
ТЕРМОМЕТР 
ЕЛЕКТРОННИЙ 

МОДЕЛЬ DT-624

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
Японская компания A&D Company, Limited (Эй энд Ди Компани, Лимитед) 
благодарит Вас за покупку электронного термометра. Мы уверены, что, 
оценив качество, надежность и достоинства этого прибора, Вы останетесь 
постоянным пользователем нашей продукции.

• Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего исполь-
зования.

• Перед использованием прибора проконсультируйтесь со специалистом.

• Если на дисплей наклеена защитная пленка с показаниями прибора, 
удалите ее.

• При покупке прибора проверьте правильность заполнения гарантий-
ной карты, в которой должны быть четко проставлены дата продажи и 
печать торгующей организации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Электронный термометр DT-624 предназначен  для измерения темпера-
туры тела человека тремя способами: орально, в подмышечной впадине 
(аксиллярно) или ректально. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА
• Среднее время измерения – 60 секунд*

• Не содержит ртути

• Память последнего измерения

• Точность ±0,1 °С

• Гибкий наконечник

• Влагозащита датчика

• Футляр для хранения термометра

• Автоматическое отключение

• Звуковой сигнал
* Время измерения температуры тела индивидуально для каждого человека и зависит от теплопрово-
дности кожи.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Не допускайте никаких изменений или модернизаций.  Это может 

вызвать нарушение нормальной работы прибора.

• Не допускайте падений или сильных ударов прибора,  это может вызвать 
его повреждение. 

• Не используйте прибор рядом с телевизорами, микроволновыми 
печами, сотовыми телефонами, рентгеновскими излучателями и другими 
приборами с сильным электромагнитным полем. 

• Не используйте и не размещайте прибор около источников высокой 
температуры. Не оставляйте прибор надолго под прямыми солнечными 
лучами, поскольку это может деформировать корпус. 

• Если прибор не будет использоваться длительное время, удалите 
элементы питания для предотвращения возможного протекания 
электролита.

• Для уменьшения риска повреждения прибора не подвергайте его 
воздействию влаги.

• Согласно протоколу испытаний № 14Л9-13 от 07.08.2013 электрон-
ный термометр DT-624 может быть использован для измерения 
температуры тела у детей от 3 лет и старше. Измеряйте температуру у 
детей только под наблюдением взрослых, храните прибор в недоступ-
ном для детей месте.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ІНСТРУКЦІЯ 
З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

ВНЕШНИЙ ВИД

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Для работы прибора необходимо использовать 1 элемент питания типа 
LR41. Входящий в комплект элемент питания предназначен для проверки 
работоспособности прибора при продаже, срок его службы может быть 
существенно короче, чем у рекомендованного элемента питания LR41. 

Для установки нового элемента питания снимите держатель, крышку 
отсека для элемента питания, замените использованный элемент на 
новый, соблюдая полярность (отрицательный электрод должен быть направ-
лен вверх), установите крышку отсека и держатель на место.

• Мигание символа разряда элемента питания  в правом нижнем углу 
дисплея или всех символов дисплея одновременно сообщает о необхо-
димости замены элемента питания.

• Не оставляйте отработанный элемент питания внутри прибора во 
избежание повреждения прибора вследствие возможного протекания 
электролита.

• Длительность работы элемента питания зависит от температуры 
окружающей среды. Низкая температура может сократить время 
работы элемента питания.

• Недостаточный заряд батареи может повлиять на точность измерений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

1. Нажмите кнопку Вкл/Выкл.

2. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится набор символов, 
подтверждающих исправность прибора (автоматический тест). После  
этого на 1 секунду на дисплее появится результат последнего измере-
ния. Далее на дисплее отобразятся символы 37,0 °С. 

3. Затем появится символ «Lo» и мигающий символ °С – термометр готов 
к работе.

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА
• Оральное измерение (время измерения ~1 минута)

 Термометр располагайте сбоку под языком. Для получения точного 
результата держите рот закрытым в течение всей процедуры измере-
ния. 

• Измерение в подмышечной впадине (время измерения ~1 минута) 

 Термометр располагайте в середине 
подмышечной впадины (см. рисунок). 
Для получения точного результата 
необходимо, чтобы термометр как 
можно плотнее прилегал к коже 
подмышечной впадины. Прижмите 
руку к телу и удерживайте ее в таком 
положении до окончания измерения. 

• Ректальное измерение (время измерения ~1 минута) 

Ректальное измерение производится только в тех случаях, когда оно 
назначено врачом или невозможно провести измерение орально или 
аксиллярно. Датчик термометра помещается в анальное отверстие на 
1,5–2,5 см. 

Если температура окружающей среды выше 32 °С, вместо «Lo» отобра-
зится ее температура. В случае необходимости повторного измерения 
следует дождаться остывания датчика. 

Отключение прибора происходит после нажатия на кнопку Вкл/Выкл или 
автоматически – приблизительно через 8 минут после последнего измерения.

Внимание!

Время измерения температуры индивидуально для каждого человека, 
поэтому звуковой сигнал по окончании измерения прозвучит тогда, когда 
скорость прироста температуры будет менее 0,1 °С за 32 секунды.

Для получения более точных показаний измерений термометр необходимо 
оставить в подмышечной впадине приблизительно на 3 минуты после 
звукового сигнала.

Несмотря на то, что нормальной температурой обычно считаются 
показания 36,6 ˚C, показания измерений могут варьироваться и все еще 
считаться в пределах нормы. Вариации  температуры могут быть обуслов-
лены многими факторами (физическая активность, употребленная пища и 
напитки, время суток, эмоциональное напряжение, посещение сауны 
и/или водных процедур, использование холодных и горячих компрессов и 
т. п.), а также стоит учитывать, что температура тела ниже утром, чем во 
второй половине дня.

