
Brugsanvisning
Fjern venligst isoleringspapiret for at aktivere batterierne.
Sørg for, at gummipakningen er korrekt placeret for at 
undgå vandskade.
For at skifte fra celsius til fahrenheit skal du trykke på C/F
knappen på bagsiden af   termometeret (se diagram C)

Termometeret skulle nu være klar til brug og vil måle
rumtemperaturen og vis den på LCD-skærmen.

For at justere VARMT badevandstemperaturalarmen skal du 
trykke på "ON/SET"-knappen og hold den nede i 3 sekunder, 
slip og tryk på "+" for at ændre alarmtemperaturen (se 
diagram C). Du kan vælge mellem 37, 38, 39 eller 40°C. Når 
den ønskede temperatur er indstillet, bare vent et par 
sekunder, og temperaturen vil blive gemt. BEMÆRK: COOL-
temperaturen er indstillet til 30°C og kan ikke ændres.

Placer termometeret i babyens bad og begynd at fylde badet
med den nødvendige mængde vand ved at bruge koldt vand 
først. Når du har tilføjet den ønskede mængde koldt vand, 
tilsæt langsomt varmt vand og rør til temperaturen når 37°C. 
Denne temperatur er lige det rigtige for din baby.

Din baby vil føle sig bedst tilpas i badet, hvis vandet
temperaturen er mellem 37°C/98,6°F og 38°C/100,4°F.
Hvis temperaturen er lig med eller højere end alarmtempera-
turen du indstiller, vil LED-lyset over skærmen blinke rødt 
som en advarsel og "Hot"-symbolet vises (se diagram C). 
Skærmen vil også vise den faktiske temperatur,åling. Hvis du 
ser en aflæsning på 39°C eller højere. Placer IKKE din baby i 
badet. Tilføj koldt vand for at bringe temperaturen ned til 
37°C/98,6°F. I løbet af varigheden af   din babys badetid bør 
du overvåge temperaturen regelmæssigt for at sikre, at den 
anbefalede temperaturen holdes. Hvis temperaturen falder
under 30°C/86°F vil det blå lys blinke, og "Cool"-symbolet 
vises (se diagram B). Tilsæt lidt varmt vand og sørg for at du
ikke hælder varmt vand direkte på barnet. Når badetiden er
ovre og barnet er varmt, tørt og trygt, �ern termometeret
fra vandet og håndklædetør. Termometerskærmen vil slukke
 automatisk efter 30 minutter.
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Udskiftning af batterier
   Hvis displayet bliver utydeligt, skal batterierne 
   udskiftes.
   For at udskifte batterierne skal du åbne dækslet på 
   bagsiden af termometeret ved at bruge en mønt til 
   at dreje dækslet i den anviste retning.
   Fjern forsigtigt de gamle batterier med en pincet
   og udskift med 2xLR44-batterier.
   Sørg for, at du placerer gummipakningen korrekt
   for at holde produktet vandtæt.
   Sæt dækslet forsigtigt på igen for at undgå at 
   beskadige den vandtætte pakning og spænd med 
   en mønt i den angivne retning.

BEMÆRK
   Brug ikke forskellige typer batterier eller nye og brugte
   batterier sammen.
   Vær opmærksom på polariteten på batterierne.
   Forsyningsklemmerne må ikke kortsluttes.
   Når batterierne er helt opbrugte, skal de �ernes fra 
   produktet.
   Dette produkt indeholder batterier. Hjælp venligst med 
   at beskytte miljøet. Smid dem ikke væk. Tag dem til et 
   lokalt kommunalt a�aldsindsamlingssted til genbrug.

Specifikation og noter
   Måleområde: 0°C-80°C / 32°F-176°F
   Nøjagtighed: +/- 1°C
   Batteri: 2xLR44 knapcellebatterier.

ADVARSEL
For dit barns sikkerhed og sundhed
  FORLAD ALDRIG BABYEN UDEN OPSYN I BADET.

  KONTROLLER ALTID VANDETS TEMPERATUR.

  FØR BABYEN PLACERES I BADET.

  Brug altid produktet under opsyn af en voksen.

  Før hver brug skal du inspicere produktet og stoppe med 
  at bruge det ved første tegn på skade eller svaghed.

  Opbevar alle komponenter, der ikke er i brug, utilgængeligt 
  for børn.

  Mens aflæsningerne givet af termometeret er nøjagtige
  bør de kun bruges som vejledende.

  Åbn aldrig, undtagen for at skifte batterier

  Pakken skal opbevares, da den indeholder vigtige
  informationer.

  Hold batterirummets låg og gummitætningen udenfpr
  børns rækkevidde.

  Efter udskiftning af batterier er termometeret kun vandtæt
  hvis gummipakningen er placeret korrekt.

  Batterierne må kun isættes/udskiftes af en voksen.

  Holdes væk fra børn, når du isætter/udskifter batterier.

  Hvis et batteri sluges, skal du straks søge læge.

  Brug kun batterier af typen LR44. Andre kan forårsage skade.

  Bortskaf produktet og batterierne under hensyntagen til
  regler og bestemmelser i dit land.

Rengøring og vedligeholdelse
   Vask termometeret i sæbevand, skyl og tør
   før brug første gang og efter hver brug.
   Brug ikke slibende rengøringsmidler eller rengørings-
   midler med opløsningsmidler da dette kan forårsage 
   skade på produktet.
   Ikke egnet til brug i mikroovn, damp eller koldt vand
   sterilisatorer.
   Opbevar termometeret på et tørt sted, når det ikke er 
   i brug væk fra direkte sollys og varme-/kølekilder.

Til brug som rumtermometer
   Placer termometeret på en overflade eller hylde, der er 
   udenfor direkte sollys og ikke i nærheden af en varme-/
   kølekilde så som en radiator eller klimaanlæg.
   Temperaturen vil blive vist i det digitale display
   og vil svinge som luftens omgivende temperatur
   svinger.
   Den ideelle temperatur til et babyværelse er 18-20°C /
   64,4-68°F.
   Termometeret slukker automatisk.

Termometeret kan ikke måle temperaturen udenfor
måleområdet 0-80°C. Hvis termometeret er
udsat for temperaturer uden for dette interval
meddeles det som vist i diagram A og B.
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