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Febertermometern TEMP 
för öra och panna, art nr 55119 

 
 

Allmän beskrivning 
Denna engelsktalande termometer mäter din temperatur från antingen pannan eller 
örat och meddelar läsningen inom två sekunder i en syntetisk kvinnlig, amerikansk 
röst i antingen grader Celsius eller i Fahrenheit. 
 

Framsidan 
Håll termometern så att mätkroppen är vänd bort från dig och nedåt. Högst upp då en 
oval knapp, sedan LCD-skärm och under denna en rund knapp. 
 
Den ovalformade knappen ovanför displayen är bakgrundsbelysningen/ljusknappen 
som aktiverar den inbyggda LED-lampan. Den runda knappen under displayen är 
mätknappen som används för att ta en temperaturavläsning. Överst på framsidan 
finns ett litet högtalargaller för ljudet. 
 

Vänstra kanten 
Det finns två avlånga, ovala knappar på termometerns vänstra kant, en ovanför den 
andra. Den övre delen är MEM/SET-knappen (används för att komma åt minnet och 
för att ställa in funktioner) och den nedanför är TALK/OK-knappen (som meddelar tid 
/ omgivningstemperatur i normalt läge och kroppstemperaturer när det är i 
minnesläge). 
 
När termometern är avstängd, tryck på någon av dessa knappar för att slå på 
termometern och aktivera LCD-skärmen. 
 

Baksidan 
På baksidan av termometern på toppen är batterifacket. Detta kan placeras genom 
att känna med ett finger längs baksidan tills dess du känner två horisontella upphöjda 
kanter. Under batterifacket kommer du att känna ett upphöjt plastområde. Detta är ett 
lock som sitter över och skyddar LED-lampan. I botten är mätkroppen. Detta sticker 
ut ca 3,5 cm från termometern. 
 
Observera: När du får enheten kommer sensorkropp för panna att vara på plats för 
användning. Denna kan tas bort för att få fram känselkropp för örat. 
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Termometern levereras med ett stativ. Stativets botten är tillverkad med ett 
antiglidande material. Termometern passar in i stativet genom att känselkroppen  
sätts ned i hålet på stativet så att den vilar i den. 
 

Komma igång 
Termometern är utrustad med två AAA-batterier. Öppna batteriluckan och ta ut 
batterierna alternativt sätt i nya. Termometern är ställd i läge Celsius vid leverans. 
Det går att skifta till Fahrenheit med den lilla knappen i batterifacket, längst till 
vänster. Använd då ett spetsig föremål, t.ex. ett utvikt gem. 
 

Funktioner 
Aktuell datum- och tidsvisning:  
Området för datumvisning ligger inom det Gregorianska kalenderåret 2001-2099. 
Tidsvisningsläget innehåller antingen 12 eller 24 timmar. Det ursprungliga datumet är 
01 januari 2013. 
 
Mätning och visning av temperatur: Mätintervall från 32-42.9C (89.6-109.3F). 
 
20 uppsättningar mätregister: Max 20 uppsättningar av temperatur kan lagras. Varje 
uppsättning har en maximal lagringstid på 30 dagar. Temperaturen lagras 
tillsammans med datum, tid och mätläge (öra eller panna). 
 
Mätning och visning av rumstemperatur: Mätning varierar mellan 5-59,9C (41-
139,8F). 
 
Röstprompt: rapporterar mätresultat (i grader Celsius (C) eller grader Fahrenheit (F)), 
rumstemperatur och aktuell tid. 
 
Inbyggd vit LED-lampa. 
 

Aktivera/inaktivera talfunktionen 
För att aktivera talfunktionen, se till att termometern är påslagen och tryck sedan på 
och håll knappen TALK/OK intryckt tills du hör två pip. Ljudikonen återkommer på 
displayen. Tryck en gång på TALK/OK-knappen för att bekräfta att pratfunktionen är 
aktiverad. 

 
För att inaktivera talfunktionen, se till att termometern är påslagen och tryck sedan på 
och håll knappen TALK / OK intryckt tills du hör ett pip. Ljudikonen på displayen 
försvinner. Vid mätning, med talfunktionen inaktiverad, piper termometern för att 
indikera att mätningen har skett och visar sedan resultatet på displayen. 

 

Mäta pannans temperatur 
Se till att mätkroppen för panna sitter på enheten över mätkroppen för öra. Placera 
kroppen försiktigt mot pannan, halvvägs mellan ögonbrynet och hårfästet. Tryck på 
den runda mätknappen under displayen en gång för att starta mätningen och du hör 
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en pip. När du är klar kommer du att höra en kort melodi, och då kommer resultatet 
att meddelas via högtalaren och det kommer att visas på displayen. 

För att mäta örontemperaturen 
Ta av mätkroppen för panna. Sätt försiktigt kroppen i örat så djupt som möjligt utan 
att skapa obehag och tryck en gång på mätknappen under displayen en gång för att 
starta mätningen och du hör ett pip. När du är klar kommer du att höra en kort 
melodi, och då kommer resultatet att meddelas via högtalaren och det kommer att 
visas på displayen. 
 