Таким образом, нормальная температура тела индивидуальна для каждого 
человека, поэтому, чтобы определить свою нормальную температуру, 
воспользовавшись термометром, необходимо провести измерения в 
течение нескольких суток утром и днем, когда Вы чувствуете себя хорошо.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА И УХОД ЗА НИМ
• Корпус прибора не является влагозащищенным. Избегайте попадания 

влаги на термометр. 

• При загрязнении термометра протрите его сухой мягкой тканью. Не 
используйте растворитель, бензин или абразивные чистящие средства.

• Всегда используйте прибор с чистым датчиком. Загрязнение датчика 
может привести к неточным показаниям. Датчик термометра можно 
очистить сухой или смоченной спиртом мягкой тканью. 

• Храните термометр в футляре в сухом, прохладном месте (при комнат-
ной температуре), избегая попадания прямых солнечных лучей, влияния 
высокой температуры и влажности, попадания жидкостей, пыли, огня, 
вибраций и ударов. 

• Храните термометр вдали от приборов с сильными электромагнитными 
полями (телевизор, радиоприемник, микроволновая печь, сотовый 
телефон). Близость таких приборов может повлиять на точность показаний.  

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ  И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Диапазон измерения температуры, °С  от 32 до 43

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °С ±0,1

Число разрядов цифрового индикатора  3

Цена единицы наименьшего разряда, °С  0,1

Продолжительность работы, ч, не менее  100

Условия эксплуатации, температура °С  От 10 до 40

Влажность, %    От 30 до 85

Габаритные размеры 
(в зависимости от модели), мм, не более 

Длина     140

Ширина     40

Толщина     20

Масса (г, не более)    24

УТИЛИЗАЦИЯ
По окончании срока службы прибор подлежит отдельной утилизации. Не 
уничтожайте прибор вместе с неотсортированными бытовыми отходами. 

СЕРТИФИКАЦИЯ
Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. 
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09384 от 10 июля 2017 г.

ПОВЕРКА
Поверка приборов производится по методике, указанной в Свидетельстве 
об утверждении типа средств измерения. Межповерочный интервал – 2 
года.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок на основной блок в корпусе – 1 год.

Срок службы прибора – 2 года.

Серийные номера приборов включают в себя дату изготовления прибора. 
Серийные номера имеют следующий вид: SN B130800001, где 13 – год 
производства, 08 – месяц производства.

Производитель:

«Эй энд Ди Компани Лтд.», Япония / A&D Company, Ltd., 3-23-14, 
Higashi-Ikebukuro Toshima-ku, Tokyo 170-0013, Japan/3-23-14, 
Хигаши-Икебукуро Тошима-ку, Токио 170-0013, Япония

Место производства:

1. A&D Company, Limited, 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 
364-8585 Japan. ЭЙ энд ДИ Компани, Лимитед, 1-243, Асахи, Китамо-
то-ши, Сайтама-кен, 364-8585 Япония.  2. A&D Electronics (Shenzhen) 
Co., Ltd., Datianyang Industrial Zone, Tantou Village, Songgang Town, 
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong Province, 518105, China. Эй энд Ди 
Электроникс (Шеньжень) Ко., Лтд., Датианианг Индастриал Зон, Тантоу 
Вилладж, Сангтанг Таун, Баоан Дистрикт, Шеньжень, Гуангдонг Провинс, 
518105, Китай. 3. A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., 1-5/F, Building #4, 
Hengchangrong High Tech Industry Park, Shangnan East Road, Hongtian, 
Shajing, Bao’an District, Shenzhen, Guangdong, 518125, China. Эй энд Ди 
Электроникс (Шеньжень) Ко., Лтд., 1-5/Ф, Билдинг №4, Хенгчангранг 
Хай Тек Индастри Парк, Шангиан Ист Роад, Хангтиан, Шажинг, Баоан 
Дистрикт, Шеньжень, Гуангдонг, 518125, Китай.

Импортер:

Юридический адрес: ООО «ЭЙ энд ДИ РУС», Россия, 117545, г.Москва, 
ул.Дорожная, д.3, корп.6, комн. 8Б. Почтовый адрес: ООО «ЭЙ энд ДИ 
РУС», Россия, 121357, г.Москва, ул.Верейская, д.17. Тел.: 8 800 
200-03-80.

Отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru

Знімний тримач може бути 
виконаний у різних варіантах.

Основний блок у корпусі

Тримач

1. Основний блок у корпусі – 1 шт.;

2. Футляр – 1 шт.;

3. Тримач – 1 шт.;

4. Елемент живлення (1.К41) – 1 шт.;

5. Інструкція з експлуатації – 1 шт.;

6. Гарантійна картка – 1 шт.;

7. Коробка пакувальна картонна – 1 шт.

ШАНОВНИЙ ПОКУПЦЮ!
Японська компанія А&D Company, Limited1 (Ей енд Ді Компані, Лімітед) дякує 
Вам за придбання електронного термометра. Ми впевнені, що, оцінивши 
якість, надійність і переваги цього приладу, Ви залишитеся постійним користу-
вачем нашої продукції.

• Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструк-
цію з експлуатації та збережіть її для подальшого використання.

• Перед використанням приладу проконсультуйтеся з фахівцем.

• Якщо на дисплей наклеєна захисна плівка з показаннями приладу, 
видаліть її.

