
За допомогою термометра LD-302 Ви зможете швидко, точно й безпечно виміряти температуру тіла людини.
У порівнянні із традиційним ртутним термометром, LD-302 має легкозчитуваний дисплей для відображення результатів 
виміру, пам'ять на останній вимір і звуковий сигнал закінчення виміру. Термометр LD-302 не містить ртуті, тому 
безпечний при експлуатації і не наносить шкоди навколишньому середовищу. Може бути використаний, як вдома, так і 
в лікувальних установах. Корпус термометра водозахищений. Для травмобезпечного використання датчик розташо-
ваний на гнучкій частині корпусу.
При вимірюванні температури необхідно пам'ятати, що середня нормальна температура тіла може змінюватися в межах 
від 36,1 °С до 37,2 °С. Звичайно ранкова температура на декілька десятих часток градуса або навіть на цілий градус 
менше, ніж вечірня. Щоб визначити Вашу нормальну температуру, необхідно протягом декількох днів вимірювати 
температуру ранком і ввечері.

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ
1. Водозахищений корпус термометра дозволяє його 
занурення у воду на глибину не більше 16 см., не 
довше, ніж на 30 хв.
2. Термометр призначений для виміру температури 
пахвовим, оральным або ректальним способами.
3. Дрібні частини не повинні бути доступні дітям. Це 
небезпечно для їхнього здоров'я.

ПОРЯДОК ВИМІРУ, ПАМ'ЯТЬ
1. Увімкніть живлення, натиснувши на кнопку 
включення.
2. При натисканні на кнопку на екрані висвітяться всі 
сегменти, як показано на малюнку
праворуч, це означає, що термометр
у робочому стані.
3. Відпустіть кнопку. На екрані з'явиться результат 
останнього виміру. Потім висвітяться символи “L °C”, 
при цьому символ “°C” повинен миготіти.
4. Помістіть датчик термометра в пахвову западину 
(або в інше місце, як зазначено в розділі
“Способи виміру температури”).
5. Якщо температура тіла більше 32.0°С, на екрані 
замість “L °C” з'явиться значення температури й маркер 
“°С” буде миготіти протягом усього часу виміру.
6. Коли показання температури не будуть змінюватися 
протягом 16 секунд, маркер “°С” перестане миготіти й 
пролунає звуковий сигнал. Час виміру залежить від 
обраного способу виміру (дивіться розділ «Способи 
виміру температури»). При точному дотриманні вимог 
розділу «Способи виміру температури» звуковий 
сигнал сповіщає про закінчення виміру. Якщо виміряна 
температура менше 32 ° С,  на екрані буде постійно 
висвітлюватись “L °C”.
Якщо виміряна температура більше 42 °С, то на екрані 
висвітиться символ “H °С”.
7. Покази температури будуть висвітлюватись на 
екрані до вимикання термометра.
8. Вимкніть термометр, натиснувши на кнопку 
включення.
9. Якщо термометр не вимкнути, він автоматично 
відключиться приблизно через 10 хв.

СПОСОБИ ВИМІРУ ТЕМПЕРАТУРИ
ОРАЛЬНЕ ВИМІРЮВАННЯ
Вставте датчик у гігієнічний пакетик (купується 
окремо).
Перед виміром температури потримайте рот закритим 
протягом 5 хв. Помістить датчик під язик, підтримуючи 
його язиком. Закрийте рот. Час виміру температури 
таким способом близько 1 хв.

РЕКТАЛЬНЕ ВИМІРЮВАННЯ
Вставте датчик у гігієнічний пакетик (купується окремо).
Обережно вставте в пряму кишку тільки кінчик 
термометра. Не слід вставляти його глибше, ніж
на 2,5 см. Час виміру температури таким способом 
близько 1 хв.

ПАХВОВЕ ВИМІРЮВАННЯ
Перед виміром витріть піт у пахвовій западині сухим 
рушником і опустіть руку приблизно на 5 хв. Помістить 
датчик у пахвову западину, міцно притиснувши руку. Час 
виміру температури таким способом 3 - 4 хв.

УВАГА! Ректальна температура може бути на 1 градус 
вище оральної, а пахвова на 1 градус нижче оральної. 
Всі питання із цього приводу варто задати лікарю. Не 
вимірюйте температуру протягом 30 хв. після їжі, бігу, 
занять спортом, прийняття ванни, тому що температура 
тіла в цьому випадку може бути підвищеною. При 
оральному вимірі, якщо до цього пити воду або 
розмовляти, а також при пахвовому вимірі, якщо до 
цього пахвова западина була відкритою, для виміру 
температури буде потрібно більше часу.

