
2.  Tryck på  “On/Off/Memory” knappen. Termometern är klar 
att använda när öronsymbolen slutar blinka och det hörs två 
signaler.

3.  Dra försiktigt örat bakåt för att räta ut hörselgången och plac-
era sedan spetsen i hörselgången så att den är riktad mot 
trumhinnans membran för att få en exakt mätning.

a.  När spetsskyddet sätts på ordentligt blir mätningarna 
korrekta.

b.  Byt spetsskyddet efter varje användning för att garantera 
en korrekt mätning och undvika korskontamination. 

c.  Den här termometern ska bara användas 
med rossmax spetsskydd. Andra skydd 
kan leda till bristande noggrannhet. Kon-
takta tillverkare eller återförsäljare för att 
skaffa spetsskydd om de tar slut.

 !""#$%&"'()*%+,-+(&%.(+*/"0(123",+4"-+35*6(+%!"7899":;%&(%<"
knappen intryckt tills du hör ett pip.

5.  Ta bort det använda spetsskyddet och sätt på ett nytt för nästa 
mätning.

6.  Avstängning: Apparaten stänger av sig automatiskt om den 
inte används under mer än 1 minut för att förlänga batteriets 
livslängd. Eller tryck på  “On/Off/Memory”-knappen under 
minst 3 sekunder för att starta apparaten.

7.  Feberlarm: mättemperaturen är högre än 37.5°C, displayen 
kommer att blinka och 4 korta signaler kommer att ljuda. Om 
,$%%+,-+(&%.(+*" $(" ='6(+" $*"  >!>? " 3),,+(" 4@A-9&1+*" &%%"
B@A&":7'6:")2=" "3)(%&"A@6*&9+("3),,+("&%%"9C.4&!

a.  Det rekommenderas att du mäter tre gånger i samma 
öra. Om de tre mätningarna är olika så välj den högsta 
temperaturen.

  b.  För att undvika korskontamination ska spetsen rengöras 
+*9@6%"&BA*@%%+%":;3'%A+9")2="(+*6'(@*6<"+D%+("B&(C+"&*-
vändning.
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för att låsa 
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Bruksanvisning

Model: RA600

E!"";+" %@99" &%%" +%%" *1%%F" (+*%" A-+%AA3144" A@%%+(" -8" -9&%A" D'(+" B&(C+"
mätning och att hörselgången är ren - då får man exakta mät-
ningar.

""""&!""G(@4",+4A)9A"D'("&%%"A$%%&"-8"A-+%AA3144+%")2="5H+(&"4+%"A+4&*!
    b.  Ta bort spetsskyddet genom att vrida motsols och sedan 

släppa det.

I+%"5**A" %)%&9%"J" @*9&64&",@**+*" D'("3()--A,$%*@*6!"K,"%+(-
mometerns mätning ligger inom området för normal tempera-
%.(F"L MN"%@99" >!>"MN" OJL!>"MP" %@99"EQR!QMPSF" A8" A-&(&A"4+*"A@A%&"
mätdatan i minnet när termometern stängs av.
T""0(123"-8" “On/Off/Memory” knappen igen för att se den spa-

rade temperaturen.

;-+%A+*"$("4+*"3$*A9@6&A%+"4+9+*"-8" %+(,),+%+(*!"
Var försiktig när linsen rengörs för att undvika skada. 

E!""U*B$*4"+*"V),.99A%)-A",+4"A-(@%"OWQ"X"3)*2!S"D'("
&%%"6'(&"(+*"9@*A+*"O-8"@*A@4&*"&B"A-+%A+*S!

>!"Y8%"A-+%A+*"%)(3&"D.99A%$*4@6%".*4+(",@*A%"LQ",@-
nuter."7899"&--&(&%+*"%)((")2="V)(%&"D(8*"&99&"B$%A3)(")2="4@(+3%"
A)99C.A!";-+%A+*"A3&"@*%+"4)--&A"@"B$%A3)(!"

