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DH276 Beszélő lázmérő 
Beszélő lázmérő 

DH276 

Általános leírás 

Ez a beszélő digitális lázmérő 60 másodpercen belül megmondja 
Fahrenheitben vagy Celsius fokban az ember hőmérsékletét. Az eredményt 
egy amerikai női hang mondja ki, valamint az eredmény megjelenik a kicsi 
LCD kijelzőn is. A biztonságosabb és kényelmesebb mérés érdekében a 
lázmérő szondája egy rugalmas felsőréteggel van ellátva. A lázmérővel 
három féleképen lehet hőmérsékletet mérni: szájban, hónaljban vagy 
végbélnyíláson keresztül. A készülék ugyan olyan pontosan mér, mint 
bármelyik nem-beszélő klinikai lázmérő. A termék három perc után 
automatikus kikapcsol, jelzi, ha merülőben van az elem és eltárolja az 
utolsó mérés eredményét referencia mintának. 

A készülék eleje 

Helyezze a lázmérőt maga elé úgy, hogy a vékony hosszúkás vége balra 
álljon. A kijelző rugalmas felsőrétegén egy védőfólia található, amit 
használat előtt el kell távolítani. A lázmérő elejétől a hátuljáig lekerekített, 
míg a készülék alja háromszög alakú. A készülék közepe és jobb széle 
között található két kicsi kerek gomb, kb. 2,5 cm-re egymástól. A baloldali 
gomb a „power” (energia) gomb, ami ki- és bekapcsolja a lázmérőt. 
Ugyanezzel a gombbal lehet beállítani, hogy a lázmérő Fahrenheitben vagy 
Celsius fokban tájékoztasson az eredményről. A jobb oldali gomb a „talk” 
(beszélni) gomb. Nyomja meg a gombot, hogy hallja az eredményt. A két 
gomb között található az LCD kijelző, ami megmutatja az eredményt. 

A készülék hátulja 

Fordítsa hasra a készüléket úgy, hogy a vékony hosszúkás vége a jobb 
oldalon legyen. A készülék közepétől jobbra helyezkedik el az elemtartó. Az 
elemtartó végében két apró Philips csavar található, amiket az elemcsere 
előtt ki kell csavarozni és el kell távolítani. Az elemtartótól balra található a 
lázmérő hangszórója. 
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Mérések végzése 

Használat előtt – és használatok között – tisztítsa meg a lázmérőt egy 
izopropilalkohollal vagy vízzel nedvesített kendővel. 

1. Nyomja meg a „power” (bal) gombot a lázmérő bekapcsolásához. A 
készülék két sípszóval jelzi, hogy bekapcsolt. Az LCD kijelző 3 
másodpercig jelzi az utolsó mérés eredményét (ez idő alatt nyomja meg 
a „talk” (jobb) gombot, az eredmény meghallgatásához) vagy az „L” 
betűt, amennyiben nincs előző mérés a memóriában. Ebben az esetben 
az LCD kijelző felvillan és a lázmérő a „ready” (kész) szót mondja be, 
amivel jelzi, hogy a mérés elkezdődhet. 

2. Helyezze a lázmérőt a nyelve alá, a hónaljába vagy a végbélnyílásba 
úgy, hogy a lázmérő és a testfelület között megfelelő legyen az 
érintkezés. Fontos a megfelelő érintkezés ahhoz, hogy megbízható és 
pontos eredményeket kapjon. Amennyiben az érintkezés nem megfelelő, 
a kijelzőn az „Err” szó jelenik meg, amit a készülék be is mond „Error” 
(hiba). 

3. A mérés kb. 60 másodpercet vesz igénybe, továbbá a lázmérő mérés 
közben 5 másodpercenként sípol. Amennyiben elérte a 
csúcshőmérsékletet, a kijelző abbahagyja a villogást és a lázmérő 4 
alkalommal sípol, majd kétszer bemondja az eredményt. Az eredmény 
ismételt meghallgatásához, nyomja meg a „Talk” gombot. 

4. Nyomja meg a „power” (bal) gombot a lázmérő kikapcsolásához, vagy 
várja meg, míg a készülék 3 perc után automatikusan kikapcsol. 

Lázmérés három fajtája 

Szájon át – normális átlaghőmérséklet 37.0°C 

Helyezze a lázmérő mérőszondáját a nyelve alá úgy, hogy a szonda a 
nyelvtővel érintkezzen. Tartsa ott a lázmérőt a szájával – tartsa csukva, míg 
a készülék mér. 