• Під час придбання приладу перевірте правильність заповнення гарантій-
ної картки, у якій мають бути чітко проставлені дата продажу й печатка 
торговельної організації.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Електронний термометр DТ-624 призначений для вимірювання температури 
тіла людини трьома способами: орально, в пахвовій впадині (аксилярно) або 
ректально.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЛАДУ
• Середній час вимірювання – 60 секунд *

• Не містить ртуті

• Пам'ять останнього вимірювання

• Точність ±0,1°С

• Гнучкий наконечник

• Вологозахист датчика

• Футляр для зберігання термометра

• Автоматичне відключення

• Звуковий сигнал
* Час вимірювання температури тіла індивідуальний для кожної людини й 
залежить від теплопровідності шкіри.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Не допускайте жодних змін або модернізацій. Це може спричинити 

порушення нормальної роботи приладу.

•  Не допускайте падінь або сильних ударів приладу, це може спричинити 
його пошкодження.

• Не використовуйте прилад поруч із телевізорами, мікрохвильовими 
печами, стільниковими телефонами, рентгенівськими випромінювачами 
й іншими приладами із сильним електромагнітним полем.

• Не використовуйте й не розміщуйте прилад біля джерел високої 
температури. Не залишайте прилад надовго під прямими сонячними 
променями, оскільки це може деформувати корпус.

•  Якщо прилад не використовуватиметься тривалий час, вийміть елементи   
живлення для запобігання можливому протіканню електроліту.

•  Для зменшення ризику пошкодження приладу не піддавайте його впливу 
вологи.

• Згідно з протоколом випробувань № 14Л9-13 від 07.08.2013, 
електронний термометр DТ-624 може бути використаний для вимірю-
вання температури тіла в дітей від 3 років і старших. Виміряйте темпера-
туру в дітей тільки під наглядом дорослих, зберігайте прилад у 
недоступному для дітей місці.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТА ЖИВЛЕННЯ

Для роботи приладу необхідно використовувати 1 елемент живлення типу 
LR41. Елемент живлення, що входить до комплекту, призначений для перевір-
ки працездатності приладу під час продажу, строк його служби може бути 
значно коротшим, ніж у рекомендованого елемента живлення LR41.

Для встановлення нового елемента живлення зніміть тримач, кришку відсіку 
для елемента живлення, замініть використаний елемент на новий, дотримую-
чись полярності (негативний електрод має бути спрямований вгору), 
встановіть кришку відсіку і тримач на місце.

• Блимання символа розряду елемента живлення у правому нижньому 
кутку дисплея або всіх символів дисплея одночасно повідомляє про 
необхідність заміни елемента живлення.

• Не залишайте відпрацьований елемент живлення всередині приладу, 
щоб уникнути пошкодження приладу внаслідок можливого протікання 
електроліту.

• Тривалість роботи елемента живлення залежить від температури довкілля. 
Низька температура може скоротити час роботи елемента живлення.

• Недостатній заряд батареї може вплинути на точність вимірювань.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАННЯ

1. Натисніть кнопку Увімк./Вимк.

2. Пролунає звуковий сигнал, на дисплеї з'явиться набір символів, що 
підтверджують справність приладу (автоматичний тест). Після цього на 
1 секунду на дисплеї з'явиться результат останнього вимірювання. Далі 
на дисплеї з'являться символи 37,0°С.

3. Потім з'явиться символ «Lо» і миготливий символ °С – термометр 
готовий до роботи.

СПОСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА
• Оральне вимірювання (час вимірювання ~1 хвилина)

Термометр розташовуйте збоку під язиком. Для отримання точного 
результату тримайте рот закритим упродовж усієї процедури вимірю-
вання.

• Вимірювання в пахвовій впадині (час вимірювання ~1 хвилина)

Термометр розташовуйте в середині 
пахвової впадини (див. рисунок). Для 
отримання точного результату необхід-
но, щоб термометр якомога щільніше 
прилягав до шкіри пахвової впадини. 
Притисніть руку до тіла й утримуйте її в 
такому положенні до закінчення вимірю-
вання.

• Ректальне вимірювання (час вимірювання ~1 хвилина)

Ректальне вимірювання проводиться тільки в тих випадках, коли воно призна-
чене лікарем або неможливо провести вимірювання орально чи аксилярно. 
Датчик термометра поміщається до анального отвору на 1,5-2,5 см.

Якщо температура довкілля вища за 32°С, замість «Lo» відобразиться його 
температура. У разі необхідності повторного вимірювання слід дочекатися 
остигання датчика.

Відключення приладу відбувається після натискання на кнопку Увімк./Вимк. 
або автоматично – приблизно через 8 хвилин після останнього вимірювання.

Увага!
Час вимірювання температури індивідуальний для кожної людини, тому 
звуковий сигнал після закінчення вимірювання пролунає тоді, коли швидкість 
приросту температури буде меншою за 0,1°С за 32 секунди.

Для отримання більш точних показань вимірювань термометр необхідно 
залишити в пахвовій впадині приблизно на 3 хвилини після звукового сигналу.

Незважаючи на те що нормальною температурою зазвичай вважаються 
показання 36,6°С, показання вимірювань можуть варіюватись і досі вважати-
ся в межах норми. Варіації температури можуть бути обумовлені багатьма 
факторами (фізична активність, вжита їжа й напої, час доби, емоційне 
напруження, відвідування сауни та/або водних процедур, використання 
холодних і гарячих компресів тощо), а також варто враховувати, що темпера-
тура тіла нижче вранці, ніж у другій половині дня.

