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ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΨΗΦΙΑΚΌ ΘΕΡΜΌΜΕΤΡΌ (ΌΧΙ ΑΔΙΑΒΡΌΧΌ)

Συγχαρητήρια για την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος. Δια-
βάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το θερμό-
μετρο για πρώτη φορά και φυλάξτε τες σε ασφαλές μέρος. Το 
παρόν προϊόν προορίζεται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του 
ανθρώπινου σώματος.



Οδηγίες Χρήσης
Αποστειρώστε το άκρο του πριν από τη χρήση. Για να θέσετε 
σε λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο ON/OFF δίπλα στην οθόνη· 
θα ακουστεί ένας σύντομος ήχος, ο οποίος υποδεικνύει ότι το 
θερμόμετρο λειτουργεί. Ταυτόχρονα το θερμόμετρο εκτελεί αυ-
το-έλεγχο, κατά τη διάρκεια του οποίου όλα τα ψηφιακά τμήματα 
εμφανίζονται στην οθόνη LCD. Όταν τα γράμματα «Lo» και ένα 
«°C» εμφανίζονται να αναβοσβήνουν, τότε το θερμόμετρο είναι 
έτοιμο για χρήση. Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω 
από 32°C, τότε το «Lo°C» θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD και αν 
είναι πάνω από 42,0°C, τότε το «Hi°C» θα εμφανιστεί στην οθόνη 
LCD.
Κατά την ανάγνωση, η τρέχουσα θερμοκρασία εμφανίζεται στα-
θερά και το σύμβολο «°C» αναβοσβήνει. Η μέτρηση είναι ολο-
κληρωμένη όταν έχει φτάσει σε μια σταθερή τιμή θερμοκρασίας. 
Η θερμοκρασία θεωρείται σταθερή όταν ανεβαίνει λιγότερο από 
0,1°C ανά 4 δευτερόλεπτα. Μόλις φτάσει τη σταθερή θερμοκρα-
σία, ένας ήχος θα ακουστεί 12 φορές, και το σύμβολο «C» θα 
σταματήσει να αναβοσβήνει. Η υψηλότερη θερμοκρασία που με-
τρήθηκε εμφανίζεται στην οθόνη LCD. Ωστόσο, λάβετε υπόψη 
ότι το παρόν θερμόμετρο είναι θερμόμετρο μεγίστου, που ση-
μαίνει ότι η αναγραφόμενη θερμοκρασία ενδέχεται να αυξηθεί 
ελαφρώς εάν η μέτρηση συνεχίσει να εκτελείται μετά τον ήχο. 
Αυτό αφορά συγκεκριμένα τις μετρήσεις που πραγματοποιούνται 
στη μασχάλη, εφόσον καταγραφεί μια τιμή θερμοκρασίας που 
πλησιάζει τη θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος. Σχετικά 
με αυτό, παρακαλώ ανατρέξτε στην περιγραφή της παραγρά-
φου «Μέθοδοι μέτρησης θερμοκρασίας». Όταν ολοκληρωθεί η 
μέτρηση, σβήστε το θερμόμετρο πατώντας το πλήκτρο ON/OFF. 
Αφού προβληθεί η θερμοκρασία στην οθόνη, το θερμόμετρο θα 
σβήσει αυτόματα μετά από 4 λεπτά και ήχο μπιπ.
Λειτουργία μνήμης
Απενεργοποιήστε το θερμόμετρο και έπειτα πατήστε το κουμπί 
ON/OFF για περίπου 2 δευτερόλεπτα. Η τελευταία τιμή που με-