T""I+%"V+%14+("&%%",$%*@*6"$(",'C9@6")2="-8,@**+("),"&%%"
spetsskydd ska användas.

T""Z1%"V&%%+(@+%"*$("V&%%+(@A1,V)9+*"B@A&A!

Så här använder man RA600 Infraröd örontermometer

LCD

Minnesfunktion

Rengöring och förvaring

Vänligen läs bruksanvisningen noga innan produkten an-
vänds och var noga med att spara den.

Att ändra signalen från på till av:

E!"";98"&B"&--&(&%+*!

>!""7899" *+(" :;%&(%<[3*&--+*" )2=" %(123" A+4&*" @*" )2=" =899" 3B&("

“ON/OFF/Memory”-knappen tills LCD:n visar °C.

3.  Tryck på  “ON/OFF/Memory”, ändra signal från på till av, släpp 

sedan “ON/OFF/Memory””-knappen.

4.  Använd samma procedur för att ändra signal från av till på.

Växla mellan att slå på och av signal

Den infraröda örontermometern från Rossmax har utformats 
omsorgsfullt för exakta, säkra och snabba temperaturmätnin-
gar i örat.
Det är en icke-invasiv örontermometer som använder en infra-
röd detektor för att registrera kroppstemperatur från hörsel-
gången hos vuxen och barn.

T"""I+*"@*D(&('4&"'()*%+(,),+%+(*A"3B&9@%+%"=&("B+(@5+(&%A")2=".---
D199+("B@993)(+*"@"\]"4@(+3%@B+%"JL^ >^\\N"O4@(+3%@B"D'(",+4@2@*%+3*@-
A3&"-()4.3%+(S"V@9&6&"_F"B$A+*%9@6&"3(&B")2="%@99$,-&4+"=&(,)*@A-
+(&4+"A%&*4&(4+(!"\`E> WQ[a/">QQL"#+4@2@*A3&"%+(,),+%(&([4+9"
a/"_*D(&('4&"'()*%+(,),+%(&("O,+4",&H@,.,D.*3%@)*SF

RA600 Infraröd örontermometer

Ändra enheten från °C till °F:

E!"";98"&B"&--&(&%+*!

>!""7899"*+(":;%&(%<[3*&--+*F" %(123"A+4&*" @*"

och håll kvar “ON/OFF/Memory”-knap-

pen tills LCD:n visar °C.

L!""0(123"-8":;%&(%<"D'("&%%"$*4(&"MN"%@99"MP")2="

A9$--"A+4&*":;%&(%<[3*&--+*!

4.  Använd samma procedur för att ändra 

LCD displayen från °F till °C.

Växla mellan Fahrenheit och Celsius

E!""U--&(&%+*"9+B+(+(&A",+4"+%%"9@%@.,2+99[V&%%+(@"ONb>QL>HES!"
>!"";%$*6"&B"%+(,),+%+(*"@**&*"V&%%+(@+%"V1%A!
L!""c--*&"V&%%+(@9.23&*/"7899"&--&(&%+*")2="-9)23&".%"V&%%+(@+%"

med en liten skruvmejsel.
4.  Lägg in det nya batteriet under metalldelen på vänster sida 

och tryck ner batteriets högersida tills du hör ett klick. 
a!";$%%"%@99V&3&"V&%%+(@9.23&*!

d"e9.A"OfS"A@4&*".--8%")2=",@*.A"O[S"A@4&*"(@3%&4"*+(8%!"

Byta batteriet

;-+%AA3144

;%&(%[3*&--

Felmeddelande Problem Lösning

bi-bi-bi

Den omgivande tem-

peraturen ligger inte i 

området mellan 

EQMN")2=" QMN"

OaQMP"gEQ MPS!

Låt termometern vila i ett rum 

med rumstemperatur under 

,@*A%"LQ",@*.%+(/"

EQMN")2=" QMN"OaQMP"gEQ MPS!

bi-bi-bi

;1A%+,+%"D.*6+(&("@*%+"

korrekt.