Таким чином, нормальна температура тіла індивідуальна для кожної людини, 
тому, щоб визначити свою нормальну температуру, скориставшись термоме-
тром, необхідно провести вимірювання впродовж декількох діб уранці й удень, 
коли Ви почуваєтеся добре.

УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДУ Й ДОГЛЯД ЗА НИМ
• Корпус приладу не є вологозахищеним. Уникайте потрапляння вологи 

на термометр.

• У разі забруднення термометра протріть його сухою м'якою тканиною. 
Не використовуйте розчинник, бензин або абразивні засоби для 
чищення.

• Завжди використовуйте прилад із чистим датчиком. Забруднення 
датчика може призвести до неточних показань. Датчик термометра 
можна очистити сухою або змоченою спиртом м'якою тканиною.

• Зберігайте термометр у футлярі в сухому, прохолодному місці (за 
кімнатної температури), уникаючи потрапляння прямих сонячних 
променів, впливу високої температури й вологості, потрапляння рідин, 
пилу, вогню, вібрацій і ударів.

• Зберігайте термометр подалі від приладів із сильними електромагнітни-
ми полями (телевізор, радіоприймач, мікрохвильова піч, стільниковий 
телефон). Близькість таких приладів може вплинути на точність 
показань.

МЕТРОЛОГІЧНІ Й ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Діапазон вимірювання температури, °С  від 32 до 43

Межі припустимої абсолютної похибки, °С  С ±0,1

Кількість розрядів цифрового індикатора  3

Ціна одиниці найменшого розряду, °С  0,1

Тривалість роботи, год., не менше  100

Умови експлуатації, температура, °С  від 10 до 40

Вологість, %    від 30 до 85

Габаритні розміри

(залежно від моделі), мм, не більше 

Довжина     140

Ширина     40

Товщина     20

Маса (г, не більше)    24

УТИЛІЗАЦІЯ
Після закінчення строку служби прилад підлягає окремій утилізації. Не 
знищуйте прилад разом із невідсортованими побутовими відходами.

СЕРТИФІКАЦІЯ
Відповідність продукції підтверджена декларацією про відповідність згідно із 
законодавством України.

Сертифікат відповідності № UA.TR.067.2.71-16 з терміном дії з 

30 червня 2016 року до 29 червня 2021 року.

Виріб відповідає вимогам Додатку 1 до Технічного регламенту щодо 
медичних виробів(основні вимоги до медичних виробів), затвердженого 
Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753. Декларація про відповідність №
1 від 30.06.2016

ПЕРЕВІРКА
Перевірка приладів проводиться за методикою, зазначеною у Свідоцтві про 
затвердження типу засобів вимірювання. Міжперевірочний інтервал – 2 
роки.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Гарантійний строк на основний блок у корпусі – 1 рік.

Строк служби приладу – 2 роки.

До серійних номерів приладів компанії А&D Company, Limited1 (Ей енд Ді 
Компані, Лімітед) входить дата виготовлення приладу. Серійні номери 
мають такий вигляд: SN В130800001, де 13 – рік виробництва, 08 – 
місяць виробництва.

Виробник:
«ЕЙ ен дДІ Компані Лтд.», Японія / A&D Company, Ltd., 3-23-14, 
Higashi-lkebukuro Toshima-ku, Tokyo 170-0013, Japan/3-23-14, 
Хігаші-Ікебукуро Тошима-ку, Токіо 170-0013, Японія 

Місце виробництва: 
1. A&D Company, Limited, 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 
364-8585 Japan. ЕЙ енд ДІ Компані, Лімітед, 1-243, Асахі, Кітамото-ші, 
Сайтама-кен, 364-8585 Японія. 2. A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., 
Datianyang Industrial Zone, Tantou Village, Songgang Town, Bao'an District, 
Shenzhen, Guangdong Province, 5181 05, China. Ей енд Ді Електроніке 
(Шеньжень) Ко., Лтд., Датіаніанг Індастріал Зон, Тантоу Віладж, 
СангтангТаун, Баоан Дистрикт, Шеньжень, Гуангдонг Провінс, 518105, 
Китай. 3. A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., 1-5/F, Building #4, 
Hengchan-grong High Tech Industry Park, Shangnan East Road, Hongtian, 
Shajing, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 518125, China. Ей енд Ді 
Електроніке (Шеньжень) Ко., Лтд., 1 -5/Ф, Білдинг № 4, ХенгчангрангХай 
Тек Індастрі Парк, Шангіан Іст Роад, Хангтиан, Шажинг, Баоан Дистрикт, 
Шеньжень, Гуангдонг, 518125, Китай. 

Імпортер:
ТОВ «МТІ»
б-р Лесі Українки, буд.4, м. Київ, Україна, 01023 
Поштова адреса: вул. Лугова,12, м. Київ, Україна, 04074 
Тел.: +380 44 207 4061; +380 44 207 4065 



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ! 
Японская компания A&D Company, Limited (Эй энд Ди Компани, Лимитед) 
благодарит Вас за покупку электронного термометра. Мы уверены, что, 
оценив качество, надежность и достоинства этого прибора, Вы останетесь 
постоянным пользователем нашей продукции.

• Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данное 
руководство по эксплуатации и сохраните его для дальнейшего исполь-
зования.

• Перед использованием прибора проконсультируйтесь со специалистом.

• Если на дисплей наклеена защитная пленка с показаниями прибора, 
удалите ее.

