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SUOMI

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja nou-
data siinä annettuja ohjeita. Säilytä käyt-
töohje myöhempää tarvetta ja laitteen 
muita käyttäjiä varten.

Hyvä asiakas
Kiitos, että valitsit valikoimaamme kuuluvan tuotteen. Tuot-
teemme ovat tunnetusti korkealuokkaisia ja perusteellisesti 
testattuja, ja niiden käyttöalueet liittyvät lämpöön, pehmeisiin 
hoitomuotoihin, verenpaineeseen/diagnosointiin, painoon, hie-
rontaan ja ilmaan.

Ystävällisin terveisin
Beurer-tiimi

Pakkauksen sisältö
Tarkista, että pahvipakkaus on vahingoittumaton ja että toimi-
tus sisältää kaikki osat. Varmista ennen käyttöä, ettei laitteessa 
ja lisätarvikkeissa ole näkyviä vaurioita ja että kaikki pakkaus-
materiaalit on poistettu. Jos olet epävarma laitteen kunnosta, 
älä käytä laitetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai ilmoitettuun 
asiakaspalveluosoitteeseen.

  1 x korvalämpömittari
  2 x 1,5 V:n AAA-paristoa
10 x mittauspään suojus
  1 x tämä käyttöohje

Lisävarusteet
Saatavilla myös lisäpakkaus mittauspään suojuksia: 2 x 10 
mittauspään suojusta, tuotenumero 795.34
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1. Merkkien selitykset  
Käyttöohjeessa ja laitteessa käytetään seuraavia symboleja:

 
VAROITUS 
Varoitus loukkaantumisvaarasta tai terveyttä 
uhkaavasta vaarasta.

 
HUOMIO 
Turvallisuusvaroitus mahdollisista laitteelle/
lisävarusteille aiheutuvista vaurioista.

 
Huomautus
Huomautus tärkeistä tiedoista

Noudata käyttöohjetta

Tyypin BF käyttöosa

Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja elekt-
roniikkalaiteromua koskevan WEEE-direktiivin 
(Waste Electrical and Electronic Equipment) 
mukaisesti.
CE-merkintä osoittaa, että tuote on lääkinnäl-
lisistä laitteista annetun direktiivin 93/42/EEC 
vaatimusten mukainen.

Storage

Sallittu säilytyslämpötila ja -kosteus

Operating

Sallittu käyttölämpötila ja -kosteus

Valmistaja

IP 22 IP22, vesi- ja pölysuojaus
Sertifiointimerkintä Venäjän federaatioon ja 
IVY-maihin vietäville tuotteille

2. Tarkoituksenmukainen käyttö  
Korvalämpömittari on tarkoitettu ruumiinlämmön mittaamiseen 
korvasta. Korvalämpömittarilla ei saa mitata lämpöä muista ke-
hon osista.
Korvalämpömittarilla voi lisäksi mitata huoneen ja esineiden 
lämpötilan.
Korvalämpömittari on kehitetty tarkkaan, turvalliseen ja nope-
aan ruumiinlämmön mittaamiseen korvasta. Se on infrapuna-
ilmaisimella varustettu ei-invasiivinen korvalämpömittari, joka 
on tarkoitettu lasten ja aikuisten korvakanavan lämpötilan mit-
taamiseen.
Laitetta saa käyttää ainoastaan käyttötarkoituksen mukaisesti 
ja tässä käyttöohjeessa ilmoitetulla tavalla. Laitteen epäasian-
mukainen käyttö voi olla vaarallista! Valmistaja ei vastaa vahin-
goista, jotka aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta tai vää-
rästä käytöstä.
Laitteen laatu on testattu. Laite vastaa lääkinnällisistä laitteista 
annetun Euroopan unionin neuvoston direktiiviin 93/42/EEC 
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liitteen 1 olennaisia vaatimuksia sekä vastaavia harmonisoituja 
standardeja. ISO 80601-2-56:2009 Kliiniseen käyttöön tarkoi-
tetut lämpömittarit – Osa 5: Korvasta mittaavien infrapunaläm-
pömittareiden suorituskykyominaisuudet.
Ota huomioon, että kannettavat ja siirrettävät suurtaajuuslaitteet 
(HF) voivat vaikuttaa tähän laitteeseen. Lisätietoja saat asiakas-
palveluosoitteesta tai oheisen käyttöohjeen sivuilta 100 – 103.

