SCH550 Termometru pentru baie şi cameră Philips AVENT
Instructiuni de utilizare
Termometrul digital Philips AVENT pentru baie şi cameră vă permite să stabiliţi cu
uşurinţă temperatura ideală din baia sau camera copilului dvs. De asemenea, copilul
dvs. se poate juca în siguranţă cu acest produs, deoarece termometrul este proiectat
pentru a respecta toate standardele din UE şi SUA pentru siguranţa jucăriilor.
Bebeluşul dvs. se va simţi cel mai confortabil în baie dacă apa se situează între 36,5°C
şi 38°C. O temperatură de 39°C sau mai mare este prea fierbinte, iar copilul dvs. s-ar
putea opări! La o temperatură a camerei de aproximativ 18°C nou-născuţii se simt cel
mai confortabil în timpul somnului.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie acest ghid înainte de a utiliza produsul. Vă rugăm să
păstraţi acest ghid şi ambalajul produsului, deoarece acestea conţin informaţii
importante.
Câmpuri electromagnetice (eMF)
Acest aparat Philips respectă toate standardele referitoare la câmpuri electromagnetice
(EMF). Dacă este manevrat corespunzător şi în conformitate cu instrucţiunile din acest
manual de utilizare, aparatul este sigur conform dovezilor ştiinţifice disponibile în
prezent.
Utilizarea termometrului dvs. pentru baie şi cameră
Termometrul digital pentru baie şi cameră este permanent pregătit pentru utilizare.
Lăsaţi-l, pur şi simplu, să plutească în apă sau aşezaţi-l pe un raft din camera copilului.
NOTĂ:
Amestecaţi bine apa înainte de a măsura temperatura acesteia.
Puneţi termometrul în cadă în timp ce o umpleţi. Astfel veţi obţine o citire rapidă şi
exactă a temperaturii apei.
Agitaţi apa în timp ce măsuraţi temperatura.
După aproximativ 2 ani, bateriile se vor descărca. Atunci veţi putea înlocui bateriile.
1. Împingeţi corpul termometrului afară din carcasa de cauciuc
2. Îndepărtaţi de pe carcasă capacul pentru baterii
3. Îndepărtaţi cu atenţie bateriile descărcate cu o pensetă
4. Introduceţi noile baterii şi remontaţi capacul spaţiului pentru baterii. Adăugaţi un
lubrifiant siliconic pe marginea capacului pentru a îmbunătăţi caracteristicile
hidroizolante.
NOTĂ:
 După înlocuirea bateriilor, impermeabilitatea nu mai este garantată.
 Casaţi bateriile uzate într-un mod ecologic.
 Nu amestecaţi baterii vechi cu baterii noi.
 Nu amestecaţi tipuri diferite de baterii: alcaline, standard sau
 reîncărcabile.
 Îndepărtaţi bateriile în perioadele lungi de neutilizare. Scurgerile şi
 coroziunea pot deteriora produsul.
 Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
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Casaţi întotdeauna bateriile într-un mod ecologic.
Nu trebuie utilizate decât baterii de tipul recomandat sau de un tip
echivalent
Bateriile trebuie introduse cu polaritatea corectă
Bateriile descărcate trebuie scoase din produs
Bornele electrice nu trebuie scurtcircuitate

Date tehnice
Sursă electrică: 2 x LR44
Afişaj temperatură: În trepte de 0,5°C
Precizie: ±1°C
Interval de temperatură: 10-45°C
Respectă: EN 71, ASTM F963 -96a Tehnic
Protecţia mediului
 Bateriile nereîncărcabile conţin substanţe care pot polua mediul. Nu aruncaţi
bateriile nereîncărcabile împreună cu gunoiul menajer, ci predaţi-le la un punct
de colectare autorizat pentru reciclare.
 Îndepărtaţi întotdeauna bateriile nereîncărcabile înainte de a scoate din uz şi
preda termometrele la un punct de colectare oficial (fig. 1).
 Nu aruncaţi termometrele împreună cu gunoiul menajer la sfârşitul perioadei de
exploatare, ci predaţi-l la un punct de colectare autorizat în vederea reciclării. În
acest fel, veţi ajuta la protejarea mediului înconjurător (fig. 2).
Garanţie şi service
Dacă aveţi nevoie de informaţii sau întâmpinaţi probleme, vizitaţi site-ul Web
Philips/AVENT la adresa www.philips.com/AVENT sau contactaţi centrul Philips de
asistenţă pentru clienţi din ţara dvs. (găsiţi numărul de telefon în garanţia
internaţională). Dacă în ţara dvs. nu există un astfel de centru, deplasaţi-vă la furnizorul
dvs. Philips local.
Producator:
Importator:

Philips AVENT, Suffolk, CO10 7QS, England, www.philips.com/AVENT
PHILIPS Romania SRL, Bd. Barbu Vacarescu, Nr.301-311 The Lakeview
Sector 2, Bucuresti
Infoline: 031-6300043
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