• При покупке прибора проверьте правильность заполнения гарантий-
ной карты, в которой должны быть четко проставлены дата продажи и 
печать торгующей организации.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Электронный термометр DT-624 предназначен  для измерения темпера-
туры тела человека тремя способами: орально, в подмышечной впадине 
(аксиллярно) или ректально. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА
• Среднее время измерения – 60 секунд*

• Не содержит ртути

• Память последнего измерения

• Точность ±0,1 °С

• Гибкий наконечник

• Влагозащита датчика

• Футляр для хранения термометра

• Автоматическое отключение

• Звуковой сигнал
* Время измерения температуры тела индивидуально для каждого человека и зависит от теплопрово-
дности кожи.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
• Не допускайте никаких изменений или модернизаций.  Это может 

вызвать нарушение нормальной работы прибора.

• Не допускайте падений или сильных ударов прибора,  это может вызвать 
его повреждение. 

• Не используйте прибор рядом с телевизорами, микроволновыми 
печами, сотовыми телефонами, рентгеновскими излучателями и другими 
приборами с сильным электромагнитным полем. 

• Не используйте и не размещайте прибор около источников высокой 
температуры. Не оставляйте прибор надолго под прямыми солнечными 
лучами, поскольку это может деформировать корпус. 

• Если прибор не будет использоваться длительное время, удалите 
элементы питания для предотвращения возможного протекания 
электролита.

• Для уменьшения риска повреждения прибора не подвергайте его 
воздействию влаги.

• Согласно протоколу испытаний № 14Л9-13 от 07.08.2013 электрон-
ный термометр DT-624 может быть использован для измерения 
температуры тела у детей от 3 лет и старше. Измеряйте температуру у 
детей только под наблюдением взрослых, храните прибор в недоступ-
ном для детей месте.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ВНЕШНИЙ ВИД

ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Для работы прибора необходимо использовать 1 элемент питания типа 
LR41. Входящий в комплект элемент питания предназначен для проверки 
работоспособности прибора при продаже, срок его службы может быть 
существенно короче, чем у рекомендованного элемента питания LR41. 

Для установки нового элемента питания снимите держатель, крышку 
отсека для элемента питания, замените использованный элемент на 
новый, соблюдая полярность (отрицательный электрод должен быть направ-
лен вверх), установите крышку отсека и держатель на место.

• Мигание символа разряда элемента питания  в правом нижнем углу 
дисплея или всех символов дисплея одновременно сообщает о необхо-
димости замены элемента питания.

• Не оставляйте отработанный элемент питания внутри прибора во 
избежание повреждения прибора вследствие возможного протекания 
электролита.

• Длительность работы элемента питания зависит от температуры 
окружающей среды. Низкая температура может сократить время 
работы элемента питания.

• Недостаточный заряд батареи может повлиять на точность измерений.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ

1. Нажмите кнопку Вкл/Выкл.

2. Прозвучит звуковой сигнал, на дисплее появится набор символов, 
подтверждающих исправность прибора (автоматический тест). После  
этого на 1 секунду на дисплее появится результат последнего измере-
ния. Далее на дисплее отобразятся символы 37,0 °С. 

3. Затем появится символ «Lo» и мигающий символ °С – термометр готов 
к работе.

СПОСОБЫ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА
• Оральное измерение (время измерения ~1 минута)

 Термометр располагайте сбоку под языком. Для получения точного 
результата держите рот закрытым в течение всей процедуры измере-
ния. 

• Измерение в подмышечной впадине (время измерения ~1 минута) 

 Термометр располагайте в середине 
подмышечной впадины (см. рисунок). 
Для получения точного результата 
необходимо, чтобы термометр как 
можно плотнее прилегал к коже 
подмышечной впадины. Прижмите 
руку к телу и удерживайте ее в таком 
положении до окончания измерения. 

• Ректальное измерение (время измерения ~1 минута) 

Ректальное измерение производится только в тех случаях, когда оно 
назначено врачом или невозможно провести измерение орально или 
аксиллярно. Датчик термометра помещается в анальное отверстие на 
1,5–2,5 см. 

Если температура окружающей среды выше 32 °С, вместо «Lo» отобра-
зится ее температура. В случае необходимости повторного измерения 
следует дождаться остывания датчика. 

Отключение прибора происходит после нажатия на кнопку Вкл/Выкл или 
автоматически – приблизительно через 8 минут после последнего измерения.

Внимание!

Время измерения температуры индивидуально для каждого человека, 
поэтому звуковой сигнал по окончании измерения прозвучит тогда, когда 
скорость прироста температуры будет менее 0,1 °С за 32 секунды.

Для получения более точных показаний измерений термометр необходимо 
оставить в подмышечной впадине приблизительно на 3 минуты после 
звукового сигнала.

Несмотря на то, что нормальной температурой обычно считаются 
показания 36,6 ˚C, показания измерений могут варьироваться и все еще 
считаться в пределах нормы. Вариации  температуры могут быть обуслов-
лены многими факторами (физическая активность, употребленная пища и 
напитки, время суток, эмоциональное напряжение, посещение сауны 
и/или водных процедур, использование холодных и горячих компрессов и 
т. п.), а также стоит учитывать, что температура тела ниже утром, чем во 
второй половине дня.

Таким образом, нормальная температура тела индивидуальна для каждого 
человека, поэтому, чтобы определить свою нормальную температуру, 
воспользовавшись термометром, необходимо провести измерения в 
течение нескольких суток утром и днем, когда Вы чувствуете себя хорошо.

УСТРАНЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ХРАНЕНИЕ ПРИБОРА И УХОД ЗА НИМ
• Корпус прибора не является влагозащищенным. Избегайте попадания 

влаги на термометр. 

• При загрязнении термометра протрите его сухой мягкой тканью. Не 
используйте растворитель, бензин или абразивные чистящие средства.

