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1. JAK ZAČÍT
Vložte baterii

Otevírá se
doprava

zamknuto

Stáhněte si aplikaci

Navažte spojení

1. Běžte do App Store

1. Podrobnější instrukce najdete níže

2. Vyhledejte iThermonitor

Příprava na umístění
senzoru na tělo
krok 1

krok 2

Připevnění senzoru na tělo
Krok 1 - Lehce nazdvihněte dítěti paži

Krok 2 - Vložte senzor do blízkosti podpažní
jamky dle obrázku (čidlem na tělo)

Poznámka: Doporučujeme předem dítě se zařízením
adekvátně seznámit.

2. JAK NOSIT SENZOR NA TĚLE
Uživatelům doporučujeme používat
originální náplasti Raiing. Nosit senzor v
chladnějším prostředí je příjemnější. Při
pokojové teplotě se nedoporučuje nosit
sensor na těle déle než 24 hodin. Pokud
se při použití náplasti necítíte dobře
(alergická nebo jiná reakce kůže),
přestaňte náplast ihned používat a
poraďte se s lékařem ohledně její
alternativy. Náplast musí pokrývat celé
zařízení, respektive by měla být větší než
55mm×70mm.
Nepoužívejte, prosím, náplast opětovně,
ani náplast, která je na některých místech
slepená. Použijte novou. U dospělých
doporučujeme před použitím upravit

Krok 3 – Mějte prosím ruku připaženou
alespoň po dobu 10 minut.

Poznámka: Pro eliminaci výpadků Bluetooth
signálu doporučujeme umístit přijímač na stejnou
stranu těla, jako je umístěn senzor.

3. PŘÍSLUŠENSTVÍ

(oholit) kůži v místě umístění senzoru.
Před a po každém použití očistěte povrch
senzoru i kůže pomocí 75% roztoku
lékařského alkoholu. Materiál, který přichází
do styku s kůží, není toxický, ani kůži
nedráždí. Nezpůsobuje alergickou reakci a
nemá žádné vedlejší účinky.

1 Baterie CR2025
2 Nástroj pro vyndání baterie
3 Lékařské náplasti (1 krabička /10 ks náplastí)
4 Uživatelský manuál

Pokud nechcete být během měření teploty
rušeni příchozím hovorem nebo SMS,
doporučujeme zapnout na vašem smart
zařízení režim “v letadle” (pokud vaše
zařízení vlastní GSM modul) a zapněte
Bluetooth.

4. PROVOZNÍ INSTRUKCE
a) Základní úkony

spánku.

nápovědu v aplikaci.

- Dlouhý stisk (více než 2s): zapnout senzor.

b) LED indikace

- Krátký stisk (méně než 2s): LED dioda
ukáže pracovní režim senzoru.

- Jedno bliknutí: režim měření a ukládání dat.

4 Připojení k přijímači pomocí Bluetooth
proveďte do 30ti minut, jinak se senzor
automaticky vypne. Pokud se tak stane,
zapněte senzor znovu.

- Dvojklik (zmáčkněte 2x během 0,5 s):
Připojení nebo odpojení Bluetooth.
- “Dvojklik” a “Dlouhý stisk”: vypnout senzor.
Toto je zapotřebí provést rychle za sebou,
tedy bez čekání mezi jednotlivými akcemi.
Senzor lze vypnout i “třemi či čtyřmi stisky a
podržením”. Tento způsob vypnutí je z
bezpečnostních důvodů, aby během
kontinuálního měření teploty nedošlo k
nechtěnému vypnutí senzoru, např. během

- Dvě bliknutí: vyhledávání zařízení.

c) Nejčastější způsoby použití:
1. První připojení k přijímači:
1 Zapněte přijímač a v menu zapněte
Bluetooth.

5 Umístěte senzor na tělo.
2. Připojení k přijímači, ke kterému již
senzor byl připojen:
a) Zapněte přijímač a v menu zapněte
Bluetooth.

2 Zapněte senzor (dlouhý stisk).

b) Zapněte senzor (dlouhý stisk).

3 Pro měření teploty spusťte na přijímači
aplikaci iThermonitor. Pro podrobnější
informace ohledně používání aplikace použijte

c) Pro měření teploty spusťte na přijímači
aplikaci iThermonitor, spojení proběhne
automaticky. Pro podrobnější informace

PROVOZNÍ INSTRUKCE
ohledně používání aplikace použijte
nápovědu v aplikaci.

