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Termometr elektroniczny Bosotherm Flex 
Instrukcja obsługi 
 
 
 

 
Doodbytniczo 

 

 
Doustnie / pod pachą 

 
Sygnalizacja dźwiękowa 

 
Wodoodporność 100% (IP 67) 

 
Pamięć 

 
 
 

          
 
 
 
 
 

Metody pomiaru 

Doustnie 
30 sekund 
Temperatura prawidłowa:  

35,7C – 37,2C 
 

Pomiar w ustach: 
Włóż termometr głęboko pod język. Czujnik pomiarowy 
powinien mieć dobry kontakt z językiem. Zamknij usta i 
oddychaj spokojnie przez nos, aby ruch powietrza nie miał 
wpływu na pomiar.  
Minimalny czas pomiaru: 30 sekund. 

Doodbytniczo 
10 sekund 
Temperatura prawidłowa:  

36,2C – 37,7C 
30 sekund 

 

Pomiar w odbycie: 
Jest to najbardziej zalecana metoda pomiaru temperatury i 
najbardziej odpowiednia dla noworodków i dzieci. 
Termometr włóż ostrożnie do odbytu na głębokość 2-3 cm. 
Minimalny czas pomiaru: 10 sekund. 

Pod pachą 
30 sekund 
Temperatura prawidłowa:  

35,2C – 36,7C 
 

Pomiar pod pachą: 
Z medycznego punktu widzenia, ten rodzaj pomiaru jest 
najmniej dokładny.  
Minimalny czas pomiaru: 30 sekund. 

 
  

Czujnik pomiarowy 
Wyświetlacz Przycisk 

włączenia/wyłączenia 

Pokrywa komory baterii 
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Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa: 
 

• Termometr nadaje się wyłącznie do pomiaru temperatury ciała! 

• Nie przerywaj wykonywania pomiaru przed pojawieniem się sygnału dźwiękowego, który oznacza, że 
pomiar został przeprowadzony w wystarczającym czasie. 

• Termometr jest zbudowany z małych elementów (np. baterie), które dają się połknąć. Z tego względu nie 
pozostawiaj termometru przy dziecku bez nadzoru. 

• Nie narażaj termometru na drgania i wstrząsy. 

• Unikaj zginania końcówki termometru o kąt ponad 45! 

• Unikaj nadmiernych temperatur powyżej 60C. NIGDY nie zanurzaj termometru we wrzątku! 

• Do czyszczenia stosuj tylko środki wymienione w dalszym rozdziale Czyszczenie i dezynfekcja. Po 
zanurzeniu w płynie dezynfekującym, termometr nie ucierpi na tym. 

• Termometr posiada baterię o długiej żywotności. Podczas pozbywania się baterii, postępuj zgodnie z 
przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami. 

• Okresowa kontrola dokładności systemu pomiarowego powinna być przeprowadzana zgodnie z 
obowiązującymi w danym kraju dyrektywami. 

• Urządzenia bezprzewodowe, takie jak telefony komórkowe, urządzenia sieciowe, telefony bezprzewodowe 
i ich stacje bazowe, mogą zakłócić pracę termometru. Zachowaj odległość od tego rodzaju urządzeń 
minimum 3 m. 

 

Włączenie termometru 
 
Urządzenie to musi być zainstalowane i uruchomione do działania zgodnie z niniejszą instrukcją. Aby otrzymać 
dalsze informacje dotyczące użytkowania i naprawy, skontaktuj się z dystrybutorem lub producentem.  
Wszelkie nieoczekiwane sytuacje lub zdarzenia, które pogorszyły lub mogłyby pogorszyć stan zdrowia, powinny 
być natychmiast zgłoszone do producenta. 
 
Aby włączyć urządzenie, naciśnij przycisk włączenia/wyłączenia znajdujący się obok wyświetlacza. Włączenie 
się termometru będzie sygnalizowane krótkim sygnałem dźwiękowym. Urządzenie automatycznie 

przeprowadzi tzw. test LCD, aby skontrolować wyświetlacz. Gdy temperatura otoczenia jest mniejsza od 32C, 

w górnym prawym rogu wyświetlacza pojawi się migające „L” oraz „C”. Termometr jest gotowy do pomiaru. 
 

Wykonanie pomiaru 
 

Podczas pomiaru, na będzie wyświetlana bieżąca temperatura oraz będzie migać „C”. Zakończenie pomiaru 

będzie sygnalizowane czterema krótkimi sygnałami dźwiękowymi i „C” przestanie migać (gdy wzrost 

temperatury mierzony w czasie 8 sekund będzie mniejszy od 0,1C). 
 