Ta ur batteriet, vänta 1 minut 

och sätt i det igen. Om 

meddelandet återkommer 

kontaktar du detaljhandeln 

för service.

Det går inte att starta 

upp apparaten så att 

den blir redo att mäta.

;$%%"@"+%%"*1%%"V&%%+(@!

bi-bi-bi-bi

Uppmätt temperatur 

är högre än 42.2°C  

OEQR!QMPS

Kontrollera att spetsskyddet 

är helt och mät temperaturen 

igen.

bi-bi-bi-bi

Uppmätt temperatur är 

9$6(+"$*"L MN"OJL!>MPS

;+"%@99"&%%"A-+%AA3144+%"$("(+*%"

och mät temperaturen igen.

Felsökning

SV



Detta instrument har 5 års garanti från inköpsdatum. Batterier 
och tillbehör omfattas inte av detta. Garantin gäller bara vid up-
pvisning av garantikortet, där återförsäljaren ska ha bekräftat 
inköpsdatum, eller kvittot. Om instrumentet öppnas eller förän-
dras förloras garantin. Garantin omfattar inte skada, olyckor eller 
åsidosättande av bruksanvisningen. Vänligen kontakta Rossmax 
service.

 !"#$%&'($)*"+

Temperatur- 
mätningsområde

L !Qg >!>MNOJL!>gEQR!QMPS

 Exakthet f^[Q!>MN"OQ! MPS".*4+("La!ag >MN"
OJa!JgEQW!hMPSF"f^[Q!LMN"OQ!aMPS"D'("
annat område.

Användnings- 
temperatur: 

EQ"g" QMN"OaQgEQ MPSF"b7ijJaX

Lagringstemperatur "[>agaaMNO[ELgELEMPSF"b7"ijJaX
Minne J"@*9&64&
Displayupplösning Q!E"MN"+99+("Q!>MP
Batteri LGF"9@%=@.,"Nb>QL>"H"E
Vikt aa6"O,+4"V&%%+(@S
Mått E>!Q2,OYS"H"L!a2,OZS"H">!R2,O7S
;-+%AA3144 6 bitar
Automatisk avstängning hQ"A+3!
Batteriets livslängd L"QQQ",$%*@*6&("@"D'9C4"+99+("E"8("

med 1-2 mätningar per dag inklusive 
standby-läge.

;$3+(=+%A39&AA@52+(@*6   Tillbehör BF typ

Klinisk repeterbarhet kQ!QRMN"Oi"E"8(S
kQ!EQMN"OEga"8(S
kQ!QWMN"Ol"h"8(S

*Kassera apparat och batterier enligt lokala regelverk.

""""""b)AA,&H"_*%+(*&%@)*&9"Y%4!" 
""""""""""""""E>P!F"`)!"ERJF"m&*6"N=@+*"b4!F"0&@-+@F"EE F"
              Taiwan.

""b)AA,&H";n@AA"o,V7F"
""""""""""""""0(&,A%(&AA+"EhF"N7[J  >"Z+(*+23F";n@%p+(9&*4

>Q!  Örontermometern måste sättas in på rätt sätt för att tem-
peraturmätningar ska bli korrekta.

21.  Kontakta en läkare om du har funderingar om din hälsa.

22.  Bedöm inte din hälsa enbart baserat på om du har feber 
eller inte.

1.  Kroppstemperaturen som mätts i örat kan vara en 
annan än den som mätts i munnen, ändtarmen eller 
armhålan. Därför är det inte meningsfullt att jämföra 
dem. Mät temperaturen periodiskt för att få fram den 
normala temperaturen för mätningar i örat. Använd 
sedan den mätningen som bas för jämförelse med 
mätningar som görs när du misstänker feber.

2.  Den här termometern är utformad för temperaturmätningar 
i öra. Använd den inte till mätningar på andra kroppsdelar.

3.  7899"+*=+%+*"%)((")2="V)(%&"D(8*"A%$99+*"4$("4+*"3&*"3),,&"
att utsättas för imma, vätskor, direkt solsken, hög tempera-
tur, hög fuktighet eller mycket damm.

