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ROMÂNĂ
Stimată clientă, stimate client,
ne bucurăm că aţi ales un produs din gama noastră de sortimente. Marca noastră este sinonimă cu produse de calitate,
testate în mod amănunţit din domeniul căldură, terapie, tensiune/diagnoză, greutate, masaj şi aer.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie aceste instrucţiuni de utilizare şi să respectaţi indicaţiile.
Cu deosebită consideraţie
Echipa dumneavoastră Beurer
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Conţinut de livrare
• Termometru
• 2 baterii 1,5  V AAA (LR03)
• Prezentele instrucţiuni de utilizare
Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare, să le păstraţi pentru utilizarea ulterioară, să le puneţi la
dispoziţie şi altor utilizatori şi să respectaţi indicaţiile.
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1. Explicaţia simbolurilor
In instrucţiunile de utilizare, pe ambalaj şi pe plăcuţa de identificare a aparatului şi a accesoriilor sunt utilizate următoarele simboluri:

Avertizare

Indicaţie de avertizare privind pericolele de vătămare sau pericolele pentru sănătatea
dumneavoastră.

Atenţie

Indicaţie de siguranţă privind posibile daune ale aparatului/accesoriilor.

Notă

Indicaţie privind informaţii importante
Ţineţi cont de instrucţiunile de utilizare
Element de utilizare tip BF
Eliminare în conformitate cu prevederile Directivei WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)
privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
Simbolul CE atestă conformitatea cu cerinţele de bază ale Directivei 93/42/EEC privind produsele
medicale.
Storage conditions
55°C
(131°F)
-25°C
(-13°F)

RH ≤ 85%

Operating conditions
35°C
(95°F)
15°C
(59°F)

Umiditate atmosferică şi temperatură de depozitare admise

Umiditate atmosferică şi temperatură de funcţionare admise

RH ≤ 85%
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Producător
A se proteja împotriva umezelii

2. Indicaţii
Indicaţii de siguranţă
Avertizare:
• La măsurarea temperaturii în ureche, introduceţi vârful senzorului cu atenţie.
• Utilizarea termometrului la diferite persoane poate fi ineficace în cazul bolilor infecţioase acute datorită contaminării bacteriene, în ciuda curăţării şi dezinfecţiei prin ştergere care trebuie efectuate. În cazuri individuale
întrebaţi medicul dumneavoastră.

•
•

Indicaţii privind manipularea bateriilor
Când lichidul din celula bateriei intră în contact cu pielea sau ochii, clătiţi locurile afectate cu apă şi căutaţi ajutor de
specialitate.

•
•
•

Pericol de înghiţire! Copiii pot înghiţi bateriile şi se pot asfixia. De aceea, nu păstraţi bateriile la îndemâna
copiilor!
Respectaţi marcajele de polaritate Plus (+) şi Minus (-).
Dacă bateria s-a scurs, puneţi-vă mănuşi de protecţie şi curăţaţi compartimentul pentru baterii cu o cârpă uscată.
Protejaţi bateriile de căldura excesivă.

•
•
•
•

Pericol de explozie! Nu aruncaţi nicio baterie în foc.
Bateriile nu trebuie să fie încărcate sau scurtcircuitate.
În cazul în care aparatul nu este utilizat o perioadă îndelungată, scoateţi bateriile din compartimentul pentru baterii.
Utilizaţi numai acelaşi tip de baterie sau un tip de baterie cu aceeaşi valoare.
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•
•
•

Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile simultan.
Nu utilizaţi acumulatoare!
Nu dezasamblaţi, deschideţi sau rupeţi bateriile.

