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Bezdotykový teplomer pre psov
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For
Dogs
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BezpečnOStné inŠtrukcie

•	 Pred používaním teplomera si pozorne prečítajte návod a 
riaďte sa inštrukciami v návode.

•	 Bezdotykový teplomer RC004 nie je určený na meranie 
ľudskej teploty!!!

•	 Výrobok môže byť používaný iba na účely popísané v návode.
•	 Výrobok musí byť používaný iba pri bežných teplotách medzi 

10 °C a 40 °C.
•	 Výrobok musí byť vždy uskladnený v čistom a suchom 

prostredí.
•	 Výrobok nesmie prísť do kontaktu s elektrickým prúdom.
•	 Nevystavujte výrobok extrémnym teplotným podmienkam 

vyšším ako 50 °C a nižším ako 0°C.
•	 Nepoužívajte výrobok v relatívnej vlhkosti vyššej ako 85%.
•	 Ochranné sklo pred senzorom teplomera sa nesmie rozbiť.
•	 Nedotýkajte sa ochranného skla pred senzorom teplomera 

prstami.
•	 Ochranné sklo pred senzorom tepoloměru čistite bavlnenou 

handričkou s 70% alkoholom.
•	 Výrobok nesmie prísť do kontaktu s priamym slnečným 

lúčom alebo vodou.
•	 Nehádžte s výrobkom, pri jeho páde dôjde k jeho zničeniu.
•	 Výrobok smie opravovať iba autorizovaný servis.

SK

Režim BODY je špeciálne nastavený na meranie 
teploty organizmu psa. Nie je určený na 
meranie teploty organizmov iných zvierat alebo 
ľudskej teploty.

www.roboticky-vysavac.sk
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predStAvenie BezdOtykOvéHO teplOmerA
Bezdotykový teplomer Helpmation pre meranie teploty psov 
používa najmodernejšiu infračervenú technológiu. Vďaka tejto 
technológii je možné bezdotykovo vo vzdialenosti 3-5 cm od 
ďalej v návode špecifikovaných miest na tele psa zmerať presnú 
teplotu počas 1 sekundy.
Teplomer Helpmation Vám pomôže včas odhaliť zmenu 
teploty vášho psa a zabezpečiť tak jeho liečbu v spolupráci s 
veterinárom.

Teplomer bol v továrni nakalibrovaný pomocou čierneho 
kalibračného telesa.

Bežná teplota zdravého psa je v rozmedzí:
37,2°C až 39,4°C (99,0°F až 102,8°F)

V prípade nadmernej teploty vášho psa (vyššia alebo nižšia ako 
je bežná teplota) odporúčame ihneď kontaktovať veterinára.

Helpmation nenesie zodpovednosť za výsledky alebo aktivity 
laika v odbore veterina, ktorý zaobchádza s teplomerom pre 
psov.

Upozornenie na vysokú teplotu

Teplomer je továrni nastavený, aby upozornil na vysokú teplotu 
organizmu psa pri nameraní 39,7 ° C (103,4 ° F). Musí byť 
zapnutý hlasový sprievodca.

www.roboticky-vysavac.sk
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inŠtrukcie pred pOužívAním

Bezdotykový teplomer Helpmation je nastavený a skalibrováný 
z výroby a nie je ho treba kalibrovať pred prvým použitím.

Pre dosiahnutie presného a stabilného výsledku merania je 
potrebné teplomer ponechať v bežnom domácom prostredí po 
dobu 10-15 minút pred jeho použitím.
Pre dosiahnutie najpresnejších hodnôt dodržujte min. časový 
rozostup medzi jednotlivými meraniami 1 minútu.

Funkcie
1. Špeciálny dizajn teplomeru pre presné zmeranie teploty 

organizmu vášho psa.
2. Rýchle a presné výsledky merania vďaka pokročilej 

infračervené technológii.
3. Zvukový alarm pri vysokej teplote.
4. Pamäť na 32 posledných meraní.
5. Podsvietený LCD display. 
6. Teplota sa zobrazuje v stupňoch Celzia alebo Fahrenheita.
7. Automatické vypnutie teplomeru po 20 sek.
8. Praktické a jednoduché použitie teplomeru.

