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Snabbguide för talande febertermometer 

Snabbtemp (Living TH1091) 
 

 
Bild ovan på termometer 

 

Denna snabbguide är en kortfaktlig beskrivning hur du kommer igång 

med att mäta kroppstemperatur mot pannan och vad du bör tänka på. 

 

Beskrivning av produkt 

 

I förpackning finns termometern och ett stativ för att placera termomtern stående när 

din termometer inte används. 

 

Om du håller termometern i handen så ska ”tratten” (infraröd sensor) riktas emot dig. 

Längst fram på ”tratten” sitter avläsningsfönstret i en lite grop. Fönstret ska alltid 

hållas rent från smuts för att korrekt avläsning ska erhållas. Kan göras rent med en 

”mirakeltrasa” eller en bomullstops. Eventuellt med ett milt rengöringsmedel. Torka 

rent.  

 

På baksidan i handtaget, längs ned, sitter två AAA-batterier (ingår vid leverans) som 

kan bytas genom att hålla tummen på de två taktila strecken på locket och dra nedåt. 

Bägge batterierna ligger med pluspolerna nedåt. När batterierna är på plats sätter du 

tillbaka skyddslocket och skjuter upp med tummen på de två taktila strecken till dess 

locket låser. Vid leverans sitter ett litet plastskydd vid pluspolerna som ska 

avlägsnas.  
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På baksidan, högst upp bakom ”tratten” sitter en taktil knapp som används för 

avläsning för temperatur mot pannan. 

 

Att mäta temperatur mot pannan; 

 

• Sätt ”tratten” dikt mot pannan mitt emellan ögonbrynen. 

• Tryck på den taktila knappen på baksidan med tummen. 

• Ett ”bipp” indikerar att mätningen genomförs. 

• Två snabba ”bipps” indikerar att mätningen genomförts och mätt temperatur 

läses upp på engelska i Celsius. 

• Vi rekommenderar att genomföra två till tre mätningar i följd. Vänta i ca 3 

sekunder mellan varje mätning. 

 

Att tänka på; 

 

• Har termometern legat i annan temperatur än vanlig rumstemteratur bör 

den få vara i rumstemperatur i ca 20 minuter innan mätning genomförs. 

• Undvik lagring i extrema temperaturer. 

• Mät inte efter ett varmt bad eller dusch. Detsamma gäller direkt efter träning 

eller andra aktiviteter som kan höja kroppstemperaturen och därmed ge en 

missvisande bild. 

• Håll sensorn ren för att få bästa mätresultat. 

• Ha alltid extra batterier (AAA) hemma. 

 

Övrigt 

 

Denna termometer har även andra funktioner som inte beskrivs här men i den 

medföljande originalmanualen på engelska. Det går t.ex. att mäta örontemperatur, 

lagra matningar i minne, tid- och datum m.m.  

 

Har du övriga frågor kan du kontakta Iris Hjälpmedels produktsupport 08-399400. 

 

Produkten är; 

 

• CE-märkt (0197) i enlighet med direktivet MDR (2017/745). 

• IP22-klassad. 
 

 


