik a „˚C” 
felirat, akkor a lázmérő készen áll a testhőmérséklet mérésére.
WT-03: Az utoljára mért testhőmérséklet megtekintéséhez 
nyomja meg és 2 másodpercig tartsa lenyomva az ON/OFF 
gombot.

HOGY KELL MEGMÉRNI 
A TESTHŐMÉRSÉKLETET?

Testhőmérséklet mérése hónaljban.
Száraz törülközővel törölje meg a hónalját, majd helyezze 
be a mérőhegyet.

 Figyelem! A testhőmérséklet hónaljban végzett 
mérésekor az erős verejtékezés hibás mérési 
eredményt idézhet elő. A testhőmérséklet hónaljban 
végzett mérésekor a karját tartsa szorosan a törzse 
mellett annak érdekében, hogy a karja a mérőhegyet 
megfelelően lefedje. A hónaljban mért testhőmérséklet 
35,2 és 36,8 ˚C között ingadozhat. Orvosi szempontból a 
testhőmérséklet hónaljban végzett mérése nem igazán 
pontos mérési módszer. A pontos érték megméréséhez 
a mérőhegynek stabilan érintkeznie kell a testtel. Ha a 
mérőhegy nem érintkezik megfelelően a bőrrel, a 
lázmérő hamarabb sípol, és a mért érték alacsonyabb.

 Testhőmérséklet mérése szájüregben.
Helyezze a mérőhegyet a nyelve alá, a lehető legközelebb a 
nyelvgyök egyik oldalához. A mérés közben tartsa csukva a 
száját. A szájüregben mért testhőmérséklet 35,7 és 37,3 ˚C 
között ingadozhat.

 Figyelem! SA testhőmérsékletet növelhetik vagy 
csökkenthetik különböző tevékenységek, például forró vagy 
hideg ital fogyasztása, a dohányzás vagy a testmozgás. 
Ezért fontos, hogy a testhőmérséklet szájüregben végzett 
mérése előtt kb. 5 percig lazítson csukott szájjal.

 Testhőmérséklet mérése végbélben.
A mérőhegy burkolatát kenje be vízben oldódó 
síkosítószerrel. A mérőhegyet óvatosan helyezze be 
a végbélbe (kb. 1 cm mélységig). A végbélben mért 
testhőmérséklet 36,2 és 37,7 ˚C között ingadozhat.

A mérési idő átlaga a különböző mérési 
módszerek alkalmazásakor

WT-03 WT-04 WT-06

Hónaljban 2–3 perc 50–60 
másodperc

20 
másodperc

Szájüregben 1 perc 40–50 
másodperc

10–15 
másodperc

Végbélben 1 perc 30–40 
másodperc

6–10 
másodperc

A hónaljban végzett mérés hosszabb ideig tarthat a fent 
ismertetett jellemzők miatt. Ha a testhőmérséklet enyhén 
emelkedik, a lázmérő sípoló hangjelzést bocsát ki.

 Figyelem! A sípoló hangjelzés nem jelenti azt, hogy a 
mérés befejeződött. Csak azt jelzi, hogy a testhőmérséklet 
enyhén emelkedik. Javasolt a lázmérő benntartása 
30–60 másodpercig a sípoló hangjelzés után.

Sípoló hangjelzések meghatározása:
WT-03 WT-04 WT-06

Rövid t ≥ 37,5˚C t ≥ 37,8˚C t ≥ 37,8˚C
Hosszú t <37,5˚C t <37,8˚C t <37,8˚C

Az elem élettartamának meghosszabbítása érdekében 
használat után kapcsolja KI a lázmérőt az ON/OFF gomb 
megnyomásával. A lázmérő automatikusan kikapcsolódik 
kb. 10 perc elteltével.

 Megjegyzés: A higiéniai előírásoknak megfelelően a 
végbélben végzendő méréshez ne használja ugyanazt a 
lázmérőt, amelyiket hónaljban vagy szájüregben végzett 
méréshez is használta. Közvetlenül a testhőmérséklet 
mérése előtt ne fogyasszon forró vagy hideg italt, ne 
végezzen testmozgást, ne dohányozzon és ne zuhanyozzon.

A LÁZMÉRŐ ÁLTALÁNOS 
KARBANTARTÁSA

 A lázmérőt gyermekek kizárólag felnőtt felügyelete 
mellett használhatják.
 Ne gyalogoljon, szaladjon vagy beszélgessen a 
testhőmérséklet mérése közben.
 Minden egyes mérés előtt és után törölje meg a lázmérőt.
 Amikor a lázmérőt nem használja, tartsa a védőtokjában.
 Ne rágcsálja a mérőhegyet!
 A lázmérőt ne tárolja közvetlen napfénynek kitett, 
poros vagy nyirkos helyen. Ne tárolja szélsőséges 
hőmérsékleten!
Ügyeljen arra, hogy a lázmérő ne essen le és ne érje erős ütés.
 Az elemcsere kivételével ne próbálja meg a lázmérőt 
szétszedni!

 Ha a kijelzőn „ERROR” (HIBA) felirat jelenik meg, és a 
mérés nem indul el, forduljon egy szervizközponthoz.

 Megjegyzés: A lázmérőben kár keletkezhet, ha:
 azt a hőmérsékletre és páratartalomra vonatkozóan 

meghatározott határértékeken kívül használják 
és/vagy tárolják;

 az leesett, vagy mechanikai sérülés érte.

 Ellenjavallatok: nem ismertek.