τρήθηκε με «C» θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη LCD. Η 
οθόνη αυτή προβάλλεται όσο το κουμπί ON/OFF διατηρείται πα-
τημένο. Η ένδειξη αντικαθίσταται μόνο όταν καταγράφεται μια 
νέα τιμή θερμοκρασίας.
Μέθοδοι μέτρησης θερμοκρασίας
Είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η ένδειξη της θερμοκρασίας του 
σώματος εξαρτάται από το σημείο όπου εκτελείται η μέτρηση. 
Γι’ αυτό το λόγο, πρέπει πάντα να προσδιορίζετε το σημείο μέ-
τρησης προκειμένου να διασφαλίζετε ότι γίνεται καταγραφή μιας 
σωστής ανάγνωσης.
Στο ορθό (πρωκτική μέτρηση)
Είναι η πιο ακριβής μέθοδος από ιατρικής άποψης, διότι έρχεται 
πιο κοντά στη θερμοκρασία του πυρήνα του σώματος. Το ακρο-
φύσιο του θερμομέτρου εισάγεται με προσοχή στον πρωκτό σε 
μέγιστο μήκος 2 εκ.
Η συνήθης μέτρηση διαρκεί περίπου από 9 έως 11 δευτερόλεπτα.
Στο στόμα (στοματική μέτρηση)
Υπάρχουν διαφορετικές ζώνες θερμότητας εντός του στόματος. 
Κατά γενικό κανόνα, η στοματική θερμοκρασία είναι από 0,3°C 
έως 0,8°C χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του πρωκτού. Για να 
βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη είναι όσο το δυνατό ακριβέστερη, το-
ποθετήστε το άκρο του θερμομέτρου στα αριστερά ή στα δεξιά 
της ρίζας της γλώσσας. Το άκρο του θερμομέτρου πρέπει να έχει 
συνεχή επαφή με τον ιστό κατά τη διάρκεια της μέτρησης και να 
είναι τοποθετημένο κάτω από τη γλώσσα σε έναν από τους δύο 
θύλακες θερμότητας στο πίσω μέρος, κρατήστε το στόμα κλει-
στό κατά τη διάρκεια της μέτρησης και αναπνεύστε κανονικά από 
τη μύτη. Μην τρώτε και μην πίνετε τίποτα πριν από τη μέτρηση. Η 
συνήθης μέτρηση διαρκεί περίπου από 15 έως 19 δευτερόλεπτα.
Σημείωση: Συνιστάται ιδιαίτερα η μέθοδος του ορθού καθώς εί-
ναι η ακριβέστερη μέθοδος για τον προσδιορισμό της βασικής 
θερμοκρασίας, και σας συμβουλεύουμε να επεκτείνετε το χρόνο 
μέτρησης κατά 3 λεπτά μετά τον ήχο.
Καθαρισμός και απολύμανση
Ο καλύτερος τρόπος για να καθαρίσετε το ακροφύσιο του θερμο-
μέτρου είναι με απολυμαντικό (π.χ. οινόπνευμα ιατρικής χρήσης 
70%) σε ένα υγρό πανί.
Πρέπει να απολυμαίνεται πριν από κάθε χρήση. Το θερμόμετρο 
πρέπει να βυθίζεται σε υγρό ή χλιαρό νερό για τον καθαρισμό και 
την απολύμανσή του.
Προληπτικά μέτρα ασφαλείας
• Μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με καυτό νερό.
• Μην επιτρέπετε την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες ή την 

άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.
• Μη ρίχνετε κάτω το θερμόμετρο. Δεν έχει προστασία κατά των 

κραδασμών ούτε είναι ανθεκτικό στις προσκρούσεις.
• Μην τροποποιείτε την παρούσα συσκευή χωρίς εξουσιοδότηση 

από τον κατασκευαστή.
• Μην καθαρίζετε με διαλύτες, βενζίνη ή βενζόλιο. Καθαρίστε 

μόνο με απολυμαντικό.
• Το θερμόμετρο περιέχει στοιχεία μικρού μεγέθους (μπαταρία, 

κάλυμμα μπαταρίας) τα οποία υπάρχει κίνδυνος να καταποθούν 
από μικρά παιδιά. Γι’ αυτό το λόγο, μην αφήνετε το θερμόμε-
τρο σε σημείο προσβάσιμο από μικρά παιδιά.

• Μην κάμπετε την άκρη του θερμομέτρου
• Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τους 35°C, βυθίστε 

το άκρο του θερμομέτρου σε κρύο νερό για περίπου 5 με 10 
δευτερόλεπτα πριν από τη μέτρηση της θερμοκρασίας. 

• Εάν ο πυρετός επιμένει, ιδιαίτερα στα παιδιά, πρέπει να ζητήσε-
τε τη βοήθεια γιατρού - επικοινωνήστε με το γιατρό σας!

• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε ισχυρά ηλεκτρομα-
γνητικά πεδία, δηλαδή κοντά σε οποιοδήποτε σύστημα ραδιοε-
πικοινωνίας και σε κινητά τηλέφωνα.

Αντικατάσταση μπαταρίας
Η μπαταρία είναι άδεια και πρέπει να αντικατασταθεί όταν το 
σύμβολο της μπαταρίας “  ” εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά 
της οθόνης LCD. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας και αντι-
καταστήστε την με μια μπαταρία ίδιου τύπου (κατά προτίμηση 
χωρίς υδράργυρο).
Σημειώστε: Το “ + ” σημαίνει πάνω και το “ - ” σημαίνει κάτω. 
Συνιστάται η αφαίρεση των μπαταριών εάν η συσκευή δεν πρό-
κειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τύπος: θερμόμετρο μεγίστου
Εύρος μέτρησης: (32,0~ 42,0)°C 
Ακρίβεια μέτρησης:
+/- 0,1°C (35,5°C~42,0°C)
+/- 0,2°C (<35,5°C)
Θερμοκρασία αποθήκευσης/μεταφοράς: (-25~55)°C, ≤95%RH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη χρήση: (5~35)°C, ≤80%RH
Ελάχιστη Κλίμακα: 0,1°C
Ατμοσφαιρική πίεση:700~1060hPa
Τρόπος λειτουργίας του ιατρικού θερμόμετρου: άμεσος τρόπος 
λειτουργίας 

Μεταβατικός χρόνος απόκρισης: 12 δευτ.
Τύπος μπαταρίας: CR 1632, 3V, ελάχιστη διάρκεια ζωής 100 ώρες 
συνεχούς λειτουργίας.
Βάρος: Περίπου 19,5g
Επεξήγηση συμβόλων

άδεια μπαταρία

Διάθεση WEEE

Lo°C θερμοκρασία κάτω των 32°C
Hi°C θερμοκρασία άνω των 42,9°C

Συσκευή τύπου BF

Προσοχή: διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
(ενστάσεις)

Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία

Διατηρείται σε δροσερό και στεγνό περιβάλλον

Διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης

Παραγωγός

Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία παραγωγής

Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την 
οδηγία 93/42 / CEE 

Κωδικός προϊόντος

Αριθμός παρτίδας

IP22 Δείκτης στεγανότητας

Νομικές απαιτήσεις και κανονισμοί
Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
93/42/ΕΟΚ περί των ιατροτεχνολογικών προϊόντων και φέρει 
σήμανση CE. Η συσκευή επίσης πληροί τις προδιαγραφές του 
Ευρωπαϊκού Προτύπου 
EN 12470-3 
EN 60601-1 
EN 60601-1-11 
EN 60601-1-2 
Η Σήμανση CE επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για ιατρική συσκευή 
με λειτουργία μέτρησης κατά την έννοια της νομοθεσίας περί 
ιατροτεχνολογικών προϊόντων, η οποία έχει υποβληθεί σε αξιο-
λόγηση συμμόρφωσης. Ένας Κοινοποιημένος οργανισμός επιβε-
βαιώνει ότι το παρόν προϊόν τηρεί όλες τις σχετικές νομοθετικές 
ρυθμίσεις
Έλεγχος βαθμονόμησης
Το παρόν θερμόμετρο έχει αρχικά βαθμονομηθεί κατά την κατα-
σκευή του. Εάν το παρόν θερμόμετρο χρησιμοποιείται σύμφωνα 
με τις οδηγίες λειτουργίας, δεν απαιτείται τακτική ρύθμιση.
Ο έλεγχος βαθμονόμησης πρέπει να πραγματοποιείται αμέσως, 
σε περίπτωση που υπάρχουν ενδείξεις ότι το προϊόν δεν τηρεί τα 
ρυθμισμένα όρια σφάλματος ή σε περίπτωση που τα χαρακτηρι-
στικά της βαθμονόμησης έχουν επηρεαστεί από κάποια παρέμβα-
ση ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο. Φροντίστε επίσης να τηρείτε 
οποιαδήποτε εθνική νομοθετική ρύθμιση. Ο έλεγχος βαθμονό-
μησης μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις αρμόδιες αρχές ή από 
εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών. Οδηγίες για τον έλεγ-
χο της βαθμονόμησης μπορούν να παρασχεθούν στις σχετικές 
αρχές και σε εξουσιοδοτημένους παρόχους υπηρεσιών κατόπιν 
αιτήματος.
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ GIMA
Συγχαίρουμε μαζί σας που αγοράσατε ένα δικό μας προϊόν. Αυτό 
το προϊόν ανταποκρίνεται στα υψηλά ποιοτικά πρότυπα τόσο των 
υλικών όσο και της κατασκευής. Η εγγύηση ισχύει για 12 μήνες 
από την ημερομηνία απόκτησης του GIMA. Κατά την διάρκεια 
ισχύος της εγγύησης θα φροντίσουμε για την επιδιόρθωση και / 
ή την δωρεάν αντικατάσταση όλων των υλικών που θα παρουσι-
άσουν βλάβη λόγω αποδειγμένου προβλήματος κατασκευής, με 
εξαίρεση τα εργατικά έξοδα ή έξοδα μετακίνησης, μεταφορές 
και συσκευασίες. Εξαιρούνται της εγγύησης όλα τα αναλώσιμα 
υλικά. Η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση που γίνεται κατά την πε-
ρίοδο εγγύησης δεν έχουν σαν αποτέλεσμα την επιμήκυνση του 
χρόνου εγγύησης. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που: η επι-
διόρθωση γίνεται από προσωπικό όχι εγκεκριμένο και με ανταλ-
λακτικά όχι αυθεντικά, ζημιές ή ελαττώματα που προκλήθηκαν 
από αμέλεια, χτυπήματα ή κακή χρήση. Η GIMA δεν ευθύνεται για 
κακή λειτουργία σε ηλεκτρονικές συσκευές ή software που προ-
έρχονται από εξωτερικούς παράγοντες όπως: ανεβοκατεβάσμα-
τα ηλεκτρικής τάσης, ηλεκτρομαγνητικά πεδία, ραδιοφωνικές 
παρεμβολές, κ.λ.π.. Η εγγύηση παύει να έχει ισχή εάν δεν τηρη-
θούν οι ως άνω κανόνες και εάν ο αριθμός μητρώου (εάν υπάρ-
χει) έχει απομακρυνθεί, σβηστεί ή αλλοιωθεί. Τα προϊόντα που 
θεωρούνται με βλάβη πρέπει να αντικατασταθούν αποκλειστικά 
και μόνον από τον μεταπωλητή από τον οποίο αγοράστηκαν.
Αποστολή εμπορευμάτων κατευθείαν στην εταιρεία GIMA θα επι-
στραφούν.

ΧΩΝΕΥΣΗ: Το προιόν δεν πρέπει να πεταχτεί μαζύ με άλλα 
απορρύματα του σπιτιού. Οι χρήστες πρέπει να φροντί-
σουν για την χώνευση των συσκευών μεταφέροντάς τες 
σε ειδικούς τόπους διαχωρισμού για την ανακύκλωση 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισότερες 
πληροφορείες στούς χώρους συγκέντρωσης, επικοινωνή-
στε με την υπηρεσία του δήμου παραμονής σας, το τμήμα 
χώνευσης τοπικών απορυμμάτων ή το κατάστημα απο το 
οποίο αγοράσατε το προιόν. Σε περίπτωση λανθασμένης 
χώνευσης υπάρχει κίνδυνος εφαρμογής κυρώσεων βάσει 
των κρατικών νόμων.
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