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1. AKO ZAČAŤ
Vložte batériu

Otvára sa doprava

Nadviažte
spojenie

Stiahnite si
aplikáciu

1. Choďte do App Store

1. Podrobnejšie inštrukcie nájdete
nižšie

Príprava na
umiestnenie
senzoru na telo
krok 1

2. Vyhľadajte iThermonitor
krok 2

Pripevnenie senzoru na telo
Krok 1 - Zľahka zdvihnite dieťaťu ruku

Krok 2 - Vložte senzor do blízkosti
podpazněj jamky (viz. obrázok, snímačom
na telo)

Poznámka: odporúčame vopred zoznámiť dieťa so
zariadením.

2. AKO NOSIŤ SENZOR NA TELE
Užívateľom sa odporúča používať
originálne náplasti Raiing. Je príjemnejšie
nosiť senzor v chladnejšom prostredí.
Neodporúča sa pri izbovej teplote nosiť
senzor dlhšie ako 24 hodiny. V prípade, že
sa pri použití náplasti necítite dobre
(alergická alebo iná reakcia kože),
okamžite prestaňte náplasť používať a
poraďte sa s lekárom ohľadom jej
alternatívy. Náplasť musí pokrývať celé
zariadenie, respektíve by mala byť väčšia
ako 55mm × 70mm.

Krok 3 – Aspoň 10 minút majte pripaženú
ruku.

Poznámka: pre elimináciu výpadkov signálu
Bluetooth odporúčame umiestniť prijímač na
rovnakú stranu tela, ako je umiestnený senzor .

3. PRISLUŠENSTVO

(oholiť) kožu v mieste umiestnenia senzora.
Pred a po každom použití očisťte povrch
senzora a kože pomocou 75% roztoku
lekárskeho alkoholu. Materiál, ktorý
prichádza do styku s pokožkou nie je ani
toxický, ani dráždivý. Nespôsobuje
alergickú reakciu a nemá žiadne vedľajšie
účinky.

1 Batéria CR2025
2 Nástroj pre vybratie batérie
3 Lekárske náplasti (1 balenie /10 ks náplastí)
4 Užívateľský manuál

Ak nechcete byť počas merania teploty
rušení prichádzajúcim hovorom alebo SMS,
odporúčame zapnúť na vašom smart
zariadení režim "v lietadle" (ak vaše
zariadenie obsahuje GSM modul) a
následne zapnúť Bluetooth.

Nepoužívajte náplasť opätovne.
Nepoužívajte náplasť, ktorá je na
niektorých miestach zlepená. Použite
novú. U dospelých odporúčame pred
použitím upraviť

4. PREVADZKOVÉ INŠTRUKCIE
a) Základné úkony

senzora, napr. počas spánku.

nápoveď v aplikácii.

- Dlhé stlačenie (dlhšie ako 2s): zapnutie
senzora.

b) Indikácia LED
- Jedno bliknutie: režim merania a
ukladania dát.

d) K prijímaču sa prostredníctvom
Bluetooth pripojte do 30tich minút. V inom
prípade sa senzor automaticky vypne. Ak
sa tak stane, zapnite senzor znova.

- Dve bliknutia: vyhľadávanie zariadenia.

e) Umiestnite senzor na telo.

c) Najčastejšie spôsoby použitia:

2. Pripojenie k prijímaču, ku ktorému
senzor už bol pripojený:

- Krátke stlačenie (kratšie ako 2s): LED
dióda ukáže pracovný režim senzora.
- Dvojklik (stlačte 2x v priebehu 0,5 s):
pripojenie alebo odpojenie Bluetooth.
- "Dvojklik" a "dlhé stlačenie": vypnutie
senzora.