Resultatet lagras automatiskt i minnet. Om det redan finns 20 resultat i minnet 
kommer den äldsta uppsättningen data att tas bort. Detta fortsätter när varje nytt 
resultat går in i minnet. Dessutom tas de inspelade data automatiskt bort när den har 
överskridit 30 dagar i minnet. 
 
Om en mätning anses vara oregelbunden, försök ta temperaturen igen vid samma 
punkt upp till högst tre gånger. Om avläsningen fortfarande är oregelbunden, vänta 
10 minuter och försök igen. 
 
Visning av mätresultat 
Mellan 32-42,9C (89,6-109,3F). 
 
Bokstäverna "HI" visas om resultatet överstiger 43,9C (109,3F). 
 
Bokstäverna "LO" visas om resultatet faller under 32C (89,6F). 
 
När mätningen är klar återgår enheten automatiskt till normal tidsläge efter 30 
sekunder. 
 
Displayen stängs av en minut efter att den sista knappen har tryckts (när du är i 
viloläge). 
 

Avancerad inställning 
 

Klocka/Datum 
Displayen visar en sekvens av år, månad, datum, dag, timme och minut. Nederst på 
displayen växlar tiden (timme och minutsiffror) och rumstemperatur var femte 
sekund. Tryck på TALK/OK-knappen för att rapportera tid och rumstemperatur. 
 
Inställningsläge 
Observera: Någon seende hjälp kan behövas för denna inställning. 
 
Se till att termometern är påslagen genom att trycka på någon knapp. Håll 
MEM/SET-knappen intryckt tills du hör ett pip för att sedan gå in i inställningsläget. 
Displayen blinkar mellan 12/24-timmarslägen (med 24 timmar som förinställd). Tryck 
på MEM/SET knappen igen och det piper en gång för att indikera att den är inställd 
på 12-timmars läge. Tryck på MEM/SET knappen igen för att ställa in 24-timmars 
läge och enheten piper två gånger. När du är redo att bekräfta, tryck på TALK/OK-
knappen. 
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Timsiffrorna börjar då att blinka. Tryck på MEM/SET-knappen för att ändra timmarna 
och tryck på TALK/OK för att bekräfta. Enheten piper och sedan blinkar 
minutsiffrorna. Upprepa ovanstående process och gå sedam till inställningsläget fram 
till år, månad, datum, sovläge på/av. Kom ihåg att trycka på MEM/SET-knappen för 
att ändra tid eller datum och växla mellan viloläge på/av och tryck sedan på TALK/OK 
för att bekräfta. Enheten piper varje gång för att bekräfta att den har registrerat och 
flyttat till nästa inställning. 
 
Den senaste inställningen är viloläge. Tryck på MEM/SET-knappen för att växla 
mellan på och av och tryck sedan på TALK/OK-knappen för att bekräfta inställningen. 
När den är aktiverad går systemet in i viloläge en minut efter det att den sista 
knappen har tryckts. 
 
Observera: Enheten återgår automatiskt till klockläge efter 30 sekunder om ingen 
knapp trycks in. 
 
Minnesläge 
En mätning kommer automatiskt in i minnet, när det har genomförts. 
 
Tryck på MEM/SET-knappen för att öppna minnesläget och hämta de registrerade 
temperaturerna. Termometern piper tre gånger. Om det är tomt visas två 
citationstecken på displayen. Tryck på TALK/OK-knappen och termometern 
meddelar mätningen. När du är i detta läge, tryck på MEM/SET-knappen en gång 
och det går till föregående post. Tryck bara på TALK/OK knappen igen och det 
kommer att meddela genom talfunktionen också. 
 
Maximalt 20 registreringar kan sparas i minnet. 
 
Observera: Enheten återgår automatiskt till klockläget efter fem sekunder om ingen 
knapp trycks in. 
 
Återställa 
Observera: Någon seende hjälp kan behövas för denna inställning. 
 
Knappen vid batteriernas högra sida är återställningsknappen. Om termometern inte 
fungerar korrekt eller om displayen saknar någon information, återställ enheten. 
Återställning följer samma process som att växla mellan Celsius och Fahrenheit och 
kräver en penna eller utvikt gem för att trycka på den lilla knappen. Enheten piper när 
den återställs och tiden kommer att ha gått till 12.00, och datumet blir 1 januari 2013. 
Minnet av mätningar raderas också. Sätt tillbaka batteriluckan när du är klar. 
 
Ficklampa 
Se till att termometern är påslagen genom att trycka på någon knapp. 
 
Tryck på den ovalt formade bakgrundsbelysningen/facklampan ovanför displayen för 
att aktivera skärmens blå bakgrundsbelysning. Detta stängs av automatiskt efter åtta 
sekunder. 
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Håll samma knapp intryckt i två sekunder för att slå på den vita LED-lampan (lampan 
ligger på baksidan av enheten, strax under sonden). Lampan lyser automatiskt efter 
fem sekunder. 
 