ДОГЛЯД, ЗБЕРІГАННЯ, РЕМОНТ І УТИЛІЗАЦІЯ
1. Цей термометр необхідно оберігати від підвищеної 
вологості, прямих сонячних променів,
ударів, вібрації.
2. Не зберігайте і не використовуйте термометр у 
безпосередній близькості від обігрівальних приладів і 
відкритого вогню.
3. Якщо термометр зберігався при температурі нижче 
межі замерзання, перед використанням потримайте 
його принаймні 1 годину в теплому місці.
4. ЗБЕРІГАЙТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЖИВЛЕННЯ В НЕДОСЯЖНОМУ 
ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ!
5. Не забруднюйте термометр і оберігайте його від пилу. 
Щоб очистити й дезінфікувати термометр, можна 
використовувати воду та 3%-ний розчин перекису 
водню. У жодному разі не використовуйте 
бензиноскладові розчини, розчинники, киплячу воду 
або стерилізатори.
6. Не піддавайте прилад сильним ударам і не кидайте 
його.
7. При необхідності здійснюйте ремонт тільки в 
спеціалізованих організаціях.
8. Термін служби термометра 5 років. Після закінчення 
встановленого терміну служби необхідно періодично 
звертатися до фахівців (у спеціалізовані ремонтні 
організації) для перевірки технічного стану приладу.
Цей термометр призначений ТІЛЬКИ для виміру 

Цей термометр призначений ТІЛЬКИ для виміру температури тіла людини способами, зазначеними в цьому 
посібнику з експлуатації.
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ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Діапазон вимірів 35.5 °С - 42.0 ° С

Діапазон індикації 32.0 ° С - 42.0 ° С

Метод виміру Метод визначення
 максимуму

Припустима похибка ±0.1 ° С

Чутливий елемент Термістор

Індикація Рідкокристалічний екран
 з індикацією
 до десятих часток

Одиниці виміру Градуси по Цельсию (°С)

Звуковий сигнал По закінченні виміру

Пам'ять Останній вимір

Живлення 1.5В (Елемент LR41)

Макс. вживана потужність 0,15 мВт

Термін служби елемента  Близько 100 годин
живлення вимірів

Автоматичне Через 10 хв. після
відключення закінчення виміру

Габаритні розміри:
Розмір (без футляра) 126(д) x 19(ш) х 10.5(в) мм
Маса (без футляра) приблизно 11 г

Комплектність Термометр з елементом
 живлення, пластиковий
 футляр, інструкція,
 упаковка

Міжповірочний інтервал не більше 2-х років
що рекомендується 

Рік виробництва зазначений у номері LOT
 (перші 4 цифри) на звороті  
 корпусу термометра

Умови експлуатації:
температура від +10°C до +35°C
відносна вологість  не більше 85 %RH

Умови зберігання
та транспортування:
температура  від -25 °C до +55°C
відносна вологість не більше 85 %RH
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температури тіла людини способами,
зазначеними в цьому посібнику з експлуатації.
9. При утилізації керуйтеся діючими в даний час 
правилами у Вашому регіоні. Спеціальних умов 
утилізації на цей прилад виробником не встановлено.
10. Для повсякденного зберігання використовуйте 
пластиковий футляр.

ЗАМІНА ЕЛЕМЕНТА ЖИВЛЕННЯ
Якщо напруга елемента живлення стане недостатньою  
для використання термометра (менш 1.4 В) на екрані 
з'явитися значок "       ", що сигналізує про необхідність 
заміни елемента живлення.
1. Відкрийте відсік елемента живлення, потягнувши за 
кришку убік протилежний датчику.
2. Видаліть старий елемент живлення. Не використо-
вуйте для цього гострі металеві предмети.
3. Вставте новий елемент живлення, перевіривши 
правильність розташування полюсів: "плюс" повинен 
бути звернений нагору, "мінус " - долілиць.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПОВІРИТЕЛЯ
Первинна перевірка проведена перевірочною 
лабораторією Shanghai Little Doctor Electronic Co., Ltd., 
КНР. Клеймо про проходженні первинної перевірки 
наноситься на корпус приладу. Методика перевірки 
надається за вимогою організації, що здійснює 
вторинну перевірку. Міжповірочний інтервал - 2 роки.
 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЕРТИФІКАЦІЮ ТА ВИРОБНИКА
Виробництво сертифіковане по міжнародному 
стандарту ISO 13485:2003. Модель LD-302
відповідає Європейській директиві MDD 93/42/ЕЕС, 
міжнародним стандартам ISO 10993-10:2002 (Оцінка 
біологічної дії медичних виробів. Частина 10. 
Дослідження подразнюючої й сенсибілізуючої дії), 
EN980, EN1041, EN 1060-1, EN 1060-3, EN 10601-1-2, ISO 
14971, EMC (IEC 60601-1-2:2001, IEC 61000-1-2:2001, IEC 
61000-4-2:2001, IEC 61000-4-3:2002, IEC 61000-4-8:2001), 
вимогам ДЕРЖСТАНДАРТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92 
Держстандарту Росії. Внесене до Державного реєстру 
України засобів вимірювальної техніки. Свідоцтво МОЗ 
України №6655/2007 від 02.07.2007р. 
             (ЄС- Представництво): YOULIN-MED SP. Z. O. O Ul. 
Rydygiera 12, 01-793 Warszawa POLAND.