Wi-Fi (cloudová služba):

d) Umístěte senzor na tělo.

a) Zapněte přijímač A, zapněte
Bluetooth a Wi-Fi.

3. Měření a ukládání dat:

b) Zapněte senzor (dlouhý stisk).

Během měření teploty se senzor po
přerušení spojení přepne do režimu “měření
a ukládání dat”. Senzor měří teplotu a
ukládá data nezávisle na přijímači a
automaticky je odešle do přijímače v
případě, že opět dojde k navázání spojení.
Samotný senzor dokáže uložit data
maximálně po dobu 10ti dní. Pokud senzor
opětovně zapnete bez navázání spojení s
přijímačem a neproběhne tedy přenos dat,
senzor se automaticky vypne po 15ti
minutách.

c) Spusťte aplikaci iThermonitor
na přijímači A a připojte se k
senzoru.

4. Propojení s dalším přijímačem přes

d) Umístěte senzor na tělo.
e) Zapněte přijímač B a zapněte
Wi-Fi.
f) Pro zobrazení tělesné teploty pomocí
přijímače B, spusťte na přijímači B aplikaci
iThermonitor a připojte se k přijímači A. Pro
propojení musíte být přihlášení pod stejným
účtem do obou přijímačů.

Pro aktuální informace ohledně provozních instrukcí,
FAQ, české verze aplikace či zkušeností zákazníků,
nás můžete navštívit na našich stránkách
www.raiing.cz nebo na Facebooku:
facebook.com/raiingcz

5. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
Problém

Pravděpodobná příčina

Řešení

Data o teplotě se nezobrazují korektně

Slabá baterie v senzoru

1. Restartujte zařízení
2. Vyměňte baterii v senzoru

Senzor nejde zapnout

1. Baterie je slabá nebo zcela vybitá
2. Senzor může být poškozen

1. Restartujte zařízení
2. Vyměňte baterii
3. Kontaktujte naší zákaznickou podporu

Naměřená teplotní data jsou neobvyklá
(nejsou korektní)

1. Umístění senzoru na těle není správné
2. Nedrželi jste ruku připaženou po dobu
prvních 10ti minut
3. Senzor může být poškozen

1. Zkontrolujte umístění senzoru na těle
2. Držte ruku připaženou znovu po dobu 10ti
minut
3. Kontaktujte naši zákaznickou podporu

Nedaří se navázat spojení mezi
senzorem a přijímačem

1. Na přijímači není zapnutý Bluetooth
2. Senzor je mimo dosah připojení
3. Nevhodná pozice umístění senzoru na těle

1. Zapněte Bluetooth
2. Běžte se senzorem blíže k přijímači
3. Upravte pozici přijímače

Nezní poplašné varování

Systémový zvuk je ztišen

Nastavte adekvátně hlasitost
systémového zvuku

6. BĚŽNÁ TĚLESNÁ TEPLOTA
Věk

Stupně
Celsia / ºC

Stupně
Fahrenheita /ºF

Běžná tělesná teplota může být ovlivněna:
- věkem
- individuálními faktory
- může kolísat v průběhu denní doby (často je nejvyšší ve večerních
hodinách)

Tělesná teplota může být také zvýšena:
- tělesnou aktivitou
- pobytem v prostředí o vysoké teplotě nebo vlhkosti
- jídlem
- pociťováním silných emocí
- u žen při menstruaci
- některými léky
- prořezáváním zubů (u malých dětí – neměla by ale být vyšší než
37.8°C)
- nošením teplého oblečení

7. DŮLEŽITÁ PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
Abyste se vyhnuli nechtěným
problémům, přečtěte si prosím
následující informace před použitím
bezdrátového teploměru (iThermonitor).

5 Máte-li senzor na těle, kontrolujte jej,
prosím, pravidelně a ujistěte se, že je správně
připevněn a doléhá na kůži. V opačném
případě mohou být naměřená data nepřesná.

1 Varování: jakákoliv modifikace zařízení je
zakázána.

6 Dezinfekce pod vysokým tlakem, vinyl-oxid
dezinfekce nebo ponoření zařízení do
dezinfekční kapaliny může vést k nepřesným
datům nebo poškození zařízení.