4.  Den här apparaten är inte stötsäker. Tappa inte apparaten 
och utsätt den inte för kraftig stöt.

5.  Böj inte apparaten.

6.  Plocka inte isär eller förändra apparaten.

7.  Kasta inte produkten i hushållssoporna när den inte ska an-
vändas mer. Du kan lämna den till din lokala återförsäljare 
+99+("%@99"9$,-9@6&"8%+(B@**@*6AA%&%@)*+("A),"5**A"@"4@%%"9&*4!

R!  Koka inte spetsen.

J!  Använd inte apparaten om funktionen är oregelbunden eller 
om felmeddelande visas.

EQ!  Använd inte thinner eller bensol för att rengöra apparaten.

11.  Torka ren apparaten innan den läggs undan.

12.  När apparaten plockas fram från förvaring under eller över 
EQg QMNOaQgEQ MPS"A3&"4+*"-9&2+(&A"@"%+,-+(&%.(),(84+"
-8"EQg" QMNOaQgEQ MPS".*4+(",@*A%"LQ",@*.%+("D'(+"&*-
vändning.

13.  Ta bort batteriet om apparaten inte ska användas under 
lång tid.

14.  Om den här apparaten används enligt användningsinstruk-
%@)*+*" 3($BA" @*6+*" -+(@)4@A3F" *1" 3&9@V(+(@*6!" ;3@23&" =+9&"
apparaten till återförsäljare om du fortfarande har frågor.

15.  Vänligen tänk på att detta är en sjukvårdsprodukt som en-
bart är avsedd för privat användning. Den är inte avsedd att 
ersätta råd från en läkare eller medicinsk personal.

16.  Använd inte den här apparaten för diagnos eller behan-
dling av hälsoproblem vid sjukdom. Mätresultat är endast 
för referens. Kontakta din läkare om du har, eller misstänk-
er, hälsoproblem. Ändra inte dina medicineringar utan råd 
från din läkare eller sjukvårdspersonal.

17.  Den här apparaten kanske inte fungerar korrekt om den 
förvaras eller används utanför temperatur- och fuktom-
(84+*"A),"&*6+A"@"A-+2@53&%@)*+(!

ER!  Batteri ska inte laddas eller placeras i extrem värme efter-
som det kan explodera.

EJ!  0+(,),+%+(*" @**+=899+(" A,84+9&(" O+H!" OV&%%+(@" +%2!S" A),"
barn kan svälja. Lämna därför aldrig termometern utan 
uppsikt hos barn.

Var försiktig

Garanti
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Produktinformation

_*3'-A4&%.,/

_*3'-AA%$99+/

_*3'-A-(@A"O+H39!"A3&%%S/

Köp för:

Batteriladdningen är 

låg och det går inte att 

.%D'(&"s+(",$%*@*6&(!

Byt ut batteriet.

Tomt batteri: Bat-

terisymbol aktiverad 

=+9&"%@4+*!"_*6&"s+("

mätningar är möjliga.

Byt ut batteriet.

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity

0=+"bUhQQ"@A"@*%+*4+4"D)(".A+"@*"%=+"+9+2%(),&6*+%@2"+*B@()*,+*%"A-+2@5+4"V+9)n!"
0=+"2.A%),+(")("%=+".A+(")D"%=+"bUhQQ"A=).94"&AA.(+"%=&%"@%"@A".A+4"@*"A.2="&*"+*B@()*,+*%!
_,,.*@%1"%+A% _\N"hQhQE"%+A%"9+B+9 Compliance 

level
Electromagnetic environ-
ment-guidance

Electrostatic discharge 
O\;IS"_\N"hEQQQ[ [>

± 6 kV contact
k"R"3G"&@(

± 6 kV contact
k"R"3G"&@(

Floors should be wood, con-
2(+%+")("2+(&,@2"%@9+!"_D"s))(A"
are covered with synthetic 
material, the relative humidity 
A=).94"V+"&%"9+&A%"LQX

Electrical fast tran-
A@+*%^V.(A%"_\N"hEQQQ[
4-4

± 2kV for power sup-
ply lines
± 1kV for input/out-
put lines

Not applicable

Not applicable

Mains power quality should 
be that of a typical commer-
cial or hospital environment.