• Всегда используйте прибор с чистым датчиком. Загрязнение датчика 
может привести к неточным показаниям. Датчик термометра можно 
очистить сухой или смоченной спиртом мягкой тканью. 

• Храните термометр в футляре в сухом, прохладном месте (при комнат-
ной температуре), избегая попадания прямых солнечных лучей, влияния 
высокой температуры и влажности, попадания жидкостей, пыли, огня, 
вибраций и ударов. 

• Храните термометр вдали от приборов с сильными электромагнитными 
полями (телевизор, радиоприемник, микроволновая печь, сотовый 
телефон). Близость таких приборов может повлиять на точность показаний.  

МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ  И ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
Диапазон измерения температуры, °С  от 32 до 43

Пределы допускаемой абсолютной погрешности, °С ±0,1

Число разрядов цифрового индикатора  3

Цена единицы наименьшего разряда, °С  0,1

Продолжительность работы, ч, не менее  100

Условия эксплуатации, температура °С  От 10 до 40

Влажность, %    От 30 до 85

Габаритные размеры 
(в зависимости от модели), мм, не более 

Длина     140

Ширина     40

Толщина     20

Масса (г, не более)    24

УТИЛИЗАЦИЯ
По окончании срока службы прибор подлежит отдельной утилизации. Не 
уничтожайте прибор вместе с неотсортированными бытовыми отходами. 

СЕРТИФИКАЦИЯ
Продукция сертифицирована в соответствии с законодательством РФ. 
Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09384 от 10 июля 2017 г.

ПОВЕРКА
Поверка приборов производится по методике, указанной в Свидетельстве 
об утверждении типа средств измерения. Межповерочный интервал – 2 
года.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Гарантийный срок на основной блок в корпусе – 1 год.

Срок службы прибора – 2 года.

Серийные номера приборов включают в себя дату изготовления прибора. 
Серийные номера имеют следующий вид: SN B130800001, где 13 – год 
производства, 08 – месяц производства.

Производитель:

«Эй энд Ди Компани Лтд.», Япония / A&D Company, Ltd., 3-23-14, 
Higashi-Ikebukuro Toshima-ku, Tokyo 170-0013, Japan/3-23-14, 
Хигаши-Икебукуро Тошима-ку, Токио 170-0013, Япония

Место производства:

1. A&D Company, Limited, 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 
364-8585 Japan. ЭЙ энд ДИ Компани, Лимитед, 1-243, Асахи, Китамо-
то-ши, Сайтама-кен, 364-8585 Япония.  2. A&D Electronics (Shenzhen) 
Co., Ltd., Datianyang Industrial Zone, Tantou Village, Songgang Town, 
Bao’an District, Shenzhen, Guangdong Province, 518105, China. Эй энд Ди 
Электроникс (Шеньжень) Ко., Лтд., Датианианг Индастриал Зон, Тантоу 
Вилладж, Сангтанг Таун, Баоан Дистрикт, Шеньжень, Гуангдонг Провинс, 
518105, Китай. 3. A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., 1-5/F, Building #4, 
Hengchangrong High Tech Industry Park, Shangnan East Road, Hongtian, 
Shajing, Bao’an District, Shenzhen, Guangdong, 518125, China. Эй энд Ди 
Электроникс (Шеньжень) Ко., Лтд., 1-5/Ф, Билдинг №4, Хенгчангранг 
Хай Тек Индастри Парк, Шангиан Ист Роад, Хангтиан, Шажинг, Баоан 
Дистрикт, Шеньжень, Гуангдонг, 518125, Китай.

Импортер:

Юридический адрес: ООО «ЭЙ энд ДИ РУС», Россия, 117545, г.Москва, 
ул.Дорожная, д.3, корп.6, комн. 8Б. Почтовый адрес: ООО «ЭЙ энд ДИ 
РУС», Россия, 121357, г.Москва, ул.Верейская, д.17. Тел.: 8 800 
200-03-80.

Отзывы и предложения оставляйте на www.and-rus.ru

MI ADDT6241117

ШАНОВНИЙ ПОКУПЦЮ!
Японська компанія А&D Company, Limited1 (Ей енд Ді Компані, Лімітед) дякує 
Вам за придбання електронного термометра. Ми впевнені, що, оцінивши 
якість, надійність і переваги цього приладу, Ви залишитеся постійним користу-
вачем нашої продукції.

• Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструк-
цію з експлуатації та збережіть її для подальшого використання.

• Перед використанням приладу проконсультуйтеся з фахівцем.

• Якщо на дисплей наклеєна захисна плівка з показаннями приладу, 
видаліть її.

• Під час придбання приладу перевірте правильність заповнення гарантій-
ної картки, у якій мають бути чітко проставлені дата продажу й печатка 
торговельної організації.

СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Електронний термометр DТ-624 призначений для вимірювання температури 
тіла людини трьома способами: орально, в пахвовій впадині (аксилярно) або 
ректально.

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИЛАДУ
• Середній час вимірювання – 60 секунд *

• Не містить ртуті

• Пам'ять останнього вимірювання

• Точність ±0,1°С

• Гнучкий наконечник

• Вологозахист датчика

• Футляр для зберігання термометра

• Автоматичне відключення

• Звуковий сигнал
* Час вимірювання температури тіла індивідуальний для кожної людини й 
залежить від теплопровідності шкіри.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
• Не допускайте жодних змін або модернізацій. Це може спричинити 

порушення нормальної роботи приладу.

•  Не допускайте падінь або сильних ударів приладу, це може спричинити 
його пошкодження.