Hónaljban történő mérés – normális átlaghőmérséklet 36.7°C 

A lázmérés alternatív módja, főleg gyerekeknél és csecsemőknél 
alkalmazandó. Bizonyosodjon meg a hónalj szárazságáról. Helyezze a 
lázmérőt a hónaljba a készülék mérőszondájával felfelé úgy, hogy 
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érintkezzen a bőrfelülettel. Finoman hajtsa le a karját és tartsa ott a 
lázmérőt. 

Végbélnyíláson keresztül – normális átlaghőmérséklet 37.6°C 

Kenje be a lázmérő szondáját vízben oldódó zselével a könnyebb 
behelyezés végett. Ne használjon petróleumos zselét. 
Az illető feküdjön az oldalára, a térdeit finoman hajlítsa be. Óvatosan 
helyezze be a lázmérő elejét a végbélnyílásba kb. 1 cm mélyen. 
Amennyiben akadályba ütközött azonnal hagyja abba. 

Fahrenheit/Celsius fok megadása 

Nyomja meg és tartsa nyomva a „power” (bal) gombot, miután két sípszót 
fog hallani (ami jelzi, hogy a készülék be van kapcsolva) majd még egy 
további sípszót (ami jelzi, hogy a mód megváltozott). Attól függően, hogy 
mire állította a lázmérőt a kijelzőn egy C vagy F betű fog megjelenni, a 
sípszó után pedig a készülék a „ready” (kész) szót fogja bemondani. 
Annak érdekében, hogy megállapítsa, milyen módban van a lázmérő 
próbamérést kell végeznie. Ha Fahrenheitre van állítva, de jobb szeretné, 
ha Celsius fokban adná meg az eredményt, akkor kapcsolja ki a lázmérőt, 
majd nyomja meg és tartsa nyomva a „power” (bal) gombot, és az előbb 
leírtak szerint járjon el. 

A lázmérő tisztítása 

Használat előtt – és használatok között – tisztítsa meg a lázmérőt egy 
izopropilalkohollal vagy vízzel nedvesített kendővel. Se vízbe se alkoholba 
ne merítse a lázmérőt! 

Vagy 

A lázmérő hangszóró alatti részét mossa meg meleg szappanos vízben 
minden egyes használat előtt és után, majd alaposan szárítsa meg. 

Elemcsere 

Kérem, vegye figyelembe, hogy szüksége lehet egy látó segítségére. 

Ha a hang gyengül vagy torzul, vagy a kijelző halványodik, valószínűleg ki 
kell cserélni az elemeket. Kérem, kövesse az utasításokat az elem 
kicseréléséhez: 
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1. Helyezze a lázmérőt maga el úgy, hogy a készülék hátulja néz ön felé és 
a szonda vége jobb felé áll. Egy Philips végű csavarhúzó segítségével 
távolítsa el a két csavart, amik az elemtartó fedelének a két végében 
helyezkednek el. Ezek után távolítsa el a fedőt. Vegye ki a gumi borítót 
(ami az elemek fölött található) és vegye ki a fáradt elemeket. Az 
elemtartóban két kicsi gödröt fog érezni. A két gödör az elemek helye. 

2. Helyezze be az új AG13-as elemeket: a bal elemtartóba a (+) polaritású 
– lapos véggel lefelé, míg a másikat a (-) polaritású – domború véggel 
lefelé a jobb oldali elemtartóba. Rakja vissza a vékony gumi fedőréteget 
az elemekre, majd tegye vissza az elemtartó fedelet és csavarja vissza a 
csavarokat. 

Részletek 

Energiaellátás: 2× AG13 1,5V alkáli elem 

Automatikus kikapcsolás: 3 perc múlva 

Pontosság: +/- 0,1°C 

Mérési skála: 32,0°C-tól 43,0°C-ig (32,0°C alatt „L” betűt jelez, míg 43,0°C 
fölött „H” betűt jelez) 

Figyelmeztetés 

1. Ne szájon át mérje meg gyermekek lázát! 

2. Ne használja orálisan a lázmérőt, amennyiben előtte végbélnyíláson 
keresztül mért lázat! 

3. Amennyiben bizonytalan vagy kellemetlenül érzi magát a mérés 
eredményét illetően, mérje meg újra a lázát. Ha a probléma továbbra is 
fennáll, keresse fel orvosát! 

4. Ha a készüléket 16 évesnél fiatalabb személy használja, felnőtt 
felügyelete is szükséges. 

5. Gyerekek elől elzárandó. 

6. Használat előtt tisztítsa meg a szondát egy 70%-os izopropilalkohollal 
vagy meleg szappanos vízzel. 

 