1. Prvé pripojenie k prijímaču:
a) Zapnite prijímač a následne
Bluetooth.

Činnosť je potrebné vykonať rýchlo za
sebou, čiže bez prestávky medzi
jednotlivými úkonmi. Senzor je možné
vypnúť aj "tromi či štyrmi stlačeniami a
podržaním". Tento spôsob vypnutia má
bezpečnostný dôvod. Ide o to, aby počas
kontinuálneho merania teploty nedošlo k
nežiadanému vypnutiu

b) Zapnite senzor (dlhé stlačenie).
c) Pre meranie teploty spustite na
prijímači aplikáciu iThermonitor. Pre
podrobnejšie informácie ohľadom
používania aplikácie použite

a) Zapnite prijímač a následne zapnite
Bluetooth.
b) Zapnite senzor (dlhé stlačenie).
c) Spusťte na prijímači aplikáciu
iThermonitor. Prijímač a senzor sa spoja
automaticky. Pre podrobnejšie informácie

PROVOZNÍ INSTRUKCE
ohľadom používania aplikácie
použite nápoveď.

Wi-Fi (cloudová služba):

d) Umiestnite senzor na telo.

a) Zapnite prijímač A, zapnite
Bluetooth a Wi-Fi.

3. Meranie a ukladanie dát:

b) Zapnite senzor (dlhé stlačenie).

Počas merania teploty sa senzor po
prerušení spojenia prepne do režimu
"meranie a ukladanie dát". Pokiaľ opäť
dôjde k nadviazaniu spojenia, senzor
zmeria teplotu a uloží dáta nezávisle na
prijímači a automaticky ich odošle do
prijímača. Samotný senzor dokáže uložiť
dáta maximálne po dobu 10tich dní. V
prípade, že senzor opätovne zapnete bez
nadviazania spojenia s prijímačom a
neprebehne prenos dát, senzor sa
automaticky vypne po 15tich minútach.

c) Spusťte aplikáciu iThermonitor
na prijímači A a pripojte sa k
senzoru.

4. Prepojenie s ďalším prijímačom cez

d) Umiestnite senzor na telo.
e) Zapnite prijímač B a zapnite
Wi-Fi.
f) Pre zobrazenie telesnej teploty pomocou
prijímača B, spustite na prijímači B aplikáciu
iThermonitor a pripojte sa k prijímaču A.
Musíte byť prihlásení pod rovnakým účtom
do oboch prijímačov.

Pre aktuálnu prevádzkovú inštrukciu, FAQ, či
skúseností zákazníkov, môžete nás navštíviť na
stránkach www.raiing.eu.

5. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Pravdepodobný dôvoď

Problém

Riešenie

Dáta o teplote sa nezobrazujú korektne

Slabá batéria v senzore

1. Reštartujte zariadenie
2. Vymeňte batériu v senzore

Senzor nejde zapnúť

1. Batéria je slabá alebo vybitá
2. Senzor môže byť poškodený

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

Namerané teplotné dáta sú neobvykle
(nie sú korektné)

1. Umiestnenie senzora na tele nie je
správne
2. Počas prvých 10tich minút nedržali ste
pripaženú ruku

1. Skontrolujte umiestnenie senzora na tele
2. Cca 8 minút držte pripaženú ruku

Nedarí sa nadviazať spojenie
medzi senzorom a prijímačom

1. Na prijímači nie je zapnutý Bluetooth
2. Senzor je mimo dosahu pripojenia
3. Nevhodne umiestnenie senzora na tele

1. Zapnite Bluetooth
2. Priblížte senzor k prijímaču
3. Upravte pozíciu prijímača

Systémový zvuk je stíšený

Nastavte adekvátnu hlasitosť
systémového zvuku

Neznie poplašné varovaniené varování

6. BEŽNÁ TEPLOTA TELA
Vek

Stupne
Celsia / ºC

Stupne
Fahrenheita /ºF

Na bežnú telesnú teplotu majú vplyv:
- vek
- individuálne faktory
- môže sa meniť v priebehu dna (vo večerných hodinách je často
najvyššia)

Telesnú teplotu môže zvýšiť:
- telesná aktivita či nosenie teplého oblečenia
- pobyt v prostredí s vysokou teplotou alebo vlhkosťou
- jedlo
- pociťovanie silných emócií
- menštruácia u žien
- niektoré lieky
- prerezávanie zubov
(u malých detí - nemala by však byť vyššia ako 37.8 ° C)

7. DÔLEŽITÉ PREVENTÍVNE OPATRENIA
Aby ste sa vyhli nežiadaným problémom,
pred použitím bezdrôtového teplomeru
(iThermonitor) si prečítajte nasledujúce
informácie:

5 Ak máte senzor na tele, kontrolujte ho
pravidelne a uisťujte sa, že je správne
pripevnený a prilieha na kožu - v opačnom
prípade dáta môžu byť namerané nepresne.