• Не використовуйте прилад поруч із телевізорами, мікрохвильовими 
печами, стільниковими телефонами, рентгенівськими випромінювачами 
й іншими приладами із сильним електромагнітним полем.

• Не використовуйте й не розміщуйте прилад біля джерел високої 
температури. Не залишайте прилад надовго під прямими сонячними 
променями, оскільки це може деформувати корпус.

•  Якщо прилад не використовуватиметься тривалий час, вийміть елементи   
живлення для запобігання можливому протіканню електроліту.

•  Для зменшення ризику пошкодження приладу не піддавайте його впливу 
вологи.

• Згідно з протоколом випробувань № 14Л9-13 від 07.08.2013, 
електронний термометр DТ-624 може бути використаний для вимірю-
вання температури тіла в дітей від 3 років і старших. Виміряйте темпера-
туру в дітей тільки під наглядом дорослих, зберігайте прилад у 
недоступному для дітей місці.

КОМПЛЕКТАЦІЯ

Увага: якщо перелічені вище дії не усунули проблему, звернуться до Авторизованого 
сервісного центру. Адреси та номери телефонів зазначені в гарантійному талоні. Не 
відкривайте прилад і не намагайтесь усунути несправність самостійно.

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

ПІДГОТОВКА ДО ВИКОРИСТАННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТА ЖИВЛЕННЯ

Для роботи приладу необхідно використовувати 1 елемент живлення типу 
LR41. Елемент живлення, що входить до комплекту, призначений для перевір-
ки працездатності приладу під час продажу, строк його служби може бути 
значно коротшим, ніж у рекомендованого елемента живлення LR41.

Для встановлення нового елемента живлення зніміть тримач, кришку відсіку 
для елемента живлення, замініть використаний елемент на новий, дотримую-
чись полярності (негативний електрод має бути спрямований вгору), 
встановіть кришку відсіку і тримач на місце.

• Блимання символа розряду елемента живлення у правому нижньому 
кутку дисплея або всіх символів дисплея одночасно повідомляє про 
необхідність заміни елемента живлення.

• Не залишайте відпрацьований елемент живлення всередині приладу, 
щоб уникнути пошкодження приладу внаслідок можливого протікання 
електроліту.

• Тривалість роботи елемента живлення залежить від температури довкілля. 
Низька температура може скоротити час роботи елемента живлення.

• Недостатній заряд батареї може вплинути на точність вимірювань.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЛАДУ

ВИКОНАННЯ ВИМІРЮВАННЯ

1. Натисніть кнопку Увімк./Вимк.

2. Пролунає звуковий сигнал, на дисплеї з'явиться набір символів, що 
підтверджують справність приладу (автоматичний тест). Після цього на 
1 секунду на дисплеї з'явиться результат останнього вимірювання. Далі 
на дисплеї з'являться символи 37,0°С.

3. Потім з'явиться символ «Lо» і миготливий символ °С – термометр 
готовий до роботи.

СПОСОБИ ВИМІРЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ ТІЛА
• Оральне вимірювання (час вимірювання ~1 хвилина)

Термометр розташовуйте збоку під язиком. Для отримання точного 
результату тримайте рот закритим упродовж усієї процедури вимірю-
вання.

• Вимірювання в пахвовій впадині (час вимірювання ~1 хвилина)

Термометр розташовуйте в середині 
пахвової впадини (див. рисунок). Для 
отримання точного результату необхід-
но, щоб термометр якомога щільніше 
прилягав до шкіри пахвової впадини. 
Притисніть руку до тіла й утримуйте її в 
такому положенні до закінчення вимірю-
вання.

• Ректальне вимірювання (час вимірювання ~1 хвилина)

Ректальне вимірювання проводиться тільки в тих випадках, коли воно призна-
чене лікарем або неможливо провести вимірювання орально чи аксилярно. 
Датчик термометра поміщається до анального отвору на 1,5-2,5 см.

Якщо температура довкілля вища за 32°С, замість «Lo» відобразиться його 
температура. У разі необхідності повторного вимірювання слід дочекатися 
остигання датчика.

Відключення приладу відбувається після натискання на кнопку Увімк./Вимк. 
або автоматично – приблизно через 8 хвилин після останнього вимірювання.

Увага!
Час вимірювання температури індивідуальний для кожної людини, тому 
звуковий сигнал після закінчення вимірювання пролунає тоді, коли швидкість 
приросту температури буде меншою за 0,1°С за 32 секунди.

Для отримання більш точних показань вимірювань термометр необхідно 
залишити в пахвовій впадині приблизно на 3 хвилини після звукового сигналу.

Незважаючи на те що нормальною температурою зазвичай вважаються 
показання 36,6°С, показання вимірювань можуть варіюватись і досі вважати-
ся в межах норми. Варіації температури можуть бути обумовлені багатьма 
факторами (фізична активність, вжита їжа й напої, час доби, емоційне 
напруження, відвідування сауни та/або водних процедур, використання 
холодних і гарячих компресів тощо), а також варто враховувати, що темпера-
тура тіла нижче вранці, ніж у другій половині дня.

Таким чином, нормальна температура тіла індивідуальна для кожної людини, 
тому, щоб визначити свою нормальну температуру, скориставшись термоме-
тром, необхідно провести вимірювання впродовж декількох діб уранці й удень, 
коли Ви почуваєтеся добре.

УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ

ЗБЕРІГАННЯ ПРИЛАДУ Й ДОГЛЯД ЗА НИМ
• Корпус приладу не є вологозахищеним. Уникайте потрапляння вологи 

на термометр.

• У разі забруднення термометра протріть його сухою м'якою тканиною. 
Не використовуйте розчинник, бензин або абразивні засоби для 
чищення.

