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1: temperatuur sensor
2: display
3: aan/start/stop/geheugen/uit toets

temperatuur weergave display

temperatuur weergave geheugen

lege batterij indicatie
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INTRODUCTIE

De Fysic FT-07 is een digitale thermometer die is 
ontwikkeld om eenvoudig en nauwkeurig de tempera-
tuur te kunnen meten. 

Voor het verkrijgen van betrouwbare metingen, dienen 
de instructies in deze gebruiksaanwijzing nauwkeurig te 
worden opgevolgd.

Hoewel de algemeen geaccepteerde ‘normale’ tem-
peratuur 37,0°C is, kan de temperatuur variëren tussen 
36,1°C en 37,2°C. Schommelingen in temperatuur kun-
nen te wijten zijn aan activiteiten zoals sport, roken, 
eten en drinken of aan de plaats waar de temperatuur 
gemeten wordt. Een rectaal gemeten temperatuur is
over het algemeen 0,5°C hoger dan een oraal gemeten
temperatuur en een temperatuur onder de oksel 
gemeten is 0,5°C lager. Uw temperatuur is in de 
ochtend lager dan in de middag.

SPECIFICATIES

Temperatuur bereik: 32,0°C – 42,9°C
Lage temperatuur weergave: temperatuur < 32°C 
 display: Lo°C
Hoge temperatuur weergave: temperatuur ≥ 43,0°C
 display: HI°C
Display resolutie: 0,1°C
Nauwkeurigheid: 35°C - 39°C: ± 0,1°C
 < 35°C  > 39°C: ± 0,2°C
Koortsalarm ≥ 37,5°C: 8 dubbelen pieptonen
Normale temperatuur < 37,5°C: 4 pieptonen
Automatisch uitschakelen: 10 minuten ± 2 minuten
Batterij: LR41, 192 of SR41
Levensduur batterij: 2 jaar
Afmetingen: 128 x 19 x 11mm
Gebruiksconditie: Temperatuur: 
 10°C - 40°C
Vochtigheid:  30% - 85% RH
Opslagconditie: Temperatuur: 
 10°C - 60°C
Vochtigheid:  25% - 90% RH



4 5

METEN VAN DE TEMPERATUUR

1. Druk op de AAN/UIT toets om de thermometer  
 te activeren. U hoort een pieptoon en op de display  
 verschijnt 188.8°C. Dit duurt ongeveer 2 seconden.  
 Wanneer u de AAN/UIT toets 2 seconden ingedrukt  
 houdt, verschijnt de laatst gemeten temperatuur in  
 de display.
2. De thermometer geeft vervolgens een temperatuur  
 van 36,5°C weer.
3. Wanneer u ‘Lo’ en ‘°C’ in het display ziet is  
 de thermometer klaar voor gebruik. Wanneer de  
 temperatuur in de kamer hoger is dan 32,0°C dan  
 verschijnt de kamertemperatuur in display in plaats  
 van ‘Lo’.
4. Plaats de thermometer.
5. U hoort een pieptoon, de meting is gereed.
    - bij een normale temperatuur hoort u 4 pieptonen
    - bij een hoge temperatuur (≥ 37,5°C) hoort u 8
   dubbele pieptonen
6. Druk op de AAN/UIT toets om de thermometer uit te  
    schakelen. (De thermometer schakelt automatisch  
    uit na ongeveer 10 minuten).

Meten onder de tong:
Plaats de thermometer
onder de tong, zo ver
mogelijk rechts of links
achterin. De meting
duurt ongeveer 10 tot
15 seconden.

Temperatuur diagram
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Meten onder de arm:
Maak de oksel droog en plaats de thermometer onder 
de arm. De sensor dient de huid te raken. Houd uw arm 
gekruist voor uw borst. De meting duurt ongeveer 20 
seconden. (Een temperatuur onder de oksel gemeten 
is ± 0,5°C lager dan een onder de tong gemeten 
temperatuur.)

Rectale meting:
Breng de sensor van de thermometer voorzichtig in 
(maximaal 1,25 cm). De meting duurt ongeveer 6-10 
seconden. (Een rectaal gemeten temperatuur is ± 0,5°C 
hoger dan een onder de tong gemeten temperatuur.)

VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

De batterij dient te worden vervangen wanneer het 
symbool “ ” in het display verschijnt . Type batterij: 
1.55V, LR41 alkaline of SR41 silver-oxide type of 
gelijkwaardig.

1. Trek voorzichtig het batterijklepje van de 
thermometer af. 

         

2. Verwijder de batterijbeschermer.
3. Gebruik een puntig voorwerp (geen metaal) 

om de batterij te verwijderen. Plaats de 
nieuwe batterij met de + zijde naar boven.

4. Plaats de batterijbeschermer terug.
5. Schuif het batterijklepje weer terug.

Lege of uitgewerkte batterijen niet zomaar weggooien 
maar inleveren bij uw plaatselijk depot voor 
Klein Chemisch Afval (KCA).
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ADVIES EN WAARSCHUWINGEN

- de thermometer en de batterij buiten bereik van
  kinderen houden
- niet praten of lopen tijdens de meting
- bewaar de thermometer in het opbergdoosje
- stel de thermometer niet bloot aan direct zonlicht, 
  stof of vocht
- de thermometer niet demonteren

BEWAREN EN REINIGEN

De thermometer dient voor en na gebruik 
schoongemaakt te worden met een zachte doek en 
alcohol, of met een koud sopje. De thermometer mag 
kort ondergedompeld worden in water of alcohol (niet 
doorweken of steriliseren). Bewaar de thermometer in 
het opbergdoosje.

CE
Dit product voldoet aan de bepalingen van EC-richtlijn 
93/42/EEC (Richtlijn Medische Apparatuur). De ver-
klaring van conformiteit is beschikbaar op de website 
WWW.FYSIC.COM 
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GARANTIEBEWIJS

Op de FT-07 heeft u een garantie van 12 MAANDEN 
na aankoopdatum. Wij garanderen gedurende die 
periode de kosteloze herstelling van defecten ontstaan 
door materiaal- en constructiefouten. Een en ander ter 
uiteindelijke beoordeling van de importeur.

HOE TE HANDELEN:
Bemerkt u een defect, raadpleeg dan eerst de 
gebruiksaanwijzing. Geeft deze hieromtrent geen uit-
sluitsel, raadpleeg dan:

DE GARANTIE VERVALT:
Bij ondeskundig gebruik, foutieve aansluiting, gebruik 
van niet originele onderdelen of toebehoren, verwaarlo-
zing en bij defecten ontstaan door vuur, overstroming, 
blikseminslag en natuurrampen. Bij onbevoegde wijzi-
gingen en/of reparaties door derden. Bij onjuist trans-
port van het apparaat zonder geschikte verpakking en 
indien het apparaat niet vergezeld is van dit garantie-
bewijs en de aankoopbon. 

Iedere verdere aansprakelijkheid, met name voor 
eventuele gevolgschade, is uitgesloten.

HESDO SERVICE
073-6411355
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