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Συγχαρητήρια για την επιλογή σας να αποκτήσετε το αξιόπιστο ψηφιακό-κτηνιατρικό θερμόμετρό μας. Το 
θερμόμετρο αυτό μετράει τη θερμοκρασία των ζώων συντροφιάς από τον πρωκτό. Όταν χρησιμοποιείται σωστά, 
σας δίνει ακριβή και αξιόπιστα αποτελέσματα για πολλά χρόνια.

Παρακαλώ μελετήστε τις οδηγίες χρήσης προσεχτικά για αξιόπιστες και ασφαλείς μετρήσεις.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
• Μην λυγίζετε την άκρη του θερμομέτρου.
• Μην τοποθετείτε το θερμόμετρο σε μέρη που βρίσκονται εκτεθειμένα στον ήλιο ή σε υψηλές θερμοκρασίες.
• Κρατήστε το μακριά από παιδιά
• Μην πετάτε το θερμόμετρο κάτω και μην το εκθέτετε σε μηχανική πίεση.
• Μην αποσυναρμολογείτε το θερμόμετρο εκτός από την μπαταρία στην περίπτωση που αυτή έχει αποφορτιστεί. 

Το ψηφιακό αυτό θερμόμετρο μετράει τη σωματική θερμοκρασία μέσω του πρωκτού.
• Εύκολο στη χρήση
• Εύκολη ανάγνωση των αποτελεσμάτων λόγω μεγάλης οθόνης 
• Εκπέμπει ηχητικό σήμα όταν η μέτρηση φτάσει τη μέγιστη θερμοκρασία
• Αυτόματη ανάκτηση της τελευταίας μέτρησης
• Αδιάβροχη άκρη

1. Αφαιρέστε το θερμόμετρο από τη Θήκη προστασίας. Πιέστε το πλήκτρο On/Off για να ενεργοποιήσετε 
το θερμόμετρο. Όλα τα σύμβολα θα εμφανιστούν στο Παράθυρο της οθόνης, υποδεικνύοντας ότι το 
θερμόμετρο λειτουργεί σωστά. 

2. Το θερμόμετρο θα εμφανίσει στην οθόνη του την τελευταία μέτρηση αυτομάτως, υποδεικνύοντας ότι το 
θερμόμετρο λειτουργεί σωστά. Το θερμόμετρο είναι έτοιμο προς χρήση όταν στην οθόνη του θερμομέτρου 
αρχίσει να αναβοσβήνει η ένδειξη Lo°C (Lo°F). Το θερμόμετρο είναι προκαταρκτικά ρυθμισμένο να εμφανίζει
τις τιμές θερμοκρασίας σε °C ή °F ρύθμιση η οποία δεν μπορεί να τροποποιηθεί. 

3. Τοποθετήστε το θερμόμετρο στο κατάλληλο σημείο μέτρησης ακολουθώντας τις κάτωθι οδηγίες.

Μέτρηση μέσω του πρωκτού (rectum):
• Τοποθετήστε το κάλυμμα προστασίας πάνω στην άκρη του θερμομέτρου 

ή λιπάνετε την ακίδα του 
θερμομέτρου με ένα υδατοδιαλυτό λιπαντικό.

• Τοποθετήστε την άκρη του θερμομέτρου σε βάθος 2-3 cm (~1”) εντός του 
πρωκτού-όρθρου.

• Διαβάστε τη θερμοκρασία που καταμετρήθηκε μόλις ακουστεί ένα συνεχόμενο 
μπιπ ή όταν η ένδειξη °C (°F) σταματήσει να αναβοσβήνει. Αυτό σημαίνει ότι 
έχει ολοκληρωθεί η μέτρηση της μέγιστης θερμοκρασίας. Η μέτρηση θα πρέπει 
να διαρκεί 60 δευτ. περίπου.