3. Ohjeita  
Turvallisuusohjeita

 VAROITUS
• Mittaa lämpö asettamalla lämpömittarin mittauspää huo-

lellisesti korvaan.
• Korvalämpömittarin käyttäminen eri henkilöillä erityisesti akuu-

tin tulehdustaudin aikana ei ole suositeltavaa taudin mahdol-
lisen leviämisen vuoksi, vaikka laite olisi puhdistettu ja pyy-
hitty desinfiointiaineella. Pyydä yksittäistapauksissa lisätietoa 
lääkäriltä.

• Korvasta mittaava lämpömittari saattaa antaa poikkeavia 
mittaustuloksia verrattuna suusta, peräsuolesta tai kaina-
losta mitattuun ruumiinlämpöön. Tästä syystä näitä arvoja 
ei ole järkevää vertailla keskenään. Mittaa kehon lämpötila 
säännöllisesti korvakanavasi normaalin lämpötilan määritte-
lemiseksi. Käytä näitä mittauksia vertausarvoina, kun epäi-
let, että sinulla on kuumetta.

• Tämä korvalämpömittari on tarkoitettu korvakanavan läm-
pötilan mittaamiseen. Älä käytä korvalämpömittaria ruumiin-
lämmön mittaamiseen muista kehon osista.

• Vaihda mittauspään suojus jokaisen käyttökerran jälkeen 
tarkan mittaustuloksen saamiseksi sekä mahdollisten tar-
tuntojen välttämiseksi.

• Lämpömittarissa saa käyttää vain Beurerin valmistamia mit-
tauspään suojuksia. Muut mittauspään suojukset saattavat 
aiheuttaa mittausvirheitä. Käänny valmistajan tai jälleenmyy-
jän puoleen, kun tarvitset mittauspään suojuksia.

• Jos terveydentilasi on mielestäsi huono, ota yhteys lääkäriin.

Paristojen käsittelyyn liittyvät ohjeet

 VAROITUS
• Jos paristosta vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon tai 

silmien kanssa, huuhtele altistunut kohta vedellä ja hakeu-
du lääkäriin.

•  Tukehtumisvaara! Pieni lapsi saattaa nielaista pariston 
ja tukehtua. Säilytä siksi paristot pienten lasten ulottumat-
tomissa!

• Tarkista napaisuusmerkinnät plus (+) ja miinus (-).
• Jos paristosta on vuotanut nestettä, käytä suojakäsineitä ja 

puhdista paristokotelo kuivalla liinalla.
• Älä altista paristoja liialliselle lämmölle.
•  Räjähdysvaara! Paristoja ei saa heittää tuleen.
• Paristoja ei saa ladata tai kytkeä oikosulkuun.
• Poista paristot paristokotelosta, jos laitetta ei käytetä pit-

kään aikaan.
• Käytä aina samanlaisia tai samantyyppisiä paristoja. 
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• Vaihda kaikki paristot aina samanaikaisesti.
• Älä käytä uudelleenladattavia paristoja!
• Paristoja ei saa purkaa, avata tai rikkoa.

Vaarat laitteelle

 HUOMIO
• Suojaa laite mekaanisilta iskuilta.
• Älä jätä laitetta suoraan auringonvaloon.
• Älä altista laitetta nesteille. Laite ei ole vedenpitävä. Väl-

tä suoraa kosketusta veden tai muiden nesteiden kanssa.
• Anna laite korjattavaksi ainoastaan valtuutetulle huolto-

palvelulle; muuten takuu raukeaa.
• Kannettavat ja siirrettävät suurtaajuuslaitteet (HF) voivat 

vaikuttaa laitteen toimintaan. Lisätietoja saat ilmoitetusta 
 asiakaspalveluosoitteesta tai käyttöohjeen lopusta.