Teknisk specifikation 
• Modell: HV-T46. 
• Strömförsörjning: DC3V (2 x AAA-batterier). 
• Strömförbrukning: <30mA (för röstmeddelanden). 
• Temperaturavkännande del: IR-sensor. 
• Mätområde: 32-42.9C (89.6-109.3F). 
• Rumstemperatur: 5-59,9C (41-139,8F). 
• Mätnoggrannhet: +/- 0,2C (+/- 0,4F); från 36-39C (eller 96,7-102,2F) +/- 0,3C (+/- 
0,5F); från 32-35,9C (eller 89,6-96,6F); från 39,1-42,9C (eller 102,3-109,3F). 
• Rumstemperatur: +/- 1C. 
• Ytterdimension: 200 x 50 x 25 mm. 
• Vikt: 110g. 
• Arbetsmiljö: Temperatur: 15C ~ 40C (59F ~ 104F). Relativ fuktighet: 30% RH ~ 
80% RH. 
• Lagringsmiljö: Temperatur: -10C ~ 55C (-14F ~ 131F). Relativ fuktighet: 30% RH ~ 
85% RH. 
 
Tips och tips 
Inget ljud? Är batterierna låga? Installera nya batterier. Är batterierna insatta  
felaktigt? Justera batterierna för att korrigera polariteten. 
 
"Lo" eller "Hi" visas på skärmen: 
Är termometern rätt pekad på trumhinnan/pannan? Följ instruktionerna för mätning. 
 
"ErrE" visas på displayen: 
Omgivningstemperaturen ligger utanför intervallet. Använd inte termometern vid 
extrema temperaturer. 
 
"ErrU" visas på displayen: 
Kan inte mäta. Följ instruktionerna för mätning. 
 
"ErrH" visas på displayen: 
Hårdvaruproblem. Kontakta oss. 
 
"ErrS" visas på displayen: 
Sensorfel. Använd inte termometern vid extrema temperaturer. 
 
"ErrL" visas på displayen: 
Batterierna är dåliga. Byt ut batterierna. 
 
"ErrP" visas på displayen: 
Hårdvaruproblem. Kontakta oss. 
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Förstagångsanvändare rekommenderas att man mäter samma öra tre gånger första 
gången. Den maximala avläsningen ska registreras vid olika resultat eftersom varje 
termometer som används kontinuerligt anses vara en liten skillnad på ca +/- 0.3C 
eller +/- 0.5F. 
 
Vid upprepad mätning vänta ca 30 sekunder före mätning för att undvika överdriven 
nedkylning av huden. 
 
För användare med god allmän hälsa är bägge öronen nästan lika med korrekt 
kroppstemperatur. 
 
Rengör örat före mätning. 
 
Använd inte produkten för andra ändamål. 
 
Det är inte en vattentät enhet. Rengör bara försiktigt med en fuktig trasa. 
 
Låt inte produkten vara utsatt för något kemiskt lösningsmedel, direkt solsken eller 
höga temperaturer. 
 
Försök att inte släppa eller orsaka någon stor påverkan på produkten. 
 
Använd inte mobiltelefon när du använder eller när du är nära termometern. 
 
Kassera batterierna enligt direktiv om avfall och återvinning. 
 
Ta ut batterierna om du inte kommer att använda termometern under en llängre tid. 
 

Viktigt och tips 
Det rekommenderas att utföra en mätning under vila, vilket gör det omedelbart efter 
träning kan orsaka felaktiga resultat. 
 
Före användning av termometern rekommenderas att den lagras vid rumstemperatur 
minst 30 minuter före. Underlåtenhet att göra det kan orsaka felaktighet. 
 
Rengör mätkroppen (infraröd sensor) med en mjuk, våt trasa på ett försiktigt sätt. 
Rengöring med toalettpapper eller en pappershandduk kan skrapa den infraröda 
sensorn, vilket kan orsaka mätresultat. 
 
Sluta använda öronmätning om det uppstår smärta i örat. Använd mätning för panna. 
 
Det rekommenderas inte att använda denna produkt med andra som kan ha lider av 
öra sjukdomar som otit extern och tympanit. 
 
Använd inte produkten i ett vått öronhål efter simning eller badning.  
 
Låt inte barn mäta själv. Låt en vuxen peson närvara eller mäta. 
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Underhåll, lagring och kalibrering 
 
Underhåll 
För att rengöra termometern, torka försiktigt med en mjuk, torr trasa. 
 
Tvätta inte med vatten eller rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller bensen. 
 

Lagring 
 
När termometern inte är i bruk ställ den i stativet för att skydda linsen. 
 
Lämna inte termometern utsatt för eller risk för direkt solsken, höga temperaturer, 
fukt, eld, vibrationer eller kraftig påverkan. 
 
Ta bort batterierna om du inte använder enheten under längre perioder. 
 

Kalibrering 
 
Denna termometer kalibreras vid tillverkningstillfället. Om enheten används enligt 
anvisningarna är det inte nödvändigt med periodisk omkalibrering. Om du vid något 
tillfälle ifrågasätter mätens noggrannhet, vänligen kontakta återförsäljaren direkt. 
 
Försök inte modifiera eller montera termometern igen, eftersom detta kommer att 
ogiltiggöra din garanti. 
 
Registered Charity No. 226227 
 

 
  
This product is CE marked and fully complies with all applicable EU legislation.  
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