2 Nepoužívejte senzor společně s jakýmkoliv
zařízením pro magnetickou rezonanci nebo
počítačovou tomografii.
3 Nebezpečí výbuchu: Nepoužívejte zařízení
v prostředí s hořlavým anestetickým plynem.
4 Lékař by měl stanovit diagnózu na základě
klinických symptomů. Data ze senzoru
slouží pouze pro doplnění informací.

7 Nepředvídatelné chování pacienta může
vést k nepřesně naměřeným datům.
8 Prosím, nabijte baterie přijímače, pokud se
chystáte měřit tělesnou teplotu delší dobu.
Snížíte tím riziko vybití baterie přijímače v
průběhu měření.

9 Nemačkejte senzor. Pokud je plastový kryt
senzoru poškozen, přestaňte, prosím, senzor
používat.
10 Měření tělesné teploty pomocí iThermonitoru je primárně určeno dětem. Svaly a
tuková tkáň mohou ovlivnit bezdrátový
přenos. Dosah bezdrátového signálu může
být menší, pokud iThermonitor používá
dospělý nebo obézní dítě.
11 Prosím, věnujte pozornost provozní
teplotě a vlhkosti. Používání senzoru v
podmínkách, které nesplňují předepsané
požadavky, může vést k chybnému měření.

DŮLEŽITÁ
PREVENTIVNÍ
OPATŘENÍ

8. ZAMÝŠLENÉ
POUŽITÍ

9. UPLATNĚNÍ

12 Zařízení není určeno pro použití mimo
obytné prostory.

Bezdrátový teploměr je elektronické zařízení
na baterii, u kterého se předpokládá měření a
monitorování lidské tělesné teploty v podpaží.
Výsledky měření jsou v reálném čase
bezdrátově přenášeny do přijímače
(smartphone, tablet). Zařízení je možné použít
vícekrát a je vhodné pro použití osobami
staršími 2 let.

Zařízení je možné použít vícekrát a je vhodné
pro měření tělesné teploty dospělých a dětí
starších 2 let. Je vhodné pro domácí použití i
pro použití v nemocnicích. Nepoužívejte,
prosím, zařízení na jednotkách intenzivní péče
nebo v podobných nouzových situacích.

13 Pokud aktualizujete váš iOS operační
systém, prosím, aktualizujte i aplikaci z App
Store.
14 Je téměř vyloučeno, aby aplikace byla
nekompatibilní s jinou aplikací na vašem
přijímači. Pokud se něco takového stane,
dejte nám, prosím, vědět.
15 Zařízení není sterilní.

iThermonitor používá novou nízkoenergetickou
revizi Bluetooth technologie (Bluetooth 4.0) s
velmi slabým zářením. Intenzita vyzařování je
více než 1000x menší než má mobilní telefon,
není tedy třeba se obávat nežádoucího vlivu
záření na vaše dítě.

10. ÚDRŽBA A SKLADOVÁNÍ
1 Očistěte povrch zařízení 75% roztokem
lékařského alkoholu před a po každém použití.
2 Teplota skladování zařízení by měla být mezi
0℃〜50℃ (32℉〜122℉), vlhkost mezi 10%
〜85% a atmosférický tlak mezi 70kPa〜
106kPa.
3 Vyměňte, prosím, baterii, jakmile se objeví
varování, že je baterie slabá. V opačném
případě nemusí zařízení fungovat korektně.
4 Nakládání se zařízením a baterií po skončení
životnosti by mělo být v souladu s platnými
zákony a předpisy.

Varování:
Baterie mohou být v případě spolknutí životu
nebezpečné. Uchovávejte proto baterie a
výrobek mimo dosah malých dětí. Došlo-li ke
spolknutí baterie, ihned vyhledejte lékařskou
pomoc.
Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.
Pokud by baterie vytekla, zabraňte kontaktu
jejího obsahu s pokožkou, očima a sliznicemi.
Případně zasažená místa okamžitě omyjte
velkým množstvím čisté vody a neprodleně
vyhledejte lékaře.

Baterie se nesmí nabíjet, rozebírat, vhazovat
do ohně ani zkratovat.
Chraňte baterie před nadměrným teplem.
Vyjměte baterii z výrobku, je-li vybitá, nebo
nebude-li výrobek delší dobu používán.
Zabráníte tak poškození, ke kterému by mohlo
dojít, kdyby baterie vytekla.
Poznámka: Zařízení, kromě výměny baterie a
čištění před a po použití, není potřeba nijak
udržovat ani kalibrovat.