Ďalšie použitie

Bezdotykovým teplomerom Helpmation môžete merať teplotu 
povrchu alebo izbovú teplotu (jednoducho nastavíte rôzne 
režimy tlačidlom MENU viď popis v návode)

SK

www.roboticky-vysavac.sk
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pOužitie BezdOtykOvéHO teplOmerA
1. Umiestnite batérie do priestoru pre batérie (batérie sú 

súčasťou balenia). Pozor, umiestnite batérie správnou  
polaritou pozri Výmena batérií.

2. Pri prvom použití teplomera alebo pri výmene batérií  
vyčkajte pred meraním 10 minút.

3. Zapnite teplomer stlačením tlačidla SCAN. 
4. Predná časť teplomeru s IR lúčom namierte na požadovanú 

oblasť na tele psa viď Miesta na tele psa pre meranie teploty 
(str. 22) vo vzdialenosti 3-5 cm od určenej oblasti. Stlačte 
opäť tlačidlo SCAN a teplota sa ihneď zobrazí na display 
teplomera.

záSAdy pre Správne merAnie teplOty pSA
Pre správne a presné zmeranie teploty dodržiavajte pokyny 
uvedené v návode. Meranie teploty by sa malo uskutočniť v 
bežnom domácom prostredí a pes by nemal pred meraním 
teploty vykonávať veľkú fyzickú námahu.

Spôsob merania teploty bezdotykovým teplomerom Helpmation 
zabezpečí rýchly a presný výsledok merania. Nameraná teplota 
môže byť rozdielna, podľa spôsob merania teploty tzn. nameraná 
teplota bezdotykovým teplomerom, rektálnom teplomerom alebo 
ušným teplomerom sa môže líšiť.

Pro měření tělesné teploty psa se používají jiné veličiny než 
pro měření povrchů a vzduchu, proto si vždy před měřením 
zkontrolujte správné nastavení teploměru na BODY.

www.roboticky-vysavac.sk
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Pri meraní teploty sa pes nemí hýbať
Pri meraní nesmiete hýbať teplomerom
Dodržujte vzdialenosť max 3-5 cm
Merajte na mieste kde je čo najmenej chlpov

merAnie teplOty pSA
Meranie teploty psa vykonávajte v miestnosti kde nie je prievan 
a nie je pustená klimatizácia.

Teplomer je kalibrovaný pre meranie teploty psa z vnútorného 
ucha. 
Teplotu môžete merať aj z ďalších miest viď Miesta na tele psa 
pre meranie teploty (str. 22) (pri meraní na iných miestach ako 
vnútorné ucho môže byť potrebné teplomer rekalibrovať pozri 
Kalibrácia teplomera str. 25). 
 
Nastavte teplomer do režimu „BODY“ - meranie teploty psa.

Namierte prednú časť 
teplomeru s IR lúčom 
na vnútorné ucho 
psa (alebo inú oblasť 
uvedenú na str. 22) a 
vo vzdialenosti max. 
3-5 cm stlačte tlačidlo 
SCAN.

Teplota sa počas 1 sekundy objaví na display teplomera. 
 
Po ukončení merania sa teplomer automaticky vypne do 20 sek.

www.roboticky-vysavac.sk



22

mieStA nA tele pSA pre merAnie teplOty

Vnútorné ucho
(odporúčané)

Horná 
čeľusť

Brucho / 
triesla

Konečník

Vnútorné ucho Horná čeľusť Konečník Brucho/triesla

1 2 3 4

1
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4

Teplota v oblasti slabín je vždy o niečo vyššia ako teplota v 
oblasti brucha (oblasť bližšie k hrudníku).

