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Svensktalande termometer 
 

 
 
Allmänt: 
Den elektroniska termometern mäter temperatur och talar om aktuell temperatur på 
svenska, och vid behov max och min- temperatur. Termometern består av en mätenhet, 
utegivare 3,5 meter kabel, extragivare 1,5 meter kabel och ett väggfäste med skruvar. 
 
Beskrivning: 
Termometern levereras med en givare för mätning av yttertemperatur samt en 
extragivare förövrig mätning som exempelvis mätning av vätskor, kroppstemperatur, 
mätning i frys och kyl eller övrig temperatur mätning. Mätområde: Universal- och 
utegivare -49,9 till +99,9 grader, innegivare 0 till +49,9 grader. 
 
Termometern drivs av ett 9 volts alkaliskt batteri, som sätts i batterifacket på apparatens 
baksida. Luckan öppnas genom att man skjuter den nedåt (räfflat grepp på luckans mitt). 
På baksidan av apparaten finns ett så kallat fästband typ kardborreband för fastsättning 
på medlevererat väggfäste. På övre kortsidan finns ett givaruttag för yttre givare som 
utegivare eller extragivare. Termometern känner själv vilken givare som är inkopplad. 
Givarkontakten måste orienteras rätt för att sättas i. Den lilla låstungan på kontakten 
skall peka neråt. Plugga i kontakterna tills ett klick hörs. Vid borttagande av 
givarkontakter trycker man in kontaktens låstunga på undersidan och drar försiktigt utåt.  
 
Då en givare har pluggats in i uttaget, talar termometern om vilken givare som är an-
sluten samt dess temperatur. Givaren för innetemperatur är inbyggd i plasthöljet. 
Kontakterna är identiska med den typ som förekommer i telefonsammanhang men får 
under inga villkor kopplas inpå telenätet. 
 
Att använda: 
Val av önskad mätpunkt sker genom att trycka på någon av de två knapparna på 
termometerns ovansida. Den övre knappen talar om temperaturen på ansluten yttre 
givare, universal givare eller utegivare. Knappen är märkt Ute/Extra och en upphöjd 
prick.Termometern säger exempelvis: "Temperatur trettiosex komma sju grader" om 
extragivaren är ansluten om utegivaren är ansluten säger termometern exempelvis: 
Utetemperatur minus två komma tre grader".  
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Knappen längst ner talar om 
innetemperaturen. Knappen är märkt Inne och två upphöjda prickar. Termometern säger 
exempelvis: "Innetemperatur tjugotre komma noll grader". Vid försök att mäta utan givare 
eller trasig givare säger termometern: "Temperatur fel" eller ”Utetemperatur fel”. 
 
På höger sida finns volymknapparna placerade. De är präglade med plus och minus. 
Volymen kan ställas i 9 steg (1-9, volym 3 är grundvärde). Klockan säger vilken volym 
som är inställd vid tryck på någon av dessa knappar. Håll inne plus för att öka volymen 
ett steg i taget, tex 3-4-5. Håll inne minus för att minska volymen. Minsta volym är 1. 
 
Släpp mätknappen mellan varje mätning och tryck inte på nytt förrän apparaten pratat 
färdigt. Om respektive mätknapp hålls inne då termometern har läst färdigt 
temperaturangivelsen talas max- och mintemperatur ut (läs mer under Max/ Min 
funktion). Håll inte handen över lufthålen till inomhusgivaren, då kroppsvärmen påverkar 
mätningen.Termometern stänger av sig själv efter varje mätning. 
 
Min/maxfunktion: 
Funktionen fungerar endast på inne och ute givare (om ute givaren är ansluten). 
Vid varje mätning jämförs nya mätvärdet med det lagrade varmaste (max temperatur), 
och med det lagrade kalaste (min temperatur). I förekommande fall uppdaterar 
termometern max och min värden. Om ingen mätning utförs uppdaterar termometern 
max och min värden automatiskt var 30:de minut. 
 
Anvädning min/max: 
Om mätknappen hålls inne då en mätning har lästs ut, anger termometern max 
Temperatur. Om knappen fortfarande hålls intryckt läser termometern upp min 
temperatur. Om knappen fortfarande hålls inne mer än tre (3) sekunder nollställs max 
och min värden. Termometern kvitterar med två pip. 
 
Vid nollställning sätts max- och mintemperatur lika som aktuell temperatur. Max- och 
minvärden kvarstår om utegivaren kopplas ur, men kan endast avlyssnas om 
givaren åter ansluts. Om extragivaren är ansluten läses inte max- och minvärden upp. 
 
Väggfäste: 
Väggfästet skruvas upp med bifogade skruvar så att det är orienterat vågrätt. Termo-
metern trycks fast mot fästet med ett bestämt tryck. Dra loss termometern vid förflyttning. 
 
Skötsel: 
Vid behov kan termometern avtorkas med lätt fuktad trasa, men var aktsam så att inget 
vatten tränger in i apparaten. Termometern bör inte utsättas för extremt höga eller låga 
omgivnings temperaturer. När ljudkvalitén börjar försämras bör byte av batteri ske. 
 
Underhåll och Service: 
Termometern behöver inget underhåll förutom batteribyte. Vid kassation avlägsnas 
batterierna som lämnas till särskild batteri insamlingsplats.Termometern är tillverkad av 
återvinningsbar ABS plast som enligt dagens rön inte är klassat som allergi-
framkallande.Termometern återlämnas till inköpsstället för återvinning av miljöhänsyn. 
 
Termometern är MDD-godkänd som medicinsktekniskt hjälpmedel. 


