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Om het temperatuursscherm 
te veranderen, druk en houd 
de C°/F°-knop gedurende 2 
seconden ingedrukt wanneer 
het LCD-scherm actief is.
Raadpleeg de 
gebruikershandleding en de 
biomedische dienst om de C° 
mode als default in te stellen.

Om de pulse timer te 
activeren, houd gedurende 2 
seconden de knop met het 
klokicoon ingedrukt. In het 
scherm wordt 00 weergeven.

Druk nogmaals op de 
tijdsknop om de timer te 
starten. U hoort piepjes om 
de 15 seconden. Wanneer u 
op de tijdsknop drukt tijdens 
het gebruik van de timer 
stopt de timer.

Gebruik ALLEEN de goedgekeurde reinigingsmethoden beschreven in de gebruikshandleiding (IFU)..

Temperatuur nemen

Controleer het oorkanaal van de patiënt om je te verzekeren 
van een goede plaatsing van de thermometer. (geen bloed , 
vloeistof of cerumenprop mag aanwezig zijn.)

Haal de thermometer uit de basis unit. Controleer de lens van de thermometer. Deze moet 
glanzend zijn  en vrij van barsten of vuil en zonder 
sondekapje. (Reinig indien nodig de lens met een droog 
pluizenloos wattenstaafje of doekje)

Druk op de eject-knop om het sondekapje los te schieten in 
een daarvoor bestemde container.

Optionele functies

Plaats de thermometer weer in de base unit om deze op te 
bergen. Het LCD-scherm zal overgaan op de slaapmodus na 
10 seconden inactiviteit.

Om de laatst genomen temperatuur terug te roepen, druk op 
de scanknop en laat deze weer los alvorens het laden van een 
nieuw sondekapje. Het laden van een nieuw sondekapje zal 
de laatst genomen temperatuur uit het geheugen wissen. 

Controleer zorgvuldig dat het sondekapje goed is 
vastgemaakt aan de thermometer. Er MOET een sondekapje 
worden gebruikt.

Plaats de thermometer met het sondekapje in het oorkanaal 
en zorg ervoor dat de punt gealligneerd is met de ingang 
van het oorkanaal van de patiënt. Druk onmiddellijk op de 
grote driehoekige knop in het midden van het toestel. 
Wanneer de scan is afgerond, zal een drievoudig biep geluid 
te horen zijn.

Bevestig een sondekapje door de lens in één van de 
sondekapjes in de base unit te drukken tot je een klikgeluid 
hoort en vervolgens een slag te draaien. Controleer de 
buitenkant van het sondekapje. Als deze een gaatje of een 
scheur vertoont, gooi deze dan weg en plaats een nieuwe.




