Užívateľský manuál
iFertracker
Bezdrôtový teplomer WT703

RAIING MEDICAL COMPANY
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Definícia významov:
• Teplomer / zariadenie: iFertracker.
• Prijímač: Smart zariadenia - kompatibilné s aplikáciou iFertracker a schopné prijímať
signál z iFertrackera.

01 Príslušenstvo





Batéria CR2025
Nástroj na otváranie krytu batérie
1 balenie (30 ks /na 30 dní) lekárskych náplastí
Užívateľský manuál

02 Vloženie batérie
1. Otvorte priestor pre batériu (doprava)

2. Vložte batériu CR2025

3. Zatvorte priestor pre batériu (doľava)

03 Stiahnutie aplikácie „iFertracker“

1. Aplikáciu nájdete na webovej stránke výrobcu:
http://www.raiing.com/iFertracker/download.php

alebo v AppStore (Apple iOS):
https://itunes.apple.com/us/app/ifertracker/id743927901?mt=8
alebo v Google Play (Google Android):
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.raiing.ifertracker&hl=cs

2.

Stiahnite aplikáciu iFertracker a nastavte si užívateľský účet.

04 Nastavenie spojenia
Pre nastavenie spojenia zapnite na prijímači Bluetooth a vložte zapnutý teplomer do stredu
obrazovky prijímača.

05 Nosenie
1. Príprava na nosenie

2. Nosenie iFertrackera

Poznámka:
Užívateľkám sa odporúča používať originálne náplastí a teplomer nosiť buď pri izbovej
teplote alebo nižšej.
Pre získanie spoľahlivých dát je potrebné mať teplomer pripevnený celú noc (počas
celej doby spánku).
V prípade alergickej reakcie pri použití náplastí konzultujte možnú náhradu so svojím
lekárom.

3. Náplasť nepoužívajte opakovane. Ak sa náplasť odlepí alebo zničí, použite novú.

4. Pokožku v mieste nalepenia je potrebné vopred oholiť.
5. Uistite sa, že pokožka je v mieste nalepenia hladká a čistá.

06 Prevádzkové inštrukcie
1. Zapnutie /Vypnutie


Zapnutie: Teplomer sa zapne automaticky po vložení do podpazušia (zapne sa
telesnou teplotou).
· Prvé spárovanie
Ak používate teplomer prvýkrát, alebo ste vymenili batériu na novú, je potrebné
pred prvým nosením teplomer najskôr zapnúť (podržať prst na snímači
teploty až do momentu, keď začne blikať modrá dióda na zariadení) a následne
spárovať teplomer s mobilnou aplikáciou v prijímači. Hneď potom je teplomer
pripravený na použitie / nosenie.



Vypnutie: Po odobraní z podpazušia, teplomer sa automaticky vypne.

2. Druhy LED indikácií


1 bliknutie / 1 sekundu znamená, že teplomer je nutne synchronizovať s
prijímačom (pripojiť k prijímaču) .



1 bliknutie /4 sekundy znamená, že teplomer je zapnutý.

3. Časté spôsoby používania:
· Prvá synchronizácia dát s prijímačom:
a.
b.
c.

Zapnite prijímač a Bluetooth a presvedčte sa, že prístup na internet je povolený.
Zapnite teplomer (stačí podržať prst na snímači teploty až do momentu, keď
začne blikať modrá dióda na zariadení)
Spusťte na prijímači mobilnú aplikáciu iFertracker a prihláste sa.
· Denné použitie:

1.
2.

Spanie s teplomerom: užívateľka by mala spať dlhšie ako 6 hodín a po celú dobu
spánku mať pripevnený teplomer.
Ráno po prebudení odlepte teplomer a položte ho na stred obrazovky prijímača,
ktorý už má spustenú aplikáciu iFertracker a zapnutý Bluetooth.
Aplikácia iFertracker sa automaticky spojí s teplomerom, zosynchronizuje dáta a
vykoná ich analýzu.
(Odporúčanie: aby užívateľka mala k dispozícii všetky potrebné informácie a
nastavene pripomienky v pravý čas, odporúča sa synchronizáciu vykonávať
každý deň).

07 Riešenie problémov

Symptóm

Pravdepodobný dôvod

Riešenie

Teplomer nejde
zapnúť
1.

1. Batéria je vybitá.
2. Zariadenie je poškodené.

1. Vymeňte batériu.
2. Reštartujte zariadenie.
3. Kontaktujte zákaznícku
podporu.

Nejde nadviazať
spojenie medzi
prijímačom a
teplomerom

1. Bluetooth na prijímači môže byť
vypnutý.
2. iFertracker môže byť vypnutý.
3. iFertracker je mimo dosahu.
4. iFertracker je už spojený s
prijímačom.
5. Nevykonali ste prvé spárovanie.