4. Laitteen kuvaus  

1 Mittauspään suojus
2  Mittausanturi
3  Käynnistyspainike (START)
4  Virtapainike 
5 Paristokotelo

LCD-näyttö
  1   Huonelämpötilan 

mittaamisen tila
  2   Huonelämpötilan / 

kellonajan / päivämäärän 
näyttö

  3   Kellonajan näyttö (AM/PM)
  4   Paristosymboli
  5   Muistitila
  6   Ei kuumetta -symboli
  7   Lämpötilayksikkö (°C tai °F)
  8   Kuumesymboli
  9   Lämpötilanäyttö
10   Esineen lämpötilan 

mittaamisen tila
11   Mittauspään suojuksen 

symboli
12   Ruumiinlämmön 

mittaamisen tila

1

2

3

4 5

E

1

5

7
6

8

9

10
11
12

2 3 4
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5. Käyttöönotto  
Paristot on asetettu valmiiksi uuteen laittee-
seen. Irrota paristolokeron suojaliuska ennen 
ensimmäistä käyttöä. Korvalämpömittari kyt-
keytyy automaattisesti päälle.

6. Asetukset  

6.1 Kellonajan/päivämäärän asettaminen  
Ennen mittausten aloittamista suosittelemme asettamaan oikean 
kellonajan ja päivämäärän. Siten tallennetut mittaukset on myö-
hemmin helppo yhdistää.

1. Pidä sammutetun laitteen virta-
painiketta  painettuna kolmen 
sekunnin ajan. Näytölle ilmestyy 
24 H.

2. Valitse sen jälkeen START-pai-
nikkeella kellonajan esitystapa 
(12 tai 24 tuntia) ja vahvista va-
linta virtapainikkeella . 

3. Tunnit ilmestyvät näytölle. Va litse 
START-painikkeella oikea tunti ja 
vahvista valinta virta painikkeella 

.

4. Minuutit ilmestyvät näytölle. Va-
litse START-painikkeella oikea 
minuutti ja vahvista valinta virta-
painikkeella .

5. Vuodet ilmestyvät näytölle. Va-
litse START-painikkeella oikea 
vuosi ja vahvista valinta virta-
painikkeella .

6. Päivät vilkkuvat näytöllä. Valitse 
START-painikkeella oikea päivä 
ja vahvista valinta virtapainik-
keella .

7. Kuukaudet vilkkuvat näytöllä. 
Valitse START-painikkeella oi-
kea kuukausi ja vahvista valinta 
virtapainikkeella . Laitteen virta 
sammuu lopuksi automaattisesti. 
Päivämäärä ja kellonaika on nyt 
tallennettu.



7

6.2 Lämpötilayksikön valinta (°C tai °F)  
Voit valita lämpötilan näytön joko celsius- (°C) tai fahrenheit-
asteina (°F).

1. Pidä sammutetun laitteen 
START-painiketta painettuna 
kolmen sekunnin ajan. Näytöl-
le ilmestyy °C.

2. Valitse START-painikkeella 
lämpötilayksikkö (°C tai °F) ja 
vahvista valinta virtapainik-
keella .

7. Mittaaminen  
 Huomautus

Tarkista aina ennen käyttöä, että linssi on ehjä. Jos se on vau-
rioitunut, ota yhteyttä kauppiaaseen tai huoltoon. Laitteen on 
oltava vähintään 30 minuutin ajan siinä tilassa, jossa mittaus 
suoritetaan.

7.1 Ruumiinlämmön mittaaminen  

 VAROITUS
• Jotkut henkilöt saavat eri mittaustuloksen vasemmasta ja 

oikeasta korvasta. Jotta pystyt määrittämään lämpötilan 
vaihtelut, mittaa tällaisilla henkilöillä lämpötila aina samas-
ta korvasta.

• Lapset saavat käyttää korvalämpömittaria ainoastaan ai-
kuisten valvonnassa. Yleensä mittaus voidaan suorittaa 
6 kk:n iästä alkaen. Alle 6 kuukauden ikäisten lasten korva-
käytävä on vielä niin ahdas, että tärykalvon lämpötilaa ei voi-
da määrittää ja mittari saattaa näyttää liian alhaisia tuloksia.

