
BEHANDELING EN SCHOONMAAK 

Het uiteinde van de sensor en de lens zijn de delicaatste gedeelten van de thermometer. Ze moeten 
schoon en intact zijn om nauwkeurige metingen te verzekeren. 
Als de thermometer maar zelden wordt gebruikt, moet u de sensor en lens als volgt schoonmaken: 
• Veeg voorzichtig op het oppervlak met een met alcohol bevochtigd wattenstokje of zachte

doek. Gebruik de thermometer pas nadat de alcohol volledig is opgedroogd.
• Als de lens beschadigd is, neem dan contact op met de distributeur.

Maak de behuizing van het toestel schoon: 
• Gebruik een zachte, droge doek om het scherm en de behuizing van de thermometer schoon te

maken.
• Als hij heel vuil is, gebruik dan een zachte doek met alcohol om hem schoon te maken.

OPMERKINGEN:
• Gebruik geen schuursponsjes.
• Gebruik geen andere niet-aanbevolen methoden om te desinfecteren.
• Niet waterdicht, gebruik geen schuursponsje om het product schoon te maken, dompel de

thermometer niet onder in water of een andere vloeistof.

ONDERHOUD 

• We staan niet toe dat een instelling of individuele persoon het product onderhoudt of
repareert. Als u vermoedt dat het product niet goed werkt of vragen hebt, neem dan contact
op met de fabrikant of distributeur om het geval te behandelen.

• De gebruiker mag het apparaat of de accessoires niet proberen te repareren. Neem contact op
met de detailhandelaar voor reparatie.

• Onbevoegden mogen de apparatuur niet openen. Als dit gebeurt, dan vervalt de garantie.

KALIBRATIE 

De thermometer is aanvankelijk gekalibreerd op het moment van vervaardiging. Als deze 
thermometer wordt gebruikt met inachtname van de gebruiksaanwijzingen, dan is periodieke 
aanpassing niet vereist. Als u vragen hebt over de nauwkeurigheid van de meting, neem dan contact 
op met de distributeur of fabrikant. 

OPSLAG 

• Plaats de thermometer niet in zonlicht, hoge temperaturen en een vochtige omgeving of op
een plaats waar hij in aanraking kan komen met vuur of onderhevig is aan trillingen.

• Haal de batterijen eruit als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.

Bloeddrukmeter.shop