1. Zapnite na prijímači Bluetooth.
2. Spusťte iFertracker.
3. Položte iFertracker na stred
obrazovky prijímača.
4. Skontrolujte, či iFertracker nie je
pripojený k inému prijímači. Pokiaľ
áno, odpojte ho.
5. Preveďte prvé spárovanie.

Neboli nahrané
žiadne teplotné
dáta

1. Po vložení novej batérie ste
nevykonali prvé spárovanie s
prijímačom.
2. Doba merania teploty bola príliš
krátka.
3. Kontaktná plocha kože nebola
rovná alebo čistá.
4. Slabá batéria.
5. Omylom bolo prevedené
pripojenie k prijímači behom
nosenia, dáta už boli prenesené.

1. Na prijímači spusťte aplikáciu
iFertracker a spárujte prijímač s
teplomerom.
2. Teplotu je nutné merať minimálne 6
hodín.
3. Skontrolujte umiestnenie
teplomeru na tele.
4. Vymeňte batériu.
5. Pokiaľ sa Vám toto stáva často,
odporúčame počas merania teploty
vypínať na prijímači Bluetooth.

08 Preventívne opatrenia
Aby ste sa vyhli prípadným problémom, dodržujte nasledujúce opatrenia pri používaní
teplomera:













Varovanie: akákoľvek modifikácia teplomera je zakázaná.
Nepoužívajte zariadenie pri CT vyšetrení (pri počítačovej tomografii).
Nebezpečenstvo výbuchu: Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horľavých anestetických
plynov.
Dáta zo zariadení nenahrádzajú lekársku diagnózu, môžu ju iba doplniť.
Občas skontrolujte, či zariadenie správne prilieha na kožu. V inom prípade dáta môžu
byť nesprávne.
Namáčanie zariadenia do tekutín alebo dezinfekcia môžu viesť k nepresným dátam
alebo k poškodeniu zariadenia.
Zariadenie nestláčajte. V prípade, že plastový obal je poškodený, prestaňte zariadenie
používať.
Venujte pozornosť prevádzkovej teplote a vlhkosti (pozri Technické špecifikácie).
Nesplnenie prevádzkových podmienok môže viesť k zlyhaniu merania.
Zariadenie nie je určené na vonkajšie použitie.
Ak je potreba, vykonajte aktualizáciu mobilnej aplikácie z App Store alebo Google Play.
Je takmer vylúčené, aby aplikácia iFertracker bola nekompatibilná s inými aplikáciami
vo Vašom prijímači. Ak sa tak stane, dajte nám vedieť.
Zariadenie nie je sterilné.



V prípade, že zariadenie nebudete používať dlhšie ako 1 mesiac, vyberte z neho batériu.

09 Predpokladané použitie
Bezdrôtový teplomer je zariadenie na batériu, ktorým sa meria ľudskú telesnú teplotu v
podpažnej jamke. Poskytuje bezdrôtový prenos nameraných dát do prijímača - meranie /
monitoring ľudskej bazálnej teploty.
Zariadenie je možné používať opakovane a je určené pre monitoring bazálnej teploty žien,
ktoré si želajú otehotnieť.

10 Aplikácia
Zariadenie je možné používať opakovane a je určené k monitoringu bazálnej teploty
dospelých žien. Môže byť používané doma alebo v nemocnici.
Nie je určené pre používanie na jednotkách intenzívnej starostlivosti alebo v akýchkoľvek
núdzových situáciách.

11 Údržba
 Keď sa objaví notifikácia o slabej batérii v mobilnej aplikácii, vymeňte batériu na novú.
Inak zariadenie nemusí fungovať korektne.
 Pravidelne čisťte povrch zariadenia 75% roztokom lekárskeho alkoholu.
 Skladovacia teplota by mala byť 0 ̊C ~ 50 ̊C (32 ̊F ~122 ̊F), vlhkosť 10% ~ 85% a
barometrický tlak 70kPa ~ 106kPa.
 Vyradenie zariadenia na konci jeho životnosti (vrátane batérie) by malo byť v súlade s
miestnou legislatívou a reguláciami.
Poznámka: Okrem výmeny batérie, nie je potrebná žiadna iná údržba či kalibrácia.

12 Čistenie a dezinfekcia
Teplomer treba čistiť a dezinfikovať, nie je však nutné, aby bol sterilizovaný. Riaďte sa
pokynmi uvedenými nižšie:
Očisťte povrch zariadenia 75% roztokom lekárskeho alkoholu pred a po každom použití.
Použitie iných čistiacich prostriedkov ako alkohol môže poškodiť alebo skrátiť životnosť
zariadenia či spôsobiť bezpečnostné riziko.
Nenamáčajte zariadenie do tekutín.
Zariadenie nesterilizujte.
Varovanie
Ak si všimnete zmenu alebo poškodenie na teplotnom snímači, prestaňte zariadenie
používať.