11. ČIŠTĚNÍ A DEZINFEKCE
Senzor je zapotřebí čistit a dezinfikovat, nikdy by ale neměl být
sterilizován. Použijte, prosím,
postup popsaný níže.

poškodit, zkrátit jeho životnost nebo způsobit
bezpečnostní riziko.

Čištění a dezinfekce

Pokud zjistíte jakékoliv poškození, přestaňte,
prosím, ihned zařízení používat.

Očistěte povrch zařízení 75% roztokem
lékařského alkoholu před a po každém použití.

Neponořujte zařízení do žádné kapaliny.
Zařízení nesterilizujte.

Varování
Použití jiných čistících prostředků a dezinfekce
než lékařského alkoholu může zařízení

12. TECHNICKÉ SPECIFIKACE
Produkt:
bezdrátový teploměr

Teplotní jednotka:
°C nebo °F

Výdrž baterie:
120 dní, 8 hodin denně

Model:
WTM-BT30-I

Rozsah měřených teplot:
25°C-45°C

Pozn.: Častá synchronizace dat může snížit
výdrž baterie rychleji.

Rozměry:
51.9mm×31.6mm×6.5mm

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

Provozní teplota:
5°C - 40°C

Hmotnost:
6g (bez baterie)
Baterie:
CR2025
Dosah signálu:
do 5ti metrů

Typy přijímačů:
1) iPhone 4S+, iPad3+, iPad mini+, iPod
touch 5+
2) Podpora pro Android se připravuje
3) Podpora pro Windows Phone se připravuje

Provozní barometrický tlak:
86kPa-106kPa
Provozní vlhkost
15-85%

13. POPIS FUNKČNÍCH VLASTNOSTÍ
a) Monitoring tělesné teploty
Aby mohlo zařízení zobrazovat a monitorovat tělesnou teplotu, potřebuje být připojeno
k přijímači. Zařízení měří tělesnou teplotu a
výsledky posílá přijímači přes Bluetooth.
Poté můžete na přijímači vidět měřenou
teplotu v reálném čase.
b) Upozornění na překročení
nastaveného teplotního limitu
- Ukazatel teploty zčervená a na přijímači se
ozve zvukové upozornění, pokud teplota
překročí nastavený limit. Zvuková notifikace
může být zapnuta nebo vypnuta. Teplotní
limit lze nastavit manuálně.
- Vizuální a zvukové upozornění při

překročení nastaveného teplotního limitu se
spustí i v případě, že váš přijímač má
zamknutou obrazovku.

zaslána do přijímače. Přesun naměřených dat
ze zařízení za dobu cca 24 hodin trvá
přibližně 1 minutu.

c) Indikace odpojení Bluetooth

e) Ukazatel nízkého napětí

Pokud dojde k odpojení přijímače, ozve se
upozornění a vyskočí dialogové okno.

Pokud u senzoru dojde k poklesu napětí pod
2.7V, po jeho připojení k přijímači se v aplikaci
ukáže informační dialogové okno.

d) Úložiště naměřených teplotních dat
Pokud se v průběhu měření teploty přeruší
signál, zařízení se automaticky přepne do
režimu “měření a ukládání”. Tělesná teplota je
měřena každé 4 sekundy a zařízení je
schopno uložit záznamy měření teploty až 10ti
dnů. Jakmile je navázáno spojení s
přijímačem, uložená data jsou automaticky

14. DEFINICE SYMBOLŮ
Zařízení je typu BF dle normy IEC
60601-1
Před použitím si přečtěte
uživatelský manuál
V souladu s RoHS direktivou
2011/65/EU
Sériové číslo
Výrobce
Zmocněný zástupce pro
Evropské společenství
Symbol WEEE (8/06)

Informace pro uživatele k likvidaci
elektrických a elektronických zařízení
(domácnosti)
Uvedený symbol na výrobku nebo v
průvodní dokumentaci znamená, že použité
elektrické nebo elektronické výrobky nesmí
být likvidovány společně s komunálním
odpadem. Za účelem správné likvidace
výrobku jej odevzdejte na určených
sběrných místech, kde budou přijata
zdarma.