AZ ELEM CSERÉJE
A digitális lázmérőben ki kell cserélni az elemet, amikor a kijelző 
jobb alsó sarkában megjelenik a „  ” vagy „  ” jelzés.

Az elemcseréhez:
1. Az elemtartó fedelét csavarja KI (csak a WT-06 típus esetében).
2.  Vegye le az elemtartó fedelét a lázmérőről.
3.  Cserélje ki az elemet.
4.  Az elemtartó fedelét tegye vissza a helyére.

 Megjegyzés: Az elemet gyermekektől elzárva tartsa. 
Ne tárolja az elemet magas hőmérsékleten.

MŰSZAKI JELLEMZŐK
WT-03 WT-04 WT-06

Mérési 
tartomány

32,0 ˚C - 42,9 ˚C 32,0 ˚C - 42,9 ˚C 32,0 ˚C - 42,9 ˚C

Kijelző 
felbontása

0,1 ˚C 0,1 ˚C 0,1 ˚C

Pontosság ±0,1 ˚C-os pontosság 
35,5 ˚C – 42,0 ˚C közötti mérési tartománynál 
±0,2 ˚C-os pontosság 35,5 ˚C-nál alacsonyabb és 
42,0 ˚C-nál magasabb mérési tartománynál

Automatikus 
kikapcsolás

10 perc ±2 perc 8 perc 40 má-
sodperc ±2 perc

10 perc ±2 perc

Elem LR41 / SR41 LR41 / SR41 LR41 / SR41
Elem 
élettartama

Min. 1 év Min. 1 év Min. 1 év

Készülék 
mérete

128,1 х 18,5 х 
10,5 mm

133 х 21 х 11 mm 148 х 22 х 
20 mm

Súly (elemmel 
együtt, tok 
nélkül)

kb. 10 g kb. 10 g kb. 14 g

Üzemi 
feltételek

Hőmérséklet: 10–40 °C; 
relatív páratartalom: 30–85%

Tárolási 
feltételek

Hőmérséklet: -10–60 °C; 
relatív páratartalom: 25–90%

LÁZMÉRŐKÉSZLET
1. Lázmérő
2. Elem
3. Használati útmutató és jótállási jegy
4. Védőtok

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS
A készüléket a hatályos előírásoknak megfelelően, a háztartási 
hulladéktól elkülönítve kell hasznosítani. A készülék 
hasznosítása érdekében forduljon a hulladékhasznosításra 
engedéllyel rendelkező szervezethez.

MEGFELELŐSÉG
A lázmérő megfelel az orvostechnikai eszközökről szóló 
93/42/ЕKG irányelvben foglalt előírásoknak. Megfelelőségi 
nyilatkozat.

KARBANTARTÁS
Ajánlott a teljesítményt minden alkalommal ellenőrizni
2 évvel vagy azt követően, hogy elejtették. Kérjük, vegye fel 
a kapcsolatot a szervizzel központ.

 Megjegyzés: A lázmérő pontosságát Ön is ellenőrizheti. 
Öntsön egy edénybe (300–500 ml) 36 és 41 °С közötti 
meleg vizet. Helyezzen bele két vagy több lázmérőt, 
köztük azt, amelyiket ellenőrizni kíván, és egy másikat 
az összehasonlításhoz.

A mérőhegyek egyformán 2-3 cm mélyen legyenek a vízben. 
1-2 perc elteltével hasonlítsa össze a mért számokat. 
A különbség nem lehet 0,1 °C-nál több vagy kevesebb.

JÓTÁLLÁS
A jótállási idő a vásárlás dátumától számított 2 év. Ez a 
jótállás nem terjed ki a nem rendeltetésszerű használat 
okozta károkra, valamint az elemre és a csomagolásra. 
A jótállási időszak alatt feltárt gyártási hiba esetén a hibás 
készüléket megjavítják, vagy ha ez nem lehetséges, kicserélik.
A gyártás dátumát a készüléken az SN sorszám jelzi: 
WWYYXXXXXX. Az első és a második számjegy (WW) a gyártás 
hete, a harmadik és a negyedik szám (YY) a gyártás éve.

 Szükség esetén a gyártó előzetes értesítés nélkül 
módosíthatja a készülékek részeit vagy egészét.

SZIMBÓLUMOKKAL KAPCSOLATOS 
TUDNIVALÓK

HASZNÁLAT ELŐTT 
OLVASSA EL A 
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
BURKOLAT BEHATOLÁS 
ELLENI VÉDELMI 
BESOROLÁSA: IP22 
(Védett a 12,5 milliméternél 
nagyobb méretű szilárd 
testek behatolása ellen. 
Védett a függőlegesen eső 
vízcseppek behatolása 
ellen)
GYÁRTÓ NEVE

CE-JELÖLÉS

40
10

-10
60

ÁRTALMATLANÍTÁS 
SZELEKTÍV 
GYŰJTÉSHEZ
BF TÍPUSÚ KÉSZÜLÉK

CIKKSZÁM

GYÁRTÁSI SZÁM

HŐMÉRSÉKLET 
ÜZEMI ÁLLAPOTBAN

HŐMÉRSÉKLET 
TÁROLÁSI 
ÁLLAPOTBAN

Értékesítés dátuma:

Értékesítő 
bélyegzője:

Utolsó felülvizsgálat 
2020-W44

B.Well Swiss AG
Bahnhofstr. 24, 9443 Widnau, Svájc.
www.bwell-swiss.chIM
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