Pri meraní na iných častiach tela psa ako sú uvedené alebo pri 
pohybe teplomeru alebo psa v priebehu merania nie je garancia 
správne nameraných hodnôt.

www.roboticky-vysavac.sk
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pOpiS BezdOtykOvéHO teplOmerA
Infračervený 
lúč

LCD 
display

Tlačidlo
MODE

Tlačidlo 
°C/°F

Tlačidlo 
MEM

Tlačidlo 
SCAN

pOpiS lcd diSplejA

Tlačidlo 
LANGUAGE

Režim merania

Celsia
Teplota
Fahrenheita

Pamäť merania
Vybité batérieHlas

nAStAvenie teplOmeru HelpmAtiOn
Tlačidlo SCAN

Ak je teplomer vypnutý, stlačte jedenkrát tlačidlo SCAN a 
teplomer sa zapne (LCD display sa rozsvieti). Opätovným 
stlačením tlačidla SCAN zmeriate požadovanú teplotu.

Reproduktor

www.roboticky-vysavac.sk
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Tlačidlo MODE

•	 Stlačte tlačidlo MODE a na display 
sa zobrazí režim merania: Body - 
pre meranie teploty tela psa

•	 Stlačte znova tlačidlo MODE a na 
display sa zobrazí režim merania: 
Surface Temp - pre meranie 
teploty povrchov

•	 Stlačte tlačidlo MODE po tretie 
a na display sa zobrazí režim 
merania: Room - pre meranie 
izbovej teploty

Tlačidlo °C/°F

Stlačením tlačidla °C /° F meníte meranie zo stupňov Celzia na 
Fahrenheita a naopak

Tlačidlo MEM

Stlačením tlačidla MEM sa na display zobrazí poslednej 
nameranej hodnoty od najnovšej po najstaršiu (pamäť teplomera 
je na posledných 32 meraní). Opätovným stlačením tlačidla MEM 
sa zobrazujú jednotlivé teploty z pamäte teplomera.

Tlačidlo LANgUAgE

Stlačením tlačidla LANGUAGE vypnete alebo zapnete zvukového 
sprievodcu teplomeru, ktorý oznamuje výsledok merania v AJ.

www.roboticky-vysavac.sk
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kAliBráciA teplOmerA
Teplomer je kalibrovaný vo výrobe a nemusíte ho pred prvým 
použitím kalibrovať. V závislosti od typu plemena psa môže 
dôjsť k odlišnostiam pri meraní. Ak potrebujete teplomer 
kalibrovať postupujte podľa inštrukcií nižšie.

Stlačte súčasne tlačidlo MODE a °C/°F a podržte je 3 sekundy 
kým sa na display nezobrazí „F-4“.
Stlačením tlačidla MODE zvyšujete nastavenie o 0,1 °C a 
stlačením tlačidla °C/°F znižujete nastavenie o 0,1 °C.
Po kalibrácii teplomera stlačte tlačidlo MEM a Vaše nové 
nastavenie sa uloží.

výmenA BAtérií
Ak sa na display zobrazí ikona batérie           , batérie sú vybité a 
treba ich vymeniť za nové. Nekombinujte nové a staré batérie.

Otvorte kryt priestoru pre batérie a vymeňte batérie za nové 
alkalické 2 ks AAA. Pozor, pri 
umiestňovaní batérií je umiestnite 
správnou polaritou (“+“ na batériu na 
„+“ v priestore batérií a „-“ na batériu 
na „-“ v priestore batérií).

Pri zlom umiestnení batérií dôjde k 
zničeniu teplomeru. Nikdy nepoužívajte 
dobíjacie batérie a odporúčame používať 
batérie alkalické.

+ -

+-

www.roboticky-vysavac.sk
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tecHnická ŠpeciFikáciA

Bežné podmienky pre použitie teplomera:
Teplota okolia: 10°C - 40°C (50°F - 104 °F)
Vlhkost vzduchu: < 85%

Model RC004
Rozmery 141 x 44 x 52 mm
Váha 110 g (vrátane batérií)
Napájanie DC3 V (2 batérie typ AAA)
Spotreba < 300 mW 
Vzdialenosť merania 3-5 cm
Automatické vypnutie 20 sec.