;.(6+"_\N"hEQQQ[ [a k"E3G"9@*+OAS"%)"9@*+OAS
k">3G"9@*+OAS"%)"+&(%=

Not applicable
Not applicable

Mains power quality should 
be that of a typical commer-
cial or hospital environment.

Voltage Dips, short 
interruptions and 
voltage variations on 
power supply input 
9@*+A"_\N"hEQQQ[ [EE

iaX"]0OlJaX"4@-"@*"
]0S"D)("QFa"2129+
 QX"]0OhQX"4@-"@*"
]0S"D)("a"2129+A
WQX"]0OLQX"4@-"@*"
]0S"D)(">a"2129+A
iaX"]0OlJaX"4@-"@*"
]0S"D)("a"A

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Not applicable

Mains power quality should 
be that of a typical commer-
cial or hospital environment. 
_D"%=+".A+(")D"%=+"bUhQQ"
series requires continued 
operation during power 
mains interruptions, it is rec-
),,+*4+4"%=&%"%=+"bUhQQ"
series be powered from an 
uninterruptible power supply 
or a battery.

Power frequency 
OaQ^hQ"7pS",&6*+%@2"
5+94"_\N"hEQQQ[ [R

3 A/m 3 A/m 0=+"bUhQQ"-)n+("D(+t.+*21"
,&6*+%@2"5+94A"A=).94"V+"
at levels characteristic of a 
typical location in a typical 
commercial or hospital envi-
ronment.

NOTE: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Recommended separation distance between portable and mobile RF communications equip-
,+*%"&*4"%=+"bUhQQ
0=+"bUhQQ"@A" @*%+*4+4"D)(".A+" @*"&*"+9+2%(),&6*+%@2"+*B@()*,+*%" @*"n=@2="(&4@&%+4"
bP"4@A%.(V&*2+A"&(+"2)*%()99+4!"0=+"2.A%),+(")(" %=+".A+(")D" %=+"bUhQQ"2&*"=+9-"
prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between 
-)(%&V9+"&*4",)V@9+"bP"2),,.*@2&%@)*A"+t.@-,+*%"O%(&*A,@%%+(AS"&*4"%=+"bUhQQ"&A"
recommended below, according to the maximum output power of the communica-
tions equipment.
Rated maximum 
output power of 
transmitter / W

;+-&(&%@)*"4@A%&*2+"&22)(4@*6"%)"D(+t.+*21")D"%(&*A,@%%+("^",

EaQ"37p"%)"RQ"#7p"^"
4jEF>ue

RQ"#7p"%)"RQQ"#7p"
^"4jEF>ue

RQQ"#7p"%)">Fa"o7p"
^"4j>FLue

QFQE N/A QFE> QF>L
QFE N/A QFLR QFWL
1 N/A 1,2 2,3

EQ N/A LFR 7,3
EQQ N/A 12 23

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommend-
+4"A+-&(&%@)*"4@A%&*2+"4"@*",+%(+A"O,S"2&*"V+"+A%@,&%+4".A@*6"%=+"+t.&%@)*"&--9@2&V9+"
to the frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the 
%(&*A,@%%+("@*"n&%%A"OvS"&22)(4@*6"%)"%=+"%(&*A,@%%+(",&*.D&2%.(+(!
`K0\"E/""U%"RQ"#7p"&*4"RQQ"#7pF"%=+"A+-&(&%@)*"4@A%&*2+"D)("%=+"=@6=+("D(+t.+*21"

range applies.
NOTE 2:  These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation 

@A"&DD+2%+4"V1"&VA)(-%@)*"&*4"(+s+2%@)*"D(),"A%(.2%.(+AF")VC+2%A"&*4"-+)-9+!