• Завжди використовуйте прилад із чистим датчиком. Забруднення 
датчика може призвести до неточних показань. Датчик термометра 
можна очистити сухою або змоченою спиртом м'якою тканиною.

• Зберігайте термометр у футлярі в сухому, прохолодному місці (за 
кімнатної температури), уникаючи потрапляння прямих сонячних 
променів, впливу високої температури й вологості, потрапляння рідин, 
пилу, вогню, вібрацій і ударів.

• Зберігайте термометр подалі від приладів із сильними електромагнітни-
ми полями (телевізор, радіоприймач, мікрохвильова піч, стільниковий 
телефон). Близькість таких приладів може вплинути на точність 
показань.

Проблема Можлива причина Рекомендовані дії

На дисплеї не 
з'являється жодних 
символів, навіть 
якщо прилад 
увімкнений

Блимає індикатор 
заряду батареї

Результати
послідовних 
вимірювань 
відрізняються один 
від одного

Значення 
температури 
занадто низьке

Значення 
температури 
занадто високе

Нормальна температура 
може бути високою

Зачекайте кілька хвилин і 
повторіть вимірювання

Термометр неправильно 
встановлений у 
пахвовій впадині 
Неправильне 
розташування датчика

Вимірювання виконувало-
ся через одяг

Різні умови вимірювань 
(наприклад, після 
фізичних вправ, ванни, 
вживання їжі або сну)

Елемент живлення 
розряджений

Замініть елемент живлення 
на новий

Виконуйте вимірювання за 
однакових умов

Переконайтеся, що область 
вимірювань обрана 
правильно. Правильно 
виконуйте процедуру
вимірювання

Замініть елемент живлення 
на новий

Переставте елемент 
живлення, дотримуючись 
полярності

Низький заряд елемента 
живлення

Елемент живлення 
встановлений неправильно

МЕТРОЛОГІЧНІ Й ТЕХНІЧНІ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Діапазон вимірювання температури, °С  від 32 до 43

Межі припустимої абсолютної похибки, °С  С ±0,1

Кількість розрядів цифрового індикатора  3

Ціна одиниці найменшого розряду, °С  0,1

Тривалість роботи, год., не менше  100

Умови експлуатації, температура, °С  від 10 до 40

Вологість, %    від 30 до 85

Габаритні розміри

(залежно від моделі), мм, не більше 

Довжина     140

Ширина     40

Товщина     20

Маса (г, не більше)    24

УТИЛІЗАЦІЯ
Після закінчення строку служби прилад підлягає окремій утилізації. Не 
знищуйте прилад разом із невідсортованими побутовими відходами.

СЕРТИФІКАЦІЯ
Відповідність продукції підтверджена декларацією про відповідність згідно із 
законодавством України.

Сертифікат відповідності № UA.TR.067.2.71-16 з терміном дії з 

30 червня 2016 року до 29 червня 2021 року.

Виріб відповідає вимогам Додатку 1 до Технічного регламенту щодо 
медичних виробів(основні вимоги до медичних виробів), затвердженого 
Постановою КМУ від 02.10.2013 р. №753. Декларація про відповідність №
1 від 30.06.2016

ПЕРЕВІРКА
Перевірка приладів проводиться за методикою, зазначеною у Свідоцтві про 
затвердження типу засобів вимірювання. Міжперевірочний інтервал – 2 
роки.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Гарантійний строк на основний блок у корпусі – 1 рік.

Строк служби приладу – 2 роки.

До серійних номерів приладів компанії А&D Company, Limited1 (Ей енд Ді 
Компані, Лімітед) входить дата виготовлення приладу. Серійні номери 
мають такий вигляд: SN В130800001, де 13 – рік виробництва, 08 – 
місяць виробництва.

Виробник:
«ЕЙ ен дДІ Компані Лтд.», Японія / A&D Company, Ltd., 3-23-14, 
Higashi-lkebukuro Toshima-ku, Tokyo 170-0013, Japan/3-23-14, 
Хігаші-Ікебукуро Тошима-ку, Токіо 170-0013, Японія 

Місце виробництва: 
1. A&D Company, Limited, 1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama-ken, 
364-8585 Japan. ЕЙ енд ДІ Компані, Лімітед, 1-243, Асахі, Кітамото-ші, 
Сайтама-кен, 364-8585 Японія. 2. A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., 
Datianyang Industrial Zone, Tantou Village, Songgang Town, Bao'an District, 
Shenzhen, Guangdong Province, 5181 05, China. Ей енд Ді Електроніке 
(Шеньжень) Ко., Лтд., Датіаніанг Індастріал Зон, Тантоу Віладж, 
СангтангТаун, Баоан Дистрикт, Шеньжень, Гуангдонг Провінс, 518105, 
Китай. 3. A&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd., 1-5/F, Building #4, 
Hengchan-grong High Tech Industry Park, Shangnan East Road, Hongtian, 
Shajing, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, 518125, China. Ей енд Ді 
Електроніке (Шеньжень) Ко., Лтд., 1 -5/Ф, Білдинг № 4, ХенгчангрангХай 
Тек Індастрі Парк, Шангіан Іст Роад, Хангтиан, Шажинг, Баоан Дистрикт, 
Шеньжень, Гуангдонг, 518125, Китай. 

Імпортер:
ТОВ «МТІ»
б-р Лесі Українки, буд.4, м. Київ, Україна, 01023 
Поштова адреса: вул. Лугова,12, м. Київ, Україна, 04074 
Тел.: +380 44 207 4061; +380 44 207 4065 