1 Varovanie: akákoľvek modifikácia
zariadenia je zakázaná.

6 Dezinfekcia pod vysokým tlakom alebo
ponorenie do dezinfekčnej kvapaliny môže
viesť k nepresným dátam alebo poškodení
zariadenia.

2 Nepoužívajte senzor v blízkosti
akéhokoľvek zariadenia pre magnetickú
rezonanciu alebo počítačovú tomografiu
3 nebezpečenstvo výbuchu: nepoužívajte
zariadenie v prostredí horľavého
anestetického plynu
4 Lekár by mal stanoviť diagnózu na základe
klinických symptómov - dáta zo senzora
slúžia len pre doplnenie informácií

7 Nepredvídateľné správanie pacienta
môže viesť k nepresne nameraným dátam
8 V prípade, že sa chystáte merať telesnú
teplotu dlhší čas, nabite batériu prijímača –
znížite tým riziko vybitia batérie v priebehu
merania.

9 Nestláčajte senzor – ak je plastový kryt
poškodený, prestaňte senzor používať.
10 Meranie telesnej teploty pomocou
iThermonitor je primárne určené deťom;
svaly a tukové tkanivo môžu ovplyvniť
bezdrôtový prenos – ak iThermonitor
používa dospelý alebo obézne dieťa, dosah
bezdrôtového signálu môže byť menší.
11 Venujte pozornosť prevádzkovej teplote a
vlhkosti – používanie senzora v
podmienkach, ktoré nespĺňajú predpísané
požiadavky, môže viesť k chybnému
meraniu.

DÔLEŽITÉ
PREVENTÍVNE
OPATRENIA

8. CIEĽOVÉ
POUŽITIE

9. UPLATNENIE

12 Zariadenie nie je určené na použitie
mimo obytné priestory.

Bezdrôtový teplomer je elektronické
zariadenie na batériu, ktoré slúži k meraní a
monitorovaní ľudskej telesnej teploty v
podpazuší. Výsledky merania sú v reálnom
čase bezdrôtovo prenášané do prijímača
(smartphone, tablet). Zariadenie je možné
použiť viackrát a je vhodné pre použite od
veku 2 rokov.

Zariadenie je možné použiť viackrát a je
vhodné na meranie telesnej teploty
dospelých a detí starších ako 2 roky. Je
vhodné pre domáce použitie a pre použitie v
nemocnici. Nepoužívajte zariadenie na
jednotkách intenzívnej starostlivosti alebo v
akýchkoľvek núdzových situáciách.

13 Ak aktualizujete Váš operačný systém
iOS, aktualizujte súčasne aj aplikáciu z App
Store.
14 Je takmer vylúčené, aby aplikácia
bola nekompatibilná s inou aplikáciou na
vašom prijímači – v prípade, že sa niečo
také stane, dajte nám vedieť.
15 Zariadenie nie je sterilné.

iThermonitor používa novú nízkoenergetickú
verziu Bluetooth (Bluetooth 4.0) s veľmi
slabým žiarením. Intenzita žiarenia je viac
než 1000x menšia v porovnaní s mobilným
telefónom. Nemusíte sa obávať
nežiaduceho vplyvu žiarenia na vaše dieťa.

10. ÚDRŽBA A SKLADOVANIE
1 Očistite povrch zariadenia 75% roztokom
lekárskeho alkoholu pred a po každom použití.
2 Teplota skladovania zariadenia by mala byť
medzi 0 °C ~ 50 °C (32 °F ~ 122 °F), vlhkosť
medzi 10% ~ 85% a atmosférický tlak medzi
70kPa ~ 106kPa.
3 Keď sa objaví varovanie, že je batéria slabá,
vymeňte batériu. V opačnom prípade nemusí
zariadenie fungovať korektne.
4 Nakladanie so zariadením a batériou po
skončení životnosti by malo byť v súlade s
platnými zákonmi a predpismi.