Indicaţii generale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Vă rugăm să citiţi cu atenţie prezentele instrucţiuni de utilizare, să le păstraţi pentru utilizarea ulterioară, să le
puneţi la dispoziţie şi altor utilizatori şi să respectaţi indicaţiile.
Acest termometru este un aparat electronic sensibil. Trataţi-l cu atenţie şi nu-l expuneţi unor şocuri mecanice.
Nu expuneţi aparatul direct la soare.
Verificaţi anterior fiecărei utilizări, dacă lentila prezintă deteriorări. Dacă aceasta este deteriorată, apelaţi la
adresa comerciantului sau la cea de service.
Termometrul NU este etanş la apă. Din acest motiv trebuie evitat contactul cu apă sau alte lichide.
Termometrul FT70 este conceput pentru corpul omenesc pentru măsurarea în locul indicat în instrucţiunile
de utilizare.
Aparatul poate fi utilizat numai în scopul menţionat în prezentele instrucţiuni de utilizare.
Curăţaţi vârful pentru măsurare după fiecare utilizare cu o cârpă moale umezită cu soluţie pentru dezinfectare.
Termometrul a fost conceput pentru utilizarea practică, nu poate înlocui însă un consult medical.
Înainte de a formula o reclamaţie, verificaţi întâi funcţionarea bateriilor şi înlocuiţi-le dacă este nevoie.
Reparaţiile vor fi efectuate numai de către puncte de service autorizate. În caz contrar pierdeţi garanţia.
Aparatul corespunde Directivei europene privind produsele medicale 93/42/EEC, legii privind produsele medicale, standardului ASTM E 1965 - 98, standardului european EN 12470-5: Termometre medicale – Partea 5:
Cerinţe privind termometrele cu infraroşu pentru ureche (cu dispozitiv de maxim) ISO 80601-2-56, precum şi
standardului european EN 60601-1-2 şi se supune măsurilor de precauţie speciale cu privire la compatibilitatea electromagnetică. Puteţi solicita informaţii detaliate la adresa menţionată a serviciului pentru clienţi sau
puteţi citi la sfârşitul instrucţiunilor de utilizare, p. 118 – 121.
Dacă mai aveţi întrebări referitoare la utilizarea aparatelor noastre, vă rugăm adresaţi-vă comerciantului
dumneavoastră sau Serviciului Clienţi.
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3. Descrierea aparatului
Privire de ansamblu
1

2 3 4 5

6

7
8

9
10

1 Capac frontal/de acoperire
2 Tasta pentru modul de termometru de frunte
Stirn
Forehead
3 Tasta de pornire/pentru modul de termometru pentru
ureche Ohr
Ear /
4 LED (roşu) (alarmă febră)
5 LED (verde)
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6

Data
Ora
Modul de măsurare („ureche“, „frunte“, „obiect“)
Simbol difuzor
Simbol „Avertizare baterie“
Afişare rezultat măsurare
Simbol „Memorie“ şi numărul locaţiei de memorare
Simbol „Măsurare în curs“
Unitatea rezultatului măsurat (°C sau °F)
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6 LCD
7 Vârful senzorului cu lentilă (capacul de acoperire este
îndepărtat)
8 Tatasta Memory
9 Taste Set
10 Difuzor
11 Capac compartiment baterii
12
13

5-15
7:20

14

15

16

368
17

20
19

8
18

4. Punerea în funcţiune
În cazul aparatului nou, bateriile sunt deja introduse. Anterior primei utilizări, trageţi banda de protecţie a bateriilor din
locaşul pentru baterii. Termometrul porneşte în acest caz automat.

5. Setare
Setarea limbii, nivelului sonor, unităţii de măsură pentru afişajul temperaturii, datei şi orei
88:88

888
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Apăsaţi timp de 1 secundă tasta
pentru a porni termometrul. Aparatul realizează o
scurtă auto-testare, pe ecran sunt afişate timp de cca 1 secundă toate segmentele. După
auto-testarea reuşită se aud două semnale sonore scurte, în modul Stand-by se afişează
data şi ora şi apare afişajul „ “.

La prima utilizare a termometrului şi după fiecare schimbare a bateriilor sunt afişate în setarea de bază (după auto-testare)
data şi ora (
). Efectuaţi consecutiv următoarele setări: limba, nivelul sonor, unitatea de măsură pentru afişajul
temperaturii, data şi ora. Pentru setare parcurgeţi mai mulţi paşi: limba (L01 – germană, L02 – engleză, L03 – franceză,
L04 – italiană, L05 – rusă, L06 – turcă), nivel sonor(U01 – treapta cea mai joasă, U06 – treapta cea mai ridicată),
unitatea – anul – luna – ziua – ore – minute (pentru setarea datei şi orei nu există un mesaj verbal).
•
•
•
•

Apăsaţi timp de cca 3 secunde tasta
pentru a ajunge în modul Set.
Luminează intermitent acea secţiune care urmează a fi modificată.
Apăsaţi tasta
pentru a salva această setare sau
apăsaţi tasta
pentru a modifica setarea.
Apăsaţi apoi tasta
pentru a salva această setare.