• Mittausta ei saa suorittaa korvasta tulehdussairauksien ai-
kana (esim. märkävuoto), mahdollisen korvan vaurioitumisen 
jälkeen (esim. tärykalvon vaurioituminen) tai leikkauksesta 
toivuttaessa. Kysy näissä tapauksissa neuvoa lääkäriltä.

• Korvalämpömittarin käyttäminen eri henkilöillä erityisesti 
akuutin tulehdustaudin aikana ei ole suositeltavaa taudin 
mahdollisen leviämisen vuoksi, vaikka laite olisi puhdistettu 
ja pyyhitty desinfiointiaineella. Pyydä yksittäistapauksissa 
lisätietoa lääkäriltä.

• Tätä korvalämpömittaria ei saa käyttää ilman mittauspään 
suojusta.

• Seuraavat seikat voivat vaikuttaa korvan lämpötilaan: pi-
dempiaikainen makaaminen saman korvan puolella, kor-
vien peittäminen, korvien altistuminen kovalle kylmyydel-
le tai kuumuudelle sekä uiminen tai kylpeminen. Jos jokin 
näistä koskee sinua, odota 20 minuuttia ennen mittauksen 
suorittamista.
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• Korvavaikku saattaa vaikuttaa mittaukseen, joten korva kan-
nattaa tarvittaessa puhdistaa ennen mittausta.

1. Aseta puhdas mittauspään suojus kor-
valämpömittarin mittauspäähän.

2. Käynnistä korvalämpömittari paina-
malla virtapainiketta . Mittarista 
kuuluu kolme merkkiääntä ja näyttö 
käynnistyy. 

3. Koska korvakäytävä on hieman käy-
rä, sinun on vedettävä korvaa kevyesti 
taakse ylös ennen kuin viet mittaus-
pään korvaan, jotta mittauspään suo-
juksen kärjen voi suunnata suoraan 
kohti tärykalvoa.

4. Vie mittauspään suojuksen kär-
ki varovasti korvakäytävään ja paina 
START-painiketta aloittaaksesi mit-
tauksen. 

5. Noin sekunnin kuluttua kuulet merkki-
äänen ja mittaustulos ilmestyy näytölle. 
Sammuta korvalämpömittari painamal-
la virtapainiketta  . 

 Huomautus
Korvalämpömittari sammuu automaattisesti, jos mitään pai-
niketta ei paineta minuuttiin.
Kuumeen ilmaisin
Jos mitattu lämpötila on alle 38 °C (100,4 °F), näytölle ilmestyy 
naurava hymiö  ja kuuluu lyhyt merkkiääni.
Jos mitattu lämpötila on 37,5–37,9 °C, kuuluu lisäksi kak-
si lyhyttä merkkiääntä (osoitus kohonneesta lämpötilasta).  
Jos mitattu lämpötila on  38 °C (100,4 °F) tai korkeampi, näy-
tölle ilmestyy surullinen hymiö  ja mittarista kuuluu peräk-
käin lyhyt, pitkä ja kolme lyhyttä merkkiääntä.
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7.2 Esineen lämpötilan mittaaminen  

1. Jos mittauspään suojus on korvaläm-
pömittarin mittauspäässä, irrota se.

2. Käynnistä korvalämpömittari paina-
malla virtapainiketta  . Mittarista 
kuuluu kolme merkkiääntä ja näyttö 
käynnistyy. 

3. Varmista, että olet valinnut tilaksi esi-
neen lämpötilan mittaamisen ( ).

Vaihtaaksesi ruumiinlämmön ja esi-
neen lämpötilan mittaamisen tilo-
jen välillä, pidä virtapainiketta  ja 
START-painiketta samanaikaisesti 
painettuina.

4. Pidä korvalämpömittarin mittauspäätä 
1–2 cm:n päässä mittauskohdasta ja 
paina START-painiketta.

5. Sekunnin kuluttua kuulet merkkiäänen 
ja mittaustulos ilmestyy näytölle. Sam-
muta korvalämpömittari painamalla ly-
hyesti virtapainiketta  .