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic emissions

0=+"bUhQQ"@A"@*%+*4+4"D)(".A+"@*"%=+"+9+2%(),&6*+%@2"+*B@()*,+*%"A-+2@5+4"V+9)n!"
0=+"2.A%),+(")("%=+".A+(")D"%=+"bUhQQ"A=).94"&AA.(+"%=&%"@%"@A".A+4"@*"A.2="&*"+*B@()*,+*%!

Emission test Compliance Electromagnetic environment-guidance

bP"+,@AA@)*A"N_;eb"EE Group 1 0=+"bUhQQ".A+A"bP"+*+(61")*91"D)("@%A" @*%+(*&9"
function. Therefore, its RF emissions are very low 
and are not likely to cause any interference in 
nearby electronic equipment. 

bP"+,@AA@)*A"N_;eb"EE Class B 0=+"bUhQQ"@A"A.@%&V9+"D)(".A+" @*"&99"+A%&V9@A=-
ments, including domestic establishments and 
those directly connected to the public low-
voltage power supply network that supplies 
buildings used for domestic purposes.

7&(,)*@2"+,@AA@)*A"
_\N"hEQQQ[L[>

Not applicable

G)9%&6+"s.2%.&%@)*A^s@23+("
+,@AA@)*A"_\N"hEQQQ[L[L

Not applicable

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity

0=+"bUhQQ"@A"@*%+*4+4"D)(".A+"@*"%=+"+9+2%(),&6*+%@2"+*B@()*,+*%"A-+2@5+4"V+9)n!"
0=+"2.A%),+(")("%=+".A+(")D"%=+"bUhQQ"A=).94"&AA.(+"%=&%"@%"@A".A+4"@*"A.2="&*"+*B@()*,+*%!
_,,.*@%1"
test

_\N"hQhQE"
test level

Compliance 
level

Electromagnetic environment-guidance

Conducted 
RF
_\N"hEQQQ[
4-6

Radiated RF 
_\N"hEQQQ[
4-3

3 Vrms 
EaQ"m7p"%)"
RQ"#7p

3 V/m 
RQ#7p"%)"
>Fa"o7p

Not applica-
ble

3 V/m

Portable and mobile RF communications 
equipment should be used no closer to any 
-&(%")D" %=+"bUhQQ" A+(@+AF" @*29.4@*6"2&V9+AF"
than the recommended separation distance 
calculated from the equation applicable to the 
frequency of the transmitter.
Recommended separation distance:
4"j"EF>"ue
4"j"EF>"ue""RQ#7p"%)"RQQ"#7p
4"j">FL"ue""RQQ#7p"%)">Fa"o7p"

Where P is the maximum output power rating 
)D" %=+" %(&*A,@%%+(" @*"n&%%A" OvS"&22)(4@*6"%)"
the transmitter manufacturer and d is the rec-
),,+*4+4"A+-&(&%@)*"4@A%&*2+"@*",+%(+A"O,S!
P@+94"A%(+*6%=A"D(),"5H+4"bP"%(&*A,@%%+(AF"&A"
determined by an electromagnetic site survey, 
a should be less than the compliance level in 
each frequency range.vv

_*%+(D+(+*2+",&1")22.("@*"%=+"B@2@*@%1")D"+t.@--
ment marked with the following symbol: 

`K0\E/"U%"RQ"#7p"&*4"RQQ"#7pF"%=+"=@6=+("D(+t.+*21"(&*6+"&--9@+A!
NOTE2:  These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation 

@A"&DD+2%+4"V1"&VA)(-%@)*"&*4"(+s+2%@)*"D(),"A%(.2%.(+AF")VC+2%A"&*4"-+)-9+!
&!""P@+94"A%(+*6%=A"D(),"5H+4"%(&*A,@%%+(AF"A.2="&A"V&A+"A%&%@)*A"D)("(&4@)"O2+99.9&(^2)(4-
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