Varovanie:
V prípade prehltnutia batéria môže byt
životu nebezpečná! Uchovávajte batériu a
výrobok mimo dosahu malých detí. V
prípade, že došlo k prehltnutiu batérie,
ihneď vyhľadajte lekársku pomoc..
Obalový materiál udržujte mimo dosahu
detí.
V prípade, že batéria vytečie, zabráňte
kontaktu obsahu s pokožkou, očami a
sliznicami. Zasiahnuté miesta okamžite
umyte veľkým množstvom čistej vody a
okamžite vyhľadajte lekára.

Batérie sa nesmú nabíjať, rozoberať,
vhadzovať do ohňa ani skratovať.
Chráňte batérie pred nadmerným teplom. Ak
je batéria vybitá, alebo ak nebude výrobok
dlhší čas používaný, vyberte batériu z
výrobku. Zabránite tak poškodeniu, ku
ktorému by mohlo dôjsť, keby batéria vytiekla.
Poznámka: Zariadenie, okrem výmeny batérie a
čistenia pred a po použití, nie je potreba
udržiavať ani kalibrovať.

11. ČISTENIE A DEZINFEKCIA
Senzor je potrebné čistiť a
dezinfikovať, v žiadnom prípade
sterilizovať. Sledujte postup
popísaný nižšie.
Čistenie a dezinfekcia
Pred a po každom použití očisťte povrch
zariadenia 75% roztokom lekárskeho alkoholu.

poškodiť, skrátiť jeho životnosť alebo
spôsobiť bezpečnostné riziko.
Neponárajte zariadenie do žiadnej kvapaliny.
Zariadenie nesterilizujte.
Ak zistíte akékoľvek poškodenie,
prestaňte zariadenie používať.

Varovanie
Použitie iných čistiacich prostriedkov a
dezinfekcia iným prostriedkom než roztok
alkoholu môže zariadenie

12. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE
Produkt:
bezdrôtový eplomer

Teplotná jednotka:
°C nebo °F

Výdrž batérie:
120 dní, 8 hodín denne

Model:
WTM-BT30-I

Rozsah meraných teplôt:
25°C-45°C

Pozn.: Častá synchronizácia dát môže
znížiť výdrž batérie.

Rozměry:
51.9mm×31.6mm×6.5mm

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

Prevádzková teplota:
5°C - 40°C

Hmotnosť:
6g (bez batérie)
Batéria:
CR2025

Typy prijímačov:
1) iPhone 4S+, iPad3+, iPad mini+, iPod
touch 5+
2) Podpora pre Android sa pripravuje
3) Podpora pre Windows Phone sa pripravuje

Prevádzkový barometrický
tlak: 86kPa-106kPa
Prevádzková vlhkosť
15-85%

Dosah signálu:
do 5tich metrov

13. POPIS FUNKČNÝCH VLASTNOSTÍ
a) Monitoring telesnej teploty
Aby mohlo zariadenie zobrazovať a
monitorovať telesnú teplotu, musí byť
pripojené k prijímaču. Zariadenie meria
telesnú teplotu a výsledky posiela cez
Bluetooth. Potom môžete na prijímači vidieť
meranú teplotu v reálnom čase.
b) Upozornenie na prekročenie
nastaveného teplotného limitu
- V prípade, že teplota prekročí nastavený
limit, ukazovateľ teploty sčervenie a na
prijímači sa ozve zvukové upozornenie.
Zvuková notifikácia môže byť zapnutá alebo
vypnutá. Teplotný limit je možné nastaviť
manuálne.
- Vizuálne a zvukové upozornenie pri

prekročení nastaveného teplotného limitu
sa spustí aj v prípade, že váš prijímač
má uzamknutú obrazovku.

poslané do prijímača. Presun nameraných dát
zo zariadení za dobu cca 24 hodín trvá približne
1 minútu.

c) Odpojenie Bluetooth

e) Ukazovateľ nízkeho napätia

Pokiaľ dôjde k odpojeniu prijímača, ozve sa
upozornenie a vyskočí dialógové okno.