7.3 Huonelämpötilan näyttö  
Kun käynnistät korvalämpömittarin, näytölle ilmestyvät huon-
elämpötila, päivämäärä ja kellonaika kolmen sekunnin välein.
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7.4 Tallennettujen mittausarvojen näyttö  
Korvalämpömittari tallentaa automaattisesti kehon ja esineen 
lämmön 10 viimeisintä mittausarvoa päivämäärä- ja kellonaika-
tietoineen. Tallennetut mittausarvot saa näkyviin seuraavalla 
tavalla:

1. Käynnistä korvalämpömittari pai-
namalla virtapainiketta .

2. Pidä virtapainiketta  painettu-
na kolmen sekunnin ajan. Näy-
tölle ilmestyy M sekä viimeisin 
tallennettu mittausarvo. 

3. Voit siirtyä tallennetusta mittaus-
arvosta toiseen painamalla virta-
painiketta . Jokainen uusi vir-
tapainikkeen  painallus tuo nä-
kyviin ensin muistipaikan nume-
ron ja sen jälkeen mittausarvon.

4. Kun haluat jatkaa mittaamista, paina START-painiketta. Kun 
haluat sammuttaa korvalämpömittarin, pidä virtapainiketta  
painettuna kolmen sekunnin ajan.

8. Paristojen vaihtaminen  
Varmista ennen paristojen vaihtamista, että laite on sammu-
tettu.

1. Vaihda paristot heti, kun näytölle ilmes-
tyy paristosymboli (  ).

2. Työnnä paristokotelo auki ja poista 
käytetyt paristot.

3. Aseta koteloon kaksi uutta 1,5 V:n 
AAA-paristoa. Varmista, että asetat pa-
ristot oikein päin. Sulje paristokotelo.
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9. Puhdistus / säilytys 
Mittauspään suojukset ovat kertakäyt-
töisiä.
Mittauspää on korvalämpömittarin 
her kin osa. Puhdista mittauspää 
varovasti välttääksesi sen vahingoittu-
misen. Käytä pehmeää liinaa tai 
pumpuli puikkoa, jonka voi kostuttaa 
desinfiointi aineella, alkoholilla tai 
lämpimällä vedellä. 
Käytä koko laitteen puhdistukseen pehmeää liinaa, jossa on 
hieman saippualiuosta. 
Älä käytä voimakkaita puhdistusaineita. 
Poista paristot laitteesta, jos sitä ei aiota käyttää pitkään ai-
kaan. Laitetta ei saa säilyttää eikä käyttää liian korkeassa tai 
matalassa lämpötilassa tai ilmankosteudessa (ks. Tekniset tie-
dot), auringonvalossa, pölyisissä tiloissa eikä paikassa, jossa 
se on kosketuksissa sähköön. Muuten mittaustulos ei ehkä 
ole luotettava.

10. Hävittäminen  
Hävitä käytetyt, täysin tyhjät paristot viemällä ne erityiseen 
paristonkeräys- tai ongelmajätepisteeseen tai toimita ne elekt-
roniikkaliikkeeseen hävitettäväksi. Laki edellyttää, että paristot 
hävitetään asianmukaisella tavalla.
Huomautus: Ympäristölle haitallisissa paristoissa  
on seuraavia merkintöjä: Pb = paristot sisältävät 
lyijyä, Cd = paristot sisältävät kadmiumia, Hg = pa-
ristot sisältävät elohopeaa.
Ympäristösyistä käytöstä poistettua laitetta ei saa hä-
vittää tavallisen talousjätteen mukana. Hävitä käytös-
tä poistettu laite viemällä se asianmukaiseen keräys- 
ja kierrätyspisteeseen. Laite tulee hävittää EU:n anta-
man sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan WEEE-direktiivin 
(Waste Electrical and Electronic Equipment) mukaisesti. Saat 
lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviranomaisilta.

11. Ratkaisuja vikailmoituksiin  
Vikailmoitus Syy Ratkaisu

ER1
Korvalämpömittari ei 
ole vielä valmis mit-
taamaan.

Suorita mittaus vasta, kun 
näytölle ilmestyy ruumiin-
lämmön ( ) tai esineen 
( ) lämpötilan mittaami-
sen symboli.

ER2
Mitattu ympäristön 
lämpötila ei ole 10 °C–
40 °C (50 °F–104 °F).