În urma acestui procedeu, pe ecranul termometrului se afişează

, iar termometrul se opreşte automat.

Pornirea şi oprirea sonorului
Porniţi aparatul, afişajul simbolului pentru difuzor [15] semnalizează dacă funcţia funcţia de voce este activată sau
dezactivată. Prin apăsarea tastei Set
puteţi activa sau dezactiva funcţia de voce. La activarea funcţiei de voce se
aude un semnal sonor scurt (simbol difuzor vizibil = funcţia de voce activată; simbol difuzor nevizibil = funcţia de voce
dezactivată.
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6. Ce trebuie să ştiţi înaintea măsurării
Există diferite termometre pentru măsurarea în locuri diferite ale corpului:
• Termometru pentru ureche/frunte (aceste termometru serveşte la măsurarea în ureche sau în zona frunţii)
• Termometru tubular (pentru măsurarea rectală [în anus], axială [sub braţ] sau orală [în gură])
Măsurarea temperaturii indică o valoare măsurată care oferă informaţii cu privire la temperatura actuală a corpului unui om. În cazul în care aveţi dubii în privinţa interpretării rezultatelor sau se înregistrează valori anormale,
apelaţi la medicul dumneavoastră. Acest lucru este valabil şi în cazul schimbărilor mici de temperatură dacă apar
şi alte simptome, cum ar fi nelinişte, transpiraţie excesivă, roşeaţă a pielii, frecvenţă înaltă a pulsului, tendinţă de
colaps etc.
Temperaturile măsurate cu diferite termometre nu pot fi comparate între ele. Din acest motiv, indicaţi medicului
dumneavoastră (respectiv ţineţi cont în cazul autodiagnosticării) cu ce termometru aţi măsurat temperatura
corpului şi în ce locuri ale corpului.
Temperatura unui om sănătos este influenţată de diferiţi factori: de metabolismul individual, în funcţie de persoană, de vârstă (temperatura corpului este mai ridicată în cazul sugarilor şi copiilor mici şi scade cu vârsta. La copii
se înregistrează mai rapid şi mai des diferenţe de temperatură, de exemplu condiţionat de puseuri de creştere),
de îmbrăcăminte, de temperatura exterioară, de timpul zilei (dimineaţa, temperatura corpului este mai scăzută şi
creşte în cursul zilei până spre seară), de activitatea fizică şi, cu o influenţă mai mică, mentală anterioară.
Valoarea temperaturii diferă în funcţie de locul în care a fost măsurată. Diferenţa poate fi în cazul oamenilor
sănătoşi între 0,2 °C (0,4 °F) – 1 °C (1,8 °F). Intervalul normal de temperatură este în cazul
• măsurării în zona frunţii: 35,8 °C (96,4 °F) – 37,6 °C (99,7 °F), cu un termometru pentru frunte,
• măsurării în ureche: 36,0 °C (96,8 °F) – 37,8 °C (100 °F), cu un termometru pentru ureche,
• temperaturii măsurate rectal: 36,3 °C (97,3 °F) – 37,8 °C (100 °F), cu un termometru convenţional,
• temperaturii măsurate oral: 36,0 °C (96,8 °F) – 37,4 °C (99,3 °F), cu un termometru convenţional.
Pentru a putea urmări evoluţia temperaturii, măsuraţi întotdeauna în acelaşi loc al corpului.
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7. Măsurare
Vă rugăm să verificaţi anterior fiecărei utilizări, dacă lentila prezintă deteriorări. Dacă aceasta este deteriorată, apelaţi la
adresa comerciantului sau la cea de service.
Ţineţi cont de faptul că termometrul trebuie să se afle cel puţin 30 de minute în cameră înainte de a efectua măsurarea.
Măsurarea temperaturii corpului în ureche
•
•