Pokiaľ dôjde k poklesu napätia senzora pod
2.7V, po jeho pripojení k prijímaču sa v aplikácii
ukáže informačné dialógové okno.

d) Záznam nameraných teplotných dát
Ak sa v priebehu merania teploty preruší
signál, zariadenie sa automaticky prepne do
režimu "meranie a ukladanie". Telesná teplota
je meraná každé 4 sekundy a zariadenie je
schopné uložiť záznamy teploty až 10tich dní.
Ako náhle je nadviazané spojenie s
prijímačom, uložené dáta sú automaticky

14. DEFINÍCIE SYMBOLOV
Zariadenie je typu BF dle normy
IEC 60601-1
Pred použitím si
prečítajte manuál
V súlade s RoHS direktivou
2011/65/EU
Sériové číslo

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.

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.

Výrobca
Splnomocnený zástupca
pre EU spoločenstvo
Symbol WEEE (8/06)

Správnou likvidáciou tohto produktu
pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a
napomáhať prevencii potenciálnych
negatívnych dopadov na životné prostredie a

15. ZODPOVĚDNOSŤ
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,

16. UPOZORNENIE
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.

1. Toto zariadenie nesmie spôsobovať
škodlivé rušenie.
2. Zariadenie musí akceptovať akékoľvek
prijímané rušenie, vrátane rušenia, ktoré by
mohlo spôsobiť nežiaduce zmeny prevádzky.
Zmeny alebo modifikácie, ktoré nie sú výslovne
povolené organizáciou zodpovednou za súlad s
normou, môžu viesť k odobratiu práva používať
toto zariadenie.

17. DEKLARÁCIA

UPOZORNENIE
Prehlásenie FCC
Poznámka: Toto zariadenie bolo testované
podľa požiadaviek na digitálne zariadenia triedy
B, ktoré spĺňa v rámci predpisov FCC, časť 15.
Obmedzenia sú navrhnuté tak, aby zaisťovali
primeranú ochranu proti nežiaducemu rušeniu
pri inštalácii v domácnosti. Zariadenie vytvára,
používa a môže vyžarovať elektromagnetické
žiarenie na rádiových frekvenciách. Preto pri
zanedbaní pokynov na inštaláciu a používanie,
zariadenie môže spôsobiť nežiaduce rušenie
rozhlasového a televízneho vysielania. Nemožno
však vylúčiť, že pri konkrétnej inštalácii k rušeniu
nedôjde. Pokiaľ k rušeniu rozhlasového alebo
televízneho príjmu, ktorého vznik sa dá určiť
vypnutím

Toto zariadenie spĺňa ustanovenia časti 15
smerníc FCC. Používanie je obmedzené
nasledujúcimi podmienkami:

a zapínaním prístroja skutočne dôjde,
odporúčame užívateľovi, aby sa pokúsil rušenie
odstrániť jedným z nasledujúcich opatrení:
- zmeniť polohu alebo orientáciu príjmovej
antény

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.

- zväčšiť vzdialenosť medzi zariadením a
prijímačom
- pripojiť zariadenie do zástrčky v inom obvode,
než do ktorého je zapojený prijímač
- kontaktovať predajcu alebo rádio /
TV profesionála a obrátiť sa s prosbou
o radu alebo pomoc.

18. ZÁRUČNÉ
PODMIENKY

19. AUTORSKÉ
PRÁVA

20. DISTRIBÚTOR

Na výrobné a skryté vady výrobku sa vzťahuje
zákonná záručná lehota 2 roky. Záruka sa
nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej
obvyklým užívaním. Záruka sa ďalej nevzťahuje
na škody spôsobené neodborným zásahom,
nevhodnou manipuláciou či použitím výrobku,
ani na batériu alebo obal. V prípade poruchy
pošlite výrobok svojmu predajcovi. K reklamácii
je potrebné priložiť potvrdenie o nákupe.

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!

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