Aseta korvalämpömittari 
30 minuutin ajaksi tilaan, 
jonka lämpötila on 10 °C–
40 °C (50 °F–104 °F).
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Vikailmoitus Syy Ratkaisu

ER3 Korvalämpömittari ei 
ole korvassa oikeassa 
asennossa.

Katso ohjeet kohdasta Mit-
taaminen. Suorita mittaus 
uudestaan.

ER4
Korvalämpömittari on 
havainnut merkittävän 
muutoksen ympäris-
tön lämpötilassa.

Aseta korvalämpömittari 
30 minuutin ajaksi tilaan, 
jonka lämpötila on 10 °C–
40 °C (50 °F–104 °F). 

ER5
Korvalämpömittari ei 
toimi asianmukaisesti. 

Vaihda paristot ja yritä 
uudelleen. Jos ongelma 
ilmenee uudestaan, ota yh-
teyttä asiakaspalveluun.

ER6
Olet valinnut tilaksi 
esineen lämpötilan 
mittaamisen, mutta 
mittauspään suojus on 
vielä paikallaan.

Voidaksesi mitata esineen 
lämpötilan, mittauspään 
suojus tulee irrottaa.

Mittaaminen korvasta: 
Mitattu lämpötila on yli 
43 °C (109,4 °F).

Esineen lämpötilan 
mittaaminen: Mitattu 
lämpötila on yli 100 °C 
(212 °F).

Varmista, että laite ja mit-
tauspään suojus ovat moit-
teettomassa kunnossa. 
Suorita mittaus uudestaan.

Vikailmoitus Syy Ratkaisu

Lo
Mittaaminen korvasta: 
Mitattu lämpötila on 
alle 28 °C (82,4 °F).

Esineen lämpötilan 
mittaaminen: Mitat-
tu lämpötila on alle 
-20 °C (-4 °F).

Varmista, että laite ja mit-
tauspään suojus ovat moit-
teettomassa kunnossa. 
Suorita mittaus uudestaan.

 

Paristot ovat tyhjät. Poista tyhjät paristot 
korva lämpömittarista ja 
aseta tilalle kaksi uutta 
1,5 V:n AAA-paristoa.

Jos et löydä ongelmaasi ratkaisua tästä käyttöohjeesta, ota 
yhteys asiakaspalveluumme.

12. Tekniset tiedot  
Lämpötilan mittausalue • Korva: 28,0–43,0 °C (82,4–109,4 °F)

• Esine: -20–100 °C (-4–212 °F)
• Sisätila: 0–50 °C (32–122 °F)

Laboratoriotarkkuus • Korva: ± 0,2 °C (0,4 °F) mittausalueella 
35,5–42,0 °C (95,9–107,6 °F); ± 0,3 °C 
(0,5 °F) mittausalueella ≤ 35,5 °C 
(95,5 °F) ja ≥ 42,0 °C (107,6 °F)

• Esine: ± 4 % tai ± 2 °C (4 °F)
• Huone: ± 2 °C (± 4 °F)

Kliininen toistettavuus 0,11 °C (0,2 °F)
Mittauksen kesto noin yksi sekunti
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Käyttölämpötila 10–40 °C (50–104 °F), 15–85 %:n ilman-
kosteudessa (ei kondensoituva)

Säilytyslämpötila -25–55 °C (-13–131 °F), 15–95 %:n ilman-
kosteudessa (ei kondensoituva)

Muisti 10 muistipaikkaa
Näytön erottelutarkkuus 0,1 °C tai 0,1 °F
Paristo 3 V:n tasavirta (2 x 1,5 V:n AAA-paristoa)
Mitat 155 x 38 x 47 mm 
Paino noin 63 g (ilman paristoja)
Mittauspään suojukset 10
Automaattinen 
virrankatkaisu

60 sekuntia

Paristojen kesto 3000 erillistä mittausta tai 1–2 mittausta 
päivittäin vuoden ajan, valmiustila mu-
kaan lukien

Turvaluokitus Lääketieteellinen laite, tyyppi BF

IP-suojausluokka IP22, vesi- ja pölysuojaus

Löydät sarjanumeron laitteesta tai paristokotelosta.
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