•
•
•
•
•

Există persoane la care se înregistrează valori diferite pentru urechea stângă şi dreaptă. Pentru a putea înregistra schimbările de temperatură, măsuraţi la aceeaşi persoană întotdeauna în aceeaşi ureche.
Termometrul pentru ureche poate fi utilizat de copii numai dacă aceştia sunt supravegheaţi de adulţi. De regulă,
măsurarea este posibilă începând cu vârsta de 6 luni. În cazul copiilor sub 6 luni, canalul urechii este încă foarte
îngust, astfel încât, deseori, temperatura timpanului nu poate fi măsurată şi se afişează frecvent rezultate prea
scăzute de măsurare.
Măsurarea nu va fi efectuată la o ureche cu afecţiuni inflamatorii (de exemplu puroi, secreţii), în urma unor
posibile răni la nivelul urechii (de exemplu afecţiuni ale timpanului) sau în perioada de vindecare după o
intervenție chirurgicală. În toate aceste cazuri, vă rugăm să consultaţi medicul dumneavoastră.
Utilizarea termometrului la diferite persoane poate fi ineficace în cazul bolilor infecţioase acute datorită contaminării bacteriene, în ciuda curăţării şi dezinfecţiei prin ştergere care trebuie efectuate. În cazuri individuale
consultaţi medicul dumneavoastră.
Acest termometru trebuie folosit numai fără ambalajul de protecţie de unică folosinţă.
Dacă aţi stat culcat pe o ureche timp îndelungat, temperatura este uşor ridicată. Aşteptaţi puţin sau măsuraţi
în cealaltă ureche.
Cerumenul poate influenţa măsurarea, curăţaţi aşadar urechea înainte de măsurare, dacă este cazul.
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•
•

Apăsaţi timp de 1 secundă tasta
pentru a porni termometrul. După
auto-testarea reuşită se aud două semnale sonore scurte.
Scoateţi capacul împingând uşor în sus (1) şi trăgând apoi înspre faţă (2).
2

1

Asiguraţi-vă că vârful senzorului şi canalul urechii sunt curate.
Deoarece canalul urechii este uşor curbat, înaintea introducerii vârfului senzorului trageţi
uşor urechea înspre spate în sus pentru ca vârful senzorului să fie îndreptat direct spre
timpan.
• Introduceţi vârful senzorului şi apăsaţi timp de 1 secundă tasta .
• Eliberaţi tasta . Sfârşitul măsurării este semnalizat printr-un semnal sonor scurt;
valoarea măsurată se afişează pe ecran.

Dacă valoarea măsurată se încadrează în intervalul normal (< 38 °C/100,4 °F), LED-ul verde luminează pentru 3 secunde.
Dacă valoarea măsurată este mai mare (≥ 38 °C/100,4 °F, febră), luminează LED-ul roşu.
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Măsurarea temperaturii corpului la nivelul frunţii
Ţineţi cont de faptul că fruntea/tâmpla nu trebuie să prezinte urme de transpiraţie şi cosmetice şi că medicamentele vasoconstrictoare şi iritaţii ale pielii duc la rezultate eronate în cazul
măsurării în zona frunţii.
• Apăsaţi timp de 1 secundă tasta
pentru a porni termometrul. După auto-testarea
reuşită se aud două semnale sonore scurte.
• Aşezaţi capul de măsurare cu capacul frontal/de acoperire aplicat la nivelul tâmplei, ţineţi
apăsată tasta Stirn
Forehead şi conduceţi termometrul în mod uniform peste frunte până la
cealaltă tâmplă.
• Eliberaţi apoi tasta Stirn
Forehead. Sfârşitul măsurării este semnalizat printr-un semnal
sonor scurt; valoarea măsurată se afişează pe ecran.
Dacă valoarea măsurată se încadrează în intervalul normal (< 38 °C/100,4 °F), LED-ul verde luminează pentru 3 secunde.
Dacă valoarea măsurată este mai mare (≥ 38 °C/100,4 °F, febră), luminează LED-ul roşu.
Măsurarea temperaturii suprafeţei
• Apăsaţi timp de 1 secundă tasta
pentru a porni termometrul. După auto-testarea reuşită se aud două semnale
sonore scurte.
• Apăsaţi concomitent timp de 3 secunde tastele
şi
pentru a trece în modul Temperatură obiect. Pe ecran se
afişează .
• Apăsaţi tasta
sau Stirn
Forehead şi îndreptaţi vârful senzorului cu tasta apăsată, la o distanţă de 3 cm, spre obiectul
sau lichidul de măsurat (nu introduceţi în niciun caz în lichid).
• Eliberaţi tasta
sau Stirn
Forehead. Sfârşitul măsurării este semnalizat printr-un semnal sonor scurt, valoarea măsurată se afişează pe ecran.
Ţineţi cont de faptul că temperatura afişată este temperatura suprafeţei înregistrată şi nu cea adaptată. Nu poate fi comparată cu temperatura măsurată pe frunte/în ureche.
Pentru a comuta din nou în modul Termometru pentru ureche/frunte, apăsaţi concomitent timp de 3 secunde tastele
şi
până când afişajul se stinge şi se aude un semnal sonor scurt. Prin oprirea şi repornirea termometrului, modul
Temperatură obiect este părăsit automat.
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Mod
Mesaj verbal
Ecran

