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BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

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

•	 Bezdotykový teplomer je možné používať nielen 
v domácnosti, ale aj k profesionálnemu použitie.

•	 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 
-20 °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 95% 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
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PREDSTAVENIE BEZDOTYKOVÉHO 
TEPLOMERA
Bezdotykový teplomer Helpmation pre meranie 
teploty používa najmodernejšiu infračervenú 
technológiu. Vďaka tejto technológii je možné 
bezdotykovo vo vzdialenosti 3-5 cm od čela zmerať 
presnú teplotu organizmu počas 1 sekundy.
Metóda merania, ktorú využíva bezdotykový 
teplomer Helpmation tzv „temporal Artery (TA)“ 
(meranie teploty z tepny) je presnejší a rýchlejší 
ako meranie teploty ušným teplomerom a 
komfortnejšie než meranie teploty klasickým 
teplomerom.

Vedecká citácie na meranie metódou TA: 
„Greenes D, Fleischer G. Accuracy of a Noninvasive 
Temporal Artery Thermometer for Use inInfants. 
Arch Pediatr Adolesc Med 2001, 155:376.“

BĚŽNÁ TEPLOTA ROZDELENÁ PODĽA VEKU

Vek °C °F

0-2 roky 36.4-38.0 97.5-100.4

3-10 rokov 36.1-37.8 97.0-100.0

11-65 rokov 35.9-37.6 96.6-99.7

> 65 rokov 35.8-37.5 96.4-99.5

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 15-20 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 bez ohľadu na 
teplotu v miestnosti.

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 ve °C alebo °F.
7. Automatické vypnutie teplomeru po 30 sek.
8. Životnosť teplomera je až 40.000 meraní

Bezdotykovým teplomerom Helpmation môžete 
merať teplotu detských fliaš alebo kúpeľa či 
izbovú teplotu (jednoducho nastavíte rôzne 
režimy tlačidlom MENU pozri popis v návode). 
Táto funkcia je v súlade so smernicou 89/336/EEC 
Elektromagnitické kompatibility.

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. Predná časť teplomeru s IR lúčom namierte na 
čelo a držte ho vo vzdialenosti 3-5 cm od čela. 
Stlačte tlačidlo SCAN a teplota sa ihneď zobrazí 
na display teplomera. Pri meraní teploty nehýbte 
hlavou ani teplomerom.

4. Než začnete merať teplotu, odstráňte z čela vlasy 
a zotrite prípadný pot či make-up.

ZÁSADY PRE SPRÁVNE MERANIE TEPLOTY
Pre správne a presné zmeranie teploty dodržiavajte 
pokyny uvedené v návode. Meranie teploty by sa 
malo uskutočniť v bežnom domácom prostredí a 
pacient by nemal pred meraním teploty vykonávať 
veľkú fyzickú námahu.

Pri meraní teploty berte do úvahy nasledujúce 
fyziologické zmeny:
•	 teles. teplota je vyšším o 0,5 ° C medzi 6 - 15 hod
•	 teplota ženského organizmu je približne o 0,2 °C 

vyššia
•	 teplota ženského organizmu sa mení v závislosti 

na ovulačnom cyklu (teplota vzrastie o 0,5 °C v 
druhej polovici ovulačného cyklu a v rannom 
štádiu tehotenstva) 

•	 pri dlhodobom sedení sa teplota organizmu 
zníži o 0,3 - 0,4 °C

www.roboticky-vysavac.sk
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MERANIE TEPLOTY
Predná časť teplomeru s IR lúčom namierte na 
stred čela a držte ho vo vzdialenosti 3-5 cm od čela. 
Stlačte tlačidlo SCAN a teplota sa ihneď zobrazí 
na display 
teplomera. 
Pri meraní 
teploty 
nehýbte 
hlavou ani 
teplomerom.

Presnosť merania teploty nie je 
garantovaná, ak ju budete merať na 
iných častiach tela (ruka, brucho, atď).