Продукт компанії: Little Doctor International (S) Pte. Ltd., 
35 Selegie Road # 09-05 Parkline Shopping Centre, 
Singapore 188307 (Літтл Доктор Інтернешнл (З) Пті.Лтд., 
35 Cележ Роуд № 09-05 Парклайн Шопінг Центр, 
Сінгапур 188307). Виготовлено на заводі: Shanghai
Little Doctor Electronic Co., Ltd., # 4514-1 Cao'an Road, 
Jiading District, Shanghai, P.R. China (Шанхай Літтл Доктор 
Электронік До. Лтд., № 4514-1, Цяоян Роад,
Джиадінг Дистрикт, Шанхай, КНР). Експортер: Little 
Doctor International (S) Pte. Ltd. (Літтл Доктор Інтернешнл 
(З) Пті. Лтд.).

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
На цей термометр встановлений гарантійний строк 
12 місяців з дати продажу. Гарантія не поширюється на 
товари, які вийшли з ладу і/або одержали дефекти 
внаслідок: застосування не за призначенням; 
необережного використання, що призвело до 
ушкоджень; модифікації; розкриття і/або ремонту з 
організацією (приватною особою); порушення правил 
експлуатації, і/або зберігання, і/або транспортування; 
дій третіх осіб або непереборної сили.
Гарантія не поширюється на елемент живлення.

СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
РОССИЯ   
Круглосуточная бесплатная линия: 8-800-200-00-37
г. Москва: (+7- 495) 718-00-44
Интернет: www.LittleDoctor.ru
УКРАЇНА
Цілодобова безкоштовна лінія: 0-800-30-120-80 
м. Київ: (+380-44) - 4044867
Інтернет: www.LittleDoctor.ua
БЕЛАРУСЬ
Круглосуточная бесплатная линия: 8-800-200-00-37
г. Минск: (+375-17) 298-12-60
КАЗАХСТАН
Усть-Каменогорск: тел.: (+7-3232)  55-90-52
Павлодар: тел.: (+7-3182) 50-04-18
Семипалатинск: тел.:  (+7-3222) 52-02-29
Интернет: www.LittleDoctor.kz
УЗБЕКИСТАН
Шайхонтохур тумани: тел.: (+99871) 144-90-55

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ / НАЙМЕНУВАННЯ ТА АДРЕСА 
ТОРГІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ / САУДА  ҰЙЫМЫНЫҢ  АТАУЫ  МЕН  МЕКЕН-ЖАЙЫ

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

НАЙМЕНУВАННЯ ТА АДРЕСА ТОРГІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ДАТА ПРОДАЖУ

ПІДПИС ПРОДАВЦЯ ПЕЧАТКА (ШТАМП) ТОРГІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений, зовнішній вигляд 
перевірив, товар в повній комплектації одержав:

ПІДПИС ПОКУПЦЯ

 Претензії та побажання надсилати за адресою:  
Россия: 117218 г. Москва а/я 36, ООО «Фирма К и К» (юридический адрес: 105484, г. Москва, ул. 16-я Парковая,  д. 35А) 
Україна: а/с 123 м. Київ 03049, «Ергоком» ТПК ПП. 
Беларусь: 220033 г. Минск, ул. Фабричная, 26,  к. 18б,  «Фиатос» ТПЧУП. 
Казахстан:  070010, г. Усть-Каменогорск, ул. Карбышева, 24, ООО «Казмедимпорт» 
Узбекистан: 700169, г. Ташкент, ул. Узакова, 1, «ЭЛД ТИБ Махсулот» ООО