16. UPOZORNĚNÍ
kombinační značka, Bluetooth Smart a
Bluetooth Smart Ready jsou ochrané známky
společnosti Bluetooth SIG a jakékoliv jejich
použití společností Raiing Medical Company
je licencováno. Ostatní ochranné známky a
obchodní jména patří svým vlastníkům.

Společnost nepřebírá zodpovědnost za
ztrátu nebo poškození, které by bylo
způsobeno opomenutím v manuálu,
nepřesností nebo typografickou chybou.
Softwarové aktualizace mohou způsobit
nesrovnalosti v tomto manuálu, údaje v
software jsou prvořadé. Pokud bude
produkt vylepšen nebo se změní technologie, můžete navštívit webovou stránku
technické podpory společnosti pro zjištění
adekvátních informací.
Značka Bluetooth, označení Bluetooth,

Poznámka: Toto zařízení bylo testováno
podle požadavků na digitální zařízení třídy B,
jejichž limity splňuje v rámci předpisů FCC,
část 15. Omezení jsou navržena tak, aby
zajišťovala přiměřenou ochranu proti
nežádoucímu rušení při instalaci v
domácnosti. Zařízení vytváří, používá a
může vyzařovat elektromagnetické záření na
rádiových frekvencích a při zanedbání
pokynů pro instalaci a používání může
způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a
televizního vysílání. Nelze však vyloučit, že u
konkrétní instalace k rušení nedojde. Pokud
k rušení rozhlasového či televizního příjmu,
jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním

Toto zařízení splňuje ustanovení
části 15 směrnic FCC. Používání je
omezeno následujícími
podmínkami:
1. Toto zařízení nesmí způsobovat škodlivé
rušení.
2. Zařízení musí akceptovat veškeré přijímané
rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit
nežádoucí změny provozu.
Změny nebo modifikace, které nejsou výslovně
povoleny organizací zodpovědnou za soulad s
normou, mohou vést k odebrání práva užívat
toto zařízení.

17. PROHLÁŠENÍ

UPOZORNĚNÍ
Prohlášení FCC

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu
mohou být v souladu s národními předpisy
uděleny pokuty.

Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a
napomáháte prevenci potenciálních
negativních dopadů na životní prostředí a

15. ODPOVĚDNOST
Tento manuál byl sepsán v souladu s
aktuálními dostupnými informacemi a ty se
mohou bez upozornění změnit. Raiing
Medical Company využila při psaní tohoto
materiálu, dle svého mínění, nejaktuálnější
dostupné informace.

lidské zdraví, což by mohly být důsledky
nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo
nejbližšího sběrného místa.

a zapínáním přístroje, skutečně dojde,
doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení
omezit některým z následujících opatření:

1. EMC (elektromagnetická kompatibilita)
produktu je v souladu s normou IEC60601-1-2
(standard pro elektronická lékařská zařízení).

- Změňte polohu nebo orientaci příjmové
antény.

2. Materiál, který je v kontaktu s kůží, je
netoxický, nedráždivý a je v souladu s normou
ISO10993-1、-5、-10.

- Zvětšete vzdálenost mezi daným zařízením a
přijímačem.
- Připojte dané zařízení do zásuvky na jiném
obvodu, než do kterého je zapojen přijímač.
- Kontaktujte prodejce nebo radio /TV
profesionála o radu nebo pomoc.

18. ZÁRUČNÍ
PODMÍNKY

19. AUTORSKÁ
PRÁVA

20. DISTRIBUTOR

Na výrobní a skryté vady výrobku se vztahuje
zákonná záruční lhůta v délce 2 roky. Záruka
se nevztahuje na opotřebení věci způsobené
jejím obvyklým užíváním. Záruka se dále
nevztahuje na škody způsobené neodborným
zásahem, nevhodnou manipulací či použitím
výrobku, rovněž na baterii a obal. V případě
poruchy zašlete, prosím, výrobek svému
prodejci. K reklamaci je třeba přiložit potvrzení
o nákupu.

Všechna práva vyhrazena společnosti © Raiing
Medical Company. Práva se vztahují na tento
manuál, jeho revizi a konečnou interpretaci.

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

Práva na český překlad patří „3M Devices –
Lukáš Rejchrt“. Bez předchozího písemného
souhlasu je zakázána jakákoliv další publikace,
šíření nebo překlad tohoto manuálu nebo
jakékoliv jeho části. Všechna práva vyhrazena!
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