Dla zwiększenia żywotności baterii możesz od razu wyłączyć termometr poprzez wciśnięcie przycisku 
włączenia/wyłączenia. W przeciwnym wypadku termometr wyłączy się automatycznie po 10 minutach. 
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Pamięć pomiarów 
 
Gdy podczas włączania termometru przytrzymasz przycisk włączania dłużej niż 3 sekundy, wyświetli się 
ostatnio zmierzona temperatura. Po prawej stronie będzie wyświetlana wtedy literka „M”. 
Po 3 sekundach, wyświetlony pomiar zniknie i termometr przejdzie w tryb normalnego pomiaru. Zapisana w 
pamięci wartość zostanie wtedy skasowana. 
 

Czyszczenie i dezynfekcja 
 
Do czyszczenia termometru stosuj 70% roztwór alkoholu izopropylowego. W celu dezynfekcji, kompletnie 
przetrzyj termometr za pomocą płynu do dezynfekcji np. Antifect Liquid. 
 

Wymiana baterii 
 
Gdy na wyświetlaczu pojawi się symbol „ ”, to oznacza to wyczerpanie się baterii, co wymaga wymiany 
baterii na nową. Zdejmij pokrywę komory baterii, wyjmij starą baterię i w taki sam sposób włóż nową baterię 
(biegunem „+” do góry). 
 
 
 
 

Gwarancja 
 
Termometr Bosotherm Flex objęty jest gwarancją producenta przez okres 2 lat od daty zakupu. 
Wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane tylko przez autoryzowany serwis. Nie dokonuj samodzielnie 
żadnych napraw i nigdy nie otwieraj obudowy. W przypadku reklamacji, wyślij urządzenie do sprzedawcy. 
 
Szczegółowe warunki gwarancji zostały określone na oddzielnej karcie gwarancyjnej. 
 
 
 

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI ELEKTRYCZNYMI I BATERIAMI 
 

Jednym z zapisów dyrektywy Europejskiej 2002/96/CE jest to, że urządzenia elektryczne, elektroniczne a 
także baterie nie powinny być traktowane jak odpady i nie można ich po prostu wyrzucać. Wszystkie 

produkty są obecnie oznaczone symbolem przekreślonego pojemnika na kółkach na śmieci. Stare urządzenie 
powinno zostać dostarczone do producenta w celu jego utylizacji. Wyślij paczką urządzenie z kartką ZWROT DO 
UTYLIZACJI na adres dostępny na stronie www.diamedica.pl. Baterie powinny być utylizowane oddzielnie.  
  

http://www.diamedica.pl/
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Specyfikacja techniczna 
 

Zakres pomiaru temperatury: Od 32,0C do 42,9C 

Gdy temp.< 32.0C – symbol „L” na wyświetlaczu 

Gdy temp.> 42.9C – symbol „H” na wyświetlaczu 

Dokładność pomiaru:  0.1C w przedziale 34-42C i przy temperaturze otoczenia 18-28C. 

Warunki pracy: Temperatura: od +10C do +40C, wilgotność względna: 15-95% 

Warunki przechowywania: Temperatura: od -25C do +60C, wilgotność względna: 15-95% 

Test automatyczny 
wewnętrzny: 

Przy 37C. Wyświetlenie błędu Err, gdy odchylenie > 0,1C. 

Rodzaj wyświetlacza: LCD, 3-cyfrowy, dokładność wyświetlania 0,1C 

Sygnalizacja dźwiękowa: Podczas gotowości do pomiaru oraz po zakończeniu pomiaru. 

Pamięć: Automatyczne zapamiętanie ostatnio zmierzonej temperatury. 

Klasyfikacja  Urządzenie typu BF 

Bateria: 1,5/1,55V LR41 – 1000 cykli pomiarowych  
(w zależności od częstotliwości użytkowania) 

Zastosowane normy: EN 12470-3 „Termometry kliniczne” 

Oczekiwany okres eksploatacji: 10 lat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT 
Wytwórca i serwis: 
BOSCH + SOHN GMBH U. CO. KG 
Bahnhofstrasse 64 
D-72417 Jungingen, Niemcy 
tel: +49 7477-9275-0 

                                               0124 

Import/dystrybucja w Polsce: 
AP Plan Sp.J. 
ul. Wolności 13M lokal 102 
64-130 Rydzyna  
Sklep medyczny: diaMedica              TEL: 65 619 3855 
www.diamedica.pl 

Data ostatniej aktualizacji: 2023-05-05 
 

 


