
Freeze-tag® 
Donma Göstergesi Kullanım Kılavuzu 

(0° 60 dakika) 

Tanımı 
Freeze-tag, içinde bulunduğu ortamın ısısı 60 dakikadan daha uzun bir 
süreyle 0 °C altına düşerse görsel alarm vererek kullanıcıyı uyarmaktadır. 
Çok Önemlî: Freeze-tag sadece ortamda ısı maruziyetini gösterir, ürün kalitesi ile 
ilgili bilgi vermez. Sadece ürünlerin bulunduğu ortam ısısı hakkında bîlgi verir. 

Kullanma Şekli 
$# Donmaya hassas ürünlere Freeze-tag iliştirilir. 
&# Freeze-tag okunmadan önce en az 2 dakika 0 °C 'nin üzerindeki bir 

ortamda tutulmalıdır. 
(# Freeze-tag'in dijital göstergesi üzerindeki görüntü şu şekilde 

değerlendirilir; 

= OK işareti varsa I / ürününüz 60 dakikadan daha uzun bir süreyle 
0 °C altındaki ısılara maruz kalmamıştır. 

= ALARM işareti varsa IfflZZj/ ürününüz 60 dakikadan daha uzun bir süreyle 
0 °C altındaki ısılara maruz kalmıştır. 

ALARM îşareti tekrar normal şeklîne dönmemektedir. 

Eğer Freeze-tag ekranında bir görüntü yok ise, cihazı en az 2 dakika oda ısısında bekletiniz. Eğer 
halen görüntü yok ise, cihazın son kullanma tarihi geçmiş olabilir (Açıklama aşağıdadır) 

Özellikleri 
Isı ölçüm hassasiyeti 6 +/- 0.3 °C 

Süre ölçüm hassasiyeti: +/- %5 
Çalışma ısı aralığı: - 20 °C ile + 50 °C 

Saklama 
Freeze-tag'ler kontrollü ortam ısısında ( + 4 °C ila + 60 °C ) saklanmalı ve nakledilmelidir. 
Freeze-tag'lerin her an aktif olarak çalıştığı ve kayıt aldığı unutulmamalıdır. 

Son Kullanma Tarihi Örnek ^ EXP/LOT 2008-05/A 

Freeze-tag'ler üzerlerinde son kullanma tarihleri yazılı olarak teslim edilmektedir. Yukarıdaki 
örnekte son kullanma tarihi Mayıs 2008'dir. Aynı numaralar ürün seri numarası olarak da 
kullanılmaktadır. 

Freeze-tag'lerin lityum pilleri değiştirilememektedir. Son Kullanma tarihi geçen veya ALARM durumuna geçen 
Freeze-tag'ler yenisi ile değiştirilmeli ve eski cihazlar uygun bir şekilde imha edilmelidir, kesinlikle fırın, 
mikrodalga fırını veya ateşe atılmamalıdır. 

Çocukların erişemeyeceği yerlerde bulundurunuz. 

Üretici: Q-tag AG - Berlinger & Co. G - İsviçre 
İthalatçı Firma : KEYMEN İlaç San. ve Ticaret A.Ş. 

Şehit Gaffar Okkan Cad. No: 40 
Gölbaşı 06830 ANKARA 
Tel: 0 312 485 37 60 
Faks: 0 312485 37 61 
E-posta: keymen@keymen.com.tr 
www. keymen.com .tr 
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