Rozsah merania:
V režime Body 32°C - 42,9 °C (89,6 °F - 109,2 °F)
V režime Surface Temp 0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F)
V režime Room 0 °C - 60 °C (32 °F - 140 °F)

Presnosť v rozsahu:
36°C ~ 39°C (96,8 °F ~ 102,2 °F) = ±0.2°C (±0,4 °F)

Presnosť : ± 0.3°C (±0,6 °F)
Rozlíšenie: ± 0.1°C (±0,1 °F)

Obsah balenia:
1 ks bezdotykový teploměr
2 ks baterie AAA
1 ks ochranný sáček na teploměr
1 ks návod

www.roboticky-vysavac.sk
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Bezdotykový teplomer Helpmation môže merať aj teplotu pod 
32 °C a nad 42,9 °C (pod 89,6 °F a nad 109,2 °F), ale presnosť 
merania nad rámec uvedených hodnôt nie je garantovaná.

než zAvOláte dO ServiSu
Ak máte problémy s teplomerom v priebehu používania, pozrite 
sa na nasledujúce riešenia. Ak problém nevyriešite, kontaktujte 
prosím autorizovaný servis.

•	 Display zobrazuje teplotu vyššiu ako 42,9 °C (109,2°F): 
Máte nastavené meranie teploty vo Fahrenheita. Zmeňte 
nastavenie na stupne Celsia stlačením tlačidla °C/°F.

•	 Display zobrazuje teplotu nižšiu ako 32°C (89,6°F): 
Ak chcete zistiť telesnú teplotu psa, zmeňte nastavenie 
teplomeru na režim „Body“, stlačením tlacitka Mode.

•	 Hodnoty merania sú rozne  
Nedodržiavate vzdialenosť max 3-5 cm od meranej časti tela 
Nesmiete pri meraní hýbať teplomerom 
Pri meraní teploty sa pes nesmie hýbať 
Meriate na mieste kde je veľa chlpov 
Meranie vykonávate na iných častiach tela psa ako je 
uvedené v návodu 
Pes pred meraním vykonal veľkú fyzickú námahu 
Meranie teploty psa vykonávajte v mieste kde nie je prievan a 
nie je pustené klimatizácia.

SK

www.roboticky-vysavac.sk
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•	 Display zobrazuje správu „HI“: 
Pri zobrazení informácie „HI“ na display 
teplomera je teplota vyššia ako teplota 42,9°C 
(109,2°F) v režime „Body“.

•	 Display zobrazuje správu „Lo“: 
Pri zobrazení informácie „Lo“ na display 
teplomera je teplota nižšia ako teplota 32°C 
(89,6°F) v režime „Body“. 
 
Dôvodom môžu byť nasledujúce skutočnosti:
•	merajte teplotu psa na miestach podľa návodu
•	 vzdialenosť merania je dlhšia ako 3-5 cm
•	 interval medzi jednotlivými meraniami musí 

byť min. 1 minútu
•	pri meranie teploty nebuďte v prievane

Vyhlásenie o zhode. Výrobok zodpovedá požiadavkám
Európskej únie (EÚ).

Všetky elektrické a elektronické výrobky musia byť likvidované 
oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom určených 
zberných miest. Ekologická likvidácia tohto zariadenia je zaistená 
v rámci kolektívneho systému Retela (www.retela.cz).
Použité batérie alebo akumulátory nepatrí do netriedeného 
odpadu, môžete ich bezplatne odovzdávať na mnohých miestach, 
ktoré sú označené ako „miesta spätného odberu“ spoločností 
ECOBAT (www.ecobat.cz).

Značka ZELENÝ BOD je ochrannou známkou. Označenie obalu 
značkou ZELENÝ BOD znamená, že za tento obal bol uhradený 
finančný príspevok organizácii zaisťujúce spätný odber a využitie 
odpadov z obalov v súlade so Smernicou ES 94/62 (ww.ekokom.cz)

www.roboticky-vysavac.sk
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