13 Technické špecifikácie
Názov produktu: Bezdrôtový teplomer iFertracker
Model

WT703

Rozmery

55.6mm × 31.6mm × 6.5mm

Váha

6g (bez batérie)

Presnosť
pomerov

±0.05°C (35°C -38.5°C ) ±0.1°C (25°C -34.99°C & 38.51°C - 45°C)

Jednotky
teploty

°C, °F

Prijímač

Podpora Bluetooth 4.0 (Bluetooth Smart; BLE).
o iOS 6.1 a vyšší (iPhone 4S, iPad3, iPad mini, iPod touch 5 a
vyšší)
o Android 4.3 a vyšší

Batéria

CR2025 (3V)

Výdrž batérie

60 dní, 8 hodín denne

Prevádzkové
podmienky

Teplota 5°C - 40°C; vlhkosť 15% - 85%; barometrický tlak 86kPa 106kPa

14 Popis funkčnosti
1. Zobrazenie bazálnej teploty:
Po vykonaní synchronizácie, je v aplikácii iFertracker možné kedykoľvek zobraziť
jednotlivé namerané hodnoty alebo výslednú krivku bazálnej teploty.
2. Indikácia nízkeho napätia:
Ak napätie batérie klesne pod hodnotu 2.7V, zobrazí sa ukazovateľ slabej batérie. V tom
prípade vymeňte batériu.

15 Definícia symbolov
Pred použitím si prečítajte manuál:

Recyklovateľné:

Sériové číslo:
Nevhadzujte do komunálneho odpadu:

Zariadenie je typu BF :

ROHS Certifikácia:
Výrobca:

1. Informácie pre užívateľa k likvidácii elektrických a elektronických zariadení:
Uvedený symbol na výrobku alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité
elektrické alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spolu s komunálnym
odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobku odovzdajte ho na určených
zberných miestach, kde budú prijaté zadarmo. Správnou likvidáciou tohto produktu
pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhať prevencii potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, a tým pádom aj
vyhýbať sa dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si
vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej
likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade s národnými predpismi udelené
pokuty.

16 Zodpovednosť
Tento manuál bol spísaný v súlade s aktuálnymi dostupnými informáciami a tie sa môžu
bez upozornenia zmeniť. Raiing Medical Company využila pri písaní tohto materiálu
najaktuálnejšie dostupné informácie. Spoločnosť nepreberá zodpovednosť za stratu alebo
poškodenie výrobku, ktoré by bolo spôsobené zanedbaním v manuáli, nepresnosťou alebo
typografickou chybou. Nezrovnalosti v tomto manuáli môžu spôsobiť softvérové
aktualizácie. Údaje v software sú prvoradé. V prípade vylepšenia produktu alebo zmeny
technológie, môžete navštíviť webovú stránku technickej podpory spoločnosti pre zistenie
adekvátnych informácií. Značka Bluetooth, označenie Bluetooth, kombinačná značka,
Bluetooth Smart a Bluetooth Smart Ready sú ochranné značky spoločnosti Bluetooth SIG a

akékoľvek ich použitie spoločnosťou Raiing Medical Company je licencované. Ostatné
ochranné značky a obchodné názvy patria svojim vlastníkom.

17 Deklarácia
1.

EMC (elektromagnetická kompatibilita)
produktu je v súlade s normou IEC60601-1-2
(štandárd pre elektronické lekárske zariadenia).

2.

Materiál, ktorý je v kontakte s kožou, je
netoxický, nedráždivý a je v súlade s normou
ISO10993-1;-5;-10.

18 Autorské práva
Všetky práva vyhradené © Ring Medical Company. Práva sa vzťahujú na tento manuál, jeho
revíziu a konečnú interpretáciu. Práva na slovenský preklad patria "3M Devices - Lukáš
Rejchrt". Bez predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázaná akákoľvek ďalšia
publikácia, šírenie alebo preklad tohto manuálu alebo akejkoľvek jeho časti. Všetky práva
vyhradené!

·Product Name: Wireless Thermometer
·Model: WT703
·Výrobca: Raiing Medical Company
·Adresa registrácie: Building #2, No.7 Chuangxin Road, Tech Park, Changping District,
Beijing, China.
·Adresa výrobcu: Building #2, No.7 Chuangxin Road, Tech Park, Changping District,
Beijing, China.
·Servisný telefón: 0086-10-64118658

19 Distribútor
Distribútor pre Slovenskú republiku:
3M Devices – Lukáš Rejchrt
Tel: +420 732 809 178
Email: info@raiing.cz
Web: www.raiing.cz