Ureche
Temperatura corpului
dumneavoastră este de ...

Ohr

Frunte
Temperatura corpului
dumneavoastră este de ...

Obiect
Temperatura obiectului este
de ...

Stirn

Ultima valoare de măsurare înregistrată, adică numai ultima valoare a unei serii de măsurări, este memorată automat
îndată ce termometrul se opreşte sau este oprit. În acest scop stau la dispoziţie 10 locaţii de memorare.
Pentru a opri termometrul, apăsaţi concomitent timp de cca 3 secunde tastele
şi Stirn
Forehead.
Dacă nu efectuaţi alte înregistrări, termometrul se opreşte automat după afişarea valorii măsurate după aproximativ un minut.
Pentru a consulta valorile memorate, porniţi termometrul şi apăsaţi tasta
.
Se afişează data, ora, numărul locaţiei de memorare, simbolul modului de măsurare şi temperatura. Navigaţi prin locaţiile
de memorare cu rezultatele măsurate prin apăsarea în mod repetat a tastei
.
Modus
Ohr
Stirn
Objekt
Mesaj verbal
Locaţia de memorare
Locaţia de memorare
Locaţia de memorare ..., tem..., temperatura corpului
..., temperatura corpului
peratura obiectului era de ...
dumneavoastră era de ...
dumneavoastră era de ...
Ecran
Stirn
Ohr

8. Schimbarea bateriei
Dacă bateriile se slăbesc, apare simbolul de avertizare pentru baterii
. Măsurarea temperaturii este posibilă în continuare, bateriile trebuie înlocuite. Dacă simbolul de avertizare pentru baterii
luminează intermitent şi pe ecran se
afişează , bateriile trebuie schimbate. În cazul în care bateriile sunt prea slabe, termometrul se închide automat.
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Indicaţie:
• Utilizaţi la fiecare înlocuire a bateriilor numai baterii de acelaşi tip, aceeaşi marcă şi aceeaşi capacitate.
• Înlocuiţi întotdeauna toate bateriile concomitent.
• Nu folosiţi acumulatoare reîncărcabile.
• Utilizaţi baterii fără metale grele.
1. Desfaceţi şurubul compartimentului pentru baterii şi trageţi capacul
în spate.
2. Scoateţi bateriile uzate şi introduceţi două baterii noi în direcţia
indicată.
3. Închideţi capacul compartimentului pentru baterii şi înşurubaţi-l la
loc.
Eliminaţi bateriile uzate respectând prevederile legale în vigoare.
Nu aruncaţi niciodată bateriile în gunoiul menajer obişnuit.

9. Depozitare şi îngrijire
•
•
•
•
•
•

Curăţaţi vârful senzorului după fiecare utilizare. Folosiţi în acest scop o cârpă moale sau un beţişor cu vată care
poate fi umezit(ă) cu soluţie pentru dezinfectare, alcool sau apă caldă.
Pentru curăţarea întregului aparat, vă rugăm să folosiţi o cârpă umezită cu leşie de săpun.
Nu folosiţi agenţi de curăţare agresivi.
Depozitaţi termometrul întotdeauna cu capacul frontal/de acoperire.
Dacă intenţionaţi depozitarea pe o perioadă de timp îndelungată, vă rugăm să scoateţi bateriile.
Aparatul nu trebuie depozitat sau utilizat la temperaturi sau umiditate a aerului prea ridicate sau scăzute (a se vedea
date tehnice), la lumina soarelui, în legătură cu curent electric sau în locuri cu praf. În caz contrar se pot înregistra
anomalii în cadrul măsurărilor.
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10. Eliminarea ca deşeu
•
•