Σημείωση:
• Αν συναντήσετε αντίσταση κατά τη διάρκεια τοποθέτησης της άκρης του θερμομέτρου στον πρωκτό του

κατοικιδίου, ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ τη διαδικασία άμεσα και μην ασκείτε πίεση.
• Μέση φυσιολογική θερμοκρασία: 38,5°C (99,6°F)

Σημείωση: 
• Η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη “Lo”, όταν η θερμοκρασία που μετρήθηκε είναι κάτω από τους 32,0°C (89,6°F).
• Όταν η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη “Hi”, σημαίνει ότι η θερμοκρασία που μετρήθηκε είναι πάνω από τους

42,9°C (109,2°F).

4. Πιέστε το πλήκτρο On/Off για να απενεργοποιήσετε το θερμόμετρο. Η μέτρηση που πραγματοποιήθηκε 
θα αποθηκευτεί αυτομάτως στη μνήμη. Το θερμόμετρο θα απενεργοποιηθεί αυτομάτως εάν παραμείνει
ανενεργό για 8 ολόκληρα λεπτά.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
• Τοποθετείτε το θερμόμετρο στην ειδική Θήκη όταν αυτό δεν χρησιμοποιείται.
• Μην εκθέτετε το θερμόμετρο στον ήλιο ή σε πηγές έκλυσης θερμότητας.

ΑΛΛΑΓΗ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης, η μπαταρία διαρκεί για 1000 περίπου μετρήσεις ή για χρονικό διάστημα  
2 ετών. Όταν η μπαταρία πρέπει να αντικατασταθεί στην οθόνη εμφανίζεται το σύμβολο            της μπαταρίας. 
Για την αντικατάσταση της μπαταρίας:
• Πιέστε το σύμβολο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του θερμομέτρου προς τα κάτω και στη συνέχεια αφαιρέστε

την μπαταρία. (Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να αφαιρέσετε το κάλυμμα)
• Χρησιμοποιήστε ένα κατάλληλο εργαλεία για να αφαιρέστε την παλιά μπαταρία. 
• Τοποθετήστε την καινούργια μπαταρία μέσα στη θήκη της. Βεβαιωθείτε ότι η θετική πολικότητα (+) κοιτάει 

προς τα πάνω.

Σημείωση: 
• Απαγορεύεται η κατάποση της μπαταρίας.
• Σε ό,τι αφορά την ορθή διάθεση της μπαταρίας ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς.
• Κρατήστε την μπαταρία μακριά από παιδιά

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
Καθαρίστε την ακίδα του θερμομέτρου με ένα υφασμάτινο πανί και ισοπροπυλική αλκοόλη πριν και μετά από 
κάθε χρήση. Το θερμόμετρο θα πρέπει να στεγνώσει καλά αφού ολοκληρώσετε τον καθαρισμό και πριν την 
επόμενη χρήση.
Σημείωση: Μόνο η ακίδα του θερμομέτρου είναι αδιάβροχη.
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Θερμόμετρο αισθητήρα LCD Πληκτρο ON/OFF Καλυμμα μπαταριας

ΕΛΛΗΝΙΚΆ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χαρακτηριστικό Τεχνικά χαρακτηριστικά
Χρόνος μέτρησης 60±20 δευτερόλεπτα (Πρωκτικά)
Μπιπ Όταν το θερμόμετρο απενεργοποιείται ή αμέσως μετά την 

ολοκλήρωση της μέτρησης
Εύρος μέτρησης: 32°C~42,9°C (89,6°F~109,22°F)
Ακρίβεια μέτρησης ±0,1°C (±0,2°F)
Ανάλυση 0,1ºC (0,1°F)
Μνήμη Τελευταία ανάκληση μνήμης 
Αυτόματη απενεργοποίηση Μετά από περίπου 5 λεπτά
Οθόνη Τριψήφια οθόνη LCD
Θερμοκρασία λειτουργίας 10~42,9°C (50~109,2°F)
Θερμοκρασία αποθήκευσης -10~60°C (14~140°F)
Σχετική υγρασία λειτουργίας/αποθήκευσης 10~95% RH
Αδιάβροχο Στην περιοχή της ακίδας
Μπαταρία και χρόνος ζωής μπαταρίας μπαταρία 1,5V AG3 (LR41). 1000 μετρήσεις περίπου ή 

διάρκεια 2 ετών ζωής
Μεγέθη θερμομέτρου 138x210x10mm
Βάρος θερμόμετρου 12g (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας)




