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Opstart 

Tryk på "Tænd / sluk" knappen, så tændes baggrundsbelysningen på displayet, LCD'et 

viser i symbolerne på hele skærmen. Termometret går i ventetilstand og er klar til måling. 

Peg på panden (imellem øjnbrynene) i en afstand på ca. 5 centimeter. 

Det blå søgelys peger på det område hvor temperaturen måles. Feltet skal være helt rent, 

og må ikke være dækket af hår. 

Termometret og panden skal holdes stille under målingen, da bevægelser kan påvirke 

målingerne. 

Når du ønsker at måle temperaturen på andre emner end panden, skal du skyde emne 

knappen til den ønskede position. 

 

Emne                                                                         Pande         
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Enheder 

Termometret kan vise resultater i henholdsvis celcius eller farenheit. Du kan ændre 

visningen på følgende måde. 

Hold hukommelsesknappen nede (slukket termometer). Først vises "---- M", som blinker 

sammen med symbolet "M". Tryk og hold hukommelsesknappen nede i mere end 4 

sekunder, herefter vises "- --- C + menneskeligt ikon + lydikon ". Tryk på knappen og hold 

den nede i 6 sekunder, indtil ℃ eller ° F vises, tryk atter på hukommelsesknappen for at 

skifte imellem℃ og ° F.  

 

Lyd/lydløs 

 

Hold hukommelsesknappen nede (slukket termometer). Først vises "---- M", som blinker 

sammen med symbolet "M". Tryk og hold hukommelsesknappen nede i mere end 4 

sekunder, herefter vises "- --- C + menneskeligt ikon + lydikon ". Hvis du hører en bib lyd, 

er lyden slået til. Slip knappen og du kan slå lyden til eller fra, ved at trykke på 

hukommelsesknappen en gang til. 

 

   

Lydløs                                                               Lyd   

 

 

Hukommelse 

 

Tryk på knappen "Hukommelse" for at starte termometeret, skærmen viser "---- M", og 

symbolet "M" blinker. Tryk på knappen "Hukommelse" igen for at få vist antallet af 

hukommelsesgrupper + M-ikonet og ca. 1 sekund senere viser displayets 

hukommelsesværdi + symbolet “M” blinker. 

 

 