•

Bateriile uzate, complet goale trebuie eliminate în recipientele de colectare special marcate, la firmele specializate
sau la comerciantul de electrice. Aveţi obligaţia legală să eliminaţi bateriile ca deşeu.
Bateriile care conţin substanţe toxice prezintă aceste simboluri:
Pb = bateria conţine plumb,
Cd = bateria conţine cadmiu,
Hg = bateria conţine mercur.
În vederea protejării mediului înconjurător, aparatul nu trebuie eliminat la gunoiul menajer la finalul duratei de
viaţă. Eliminarea se poate realiza prin intermediul centrelor de colectare corespunzătoare din ţara
dumneavoastră. Eliminaţi aparatul conform prevederilor Directivei – WEEE (Waste Electrical and Electronic
Equipment) privind aparatele electrice şi electronice vechi. Pentru întrebări suplimentare, adresaţi-vă autorităţii locale
responsabile pentru eliminarea deşeurilor.

11. Date tehnice
Indicaţie: La utilizarea aparatului în afara cadrului specificaţiilor nu se asigură o funcţionare ireproşabilă! Ne rezervăm
dreptul la modificări tehnice pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea în continuare a produsului.
Precizia acestui termometru a fost verificată cu atenţie, aparatul fiind conceput pentru o durată lungă de viaţă.
Dacă utilizaţi aparatul în medicina alternativă trebuie executate verificări tehnice cu mijloace adecvate. Puteţi solicita
informaţii detaliate despre verificarea preciziei la adresa de service.
Nume şi model
FT 70
Domeniu de măsurare
Modul Termometru pentru ureche/frunte: 34 °C – 43 °C (93,2 °F – 109,4 °F)
Modul Temperatură obiect: 0 °C – 100 °C (32 °F – 212 °F)
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Precizia de măsurare în
laborator

Interval de timp între două
măsurări
Reproductibilitate clinică

Unităţi de măsură
Condiţii de funcţionare
Mediu de depozitare
Dimensiuni
Greutate
Baterie
Memorie

Modul Termometru pentru ureche: ±0,2 °C (±0,4 °F) de la 35 °C – 42 °C (95,0 °F – 107,6 °F),
în afara acestui domeniu de măsurare ±0,3 °C (±0,5 °F),
Modul Termometru pentru frunte: ±0,2 °C (±0,4 °F) de la 35 °C – 42 °C (95,0 °F – 107,6 °F),
în afara acestui domeniu de măsurare ±0,3 °C (±0,5 °F),
Modul Temperatură obiect: ±1,5 °C (±2,7 °F) la < 30 °C (86 °F); ±5% la ≥ 30 °C (86 °F)
Minim 5 secunde
Ureche: C
 opii, 1– 5 ani: ±0,08 °C (±0,14 °F)
Adulţi: ±0,07 °C (±0,13 °F)
Frunte: Copii, 1– 5 ani: ±0,07 °C (±0,13 °F)
Adulţi: ±0,08 °C (±0,14 °F)
°Celsius (°C) sau °Fahrenheit (°F)
15 °C până la 35 °C (59 °F – 95 °F) la o umiditate relativă a aerului de până la 85 %
(fără condensare)
-25 °C până la 55 °C (-13 °F – 131 °F) la o umiditate relativă a aerului de până la 85 %
(fără condensare)
38,2 x 138 x 46,5 mm
90 g inclusiv baterie
2 x 1,5  V AAA (LR03)
Pentru 10 măsurări
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Afişare

Cauză
Temperatura înregistrată măsoară peste
1) Modul Termometru pentru ureche/frunte: 43 °C (109,4 °F),
2) Modul Temperatură obiect: 100 °C (212 °F).
Temperatura înregistrată măsoară sub
1) Modul Termometru pentru ureche/frunte: 34 °C (93,2 °F),
2) Modul Temperatură obiect: 0 °C (32 °F).
Temperatura de funcţionare nu se situează în intervalul 15
°C până la 35 °C (59 °F – 95 °F).

Remediere
Utilizaţi termometrul numai în intervalul de
temperaturi menţionat.
Curăţaţi, dacă este cazul, vârful senzorului. În
cazul afişării erorii în mod repetat, apelaţi la
comerciantul de specialitate sau la Serviciul
Clienţi.
Utilizaţi termometrul numai în intervalul de
temperaturi menţionat.
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12. Remedierea erorii