DÔLEŽITÉ POKYNY PRI MERANIE TEPLOTY
Pre presné výsledky merania dodržujte nasledujúce 
pokyny:
•	 odstráňte z čela vlasy
•	 zotrite z čela pot, odstráňte prípadný make-up
•	 v priebehu merania sa nezdržujte v prievane
•	 (z klimatizácie, vetraním)
•	 dodržujte rozostup 1 minútu medzi jednotlivými 

meraniami
•	 ponechajte teplomer v bežnom domácom 

prostredí po dobu 15-20 minút pred jeho 
použitím

SK
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POPIS BEZDOTYKOVÉHO TEPLOMERA 
HELPMATION

Infračervený
lúč

LCD display

Tlačidlo
 MODE

Tlačidlo °C/°F

Tlačidlo MEM

Tlačidlo SCAN

Priestor
pre batérie

POPIS LCD DISPLAYE

Tlačidlo
LANGUAGE

Režim
merania

Celsia
Teplota
Fahrenheita

Pamäť merania
Vybité batérieHlas

www.roboticky-vysavac.sk
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NASTAVENIE TEPLOMERU
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.

Tlačidlo MODE

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

•	 Stlačte znovu tlačidlo MODE 
a na display sa zobrazí režim 
merania: Surface Temp - pre 
meranie teploty detských 
fliaš či kúpele

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

Poznámka: Výrobné nastavenie teplomera je na režim BODY

Tlačidlo °C/°F

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

LA
NG

UA
GE
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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 průvodce teploměru.

UPOZORNENIE!
Pre meranie telesnej teploty sa používajú 
iné veličiny ako pre meranie povrchov, 
preto si vždy pred meraním skontrolujte 
správne nastavenie teplomera.

KALIBRÁCIA TEPLOMERA
Teplomer je kalibrovaný vo výrobe a nemusíte 
ho pred prvým použitím kalibrovať. V závislosti 
od typu pokožky môže dôjsť k odlišnostiam 
pri meraní. Ak potrebujete teplomer kalibrovať 
postupujte podľa inštrukcií nižšie.

Stlačte súčasne tlačidlo MODE a °C/°F a podržte je 
pár sekúnd kým na display nezačne blikať hodnota 
„F-4“.

www.roboticky-vysavac.sk
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VÝMENA BATÉRIÍ
Ak sa na display zobrazí ikona batérie „Battery“, 
batérie sú vybité a treba ich vymeniť za nové. 
Nekombinujte nové a staré batérie.
Otvorte kryt priestoru pre batérie a vymeňte 
batérie za nové.
Pozor, pri umiestňovaní batérií je umiestnite 
správnou polaritou
(„+“ na batérii na „+“ v priestore batérií a „-“ na 
batérii na „-“ v priestore batérií).

Pri zlom umiestnení batérií dôjde k zničeniu 
teplomera. Nikdy nepoužívajte dobíjacie batérie a 
používajte iba batérie alkalické.

Stlačením tlačidla MODE zvyšujete nastavenia o 0,1 
°C a stlačením tlačidla °C/°F znižujete nastavenia o 
0,1 °C. Po kalibrácii teplomera stlačte tlačidlo MEM 
a Vaše nové nastavenie sa uloží.

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 RC008
Rozmery 175 x 50 x 52 mm
Váha 148 g (vrátane batérií)
Napájanie (batérie) DC3 V (2 ks typ AA, LR6)
Spotreba < 300 mW 
Vzdialenosť merania 3-5 cm
Automatické vypnutie 30 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:
36°C ~ 39°C (96,8 °F ~ 102,2 °F) = ±0.2°C (±0,4 °F) 
Dle ASTM Standard E1965-1998 (2009)

Presnosť merania

Od 34°C do 35,9°C = ±0,3 °C
Od 93,2°F do 96,6 °F = ±0,6 °F

Dle ASTM 
Standard 
E1965-1998 
(2009)

Od 36°C do 39°C = ±0,2 °C
Od 96,8°F do 102,2 °F = ±0,4 °F

Od 39°C do 42,5°C = ±0,3 °C
Od 102,2°F do 108,5 °F = ±0,6 °F

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. 

•	 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:
•	 odstráňte vlasy z čela a zotrite prípadný pot
•	 vzdialenosť merania je dlhšia ako 3-5 cm
•	 interval medzi jednotlivými meraniami musí 

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

•	 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.

SK
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•	 Display zobrazuje teplotu nižšiu ako 32°C 
(89,6°F): Zmeňte nastavenie teplomeru na režim 
„Body“ stlačením tlačidla Mode.

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 
(www.ekokom.cz)

Obsah balenia:
1 ks bezdotykový teploměr
2 ks baterie AA, LR6
1 ks návod

Guangzhou Jinxinbao Electronic Co., Ltd.
Address: No. 38 Huanzhen Xi Road, Dagang Town,
Nansha, Guangzhou, China

Wellkang Ltd.
Addess: Suite B, 29 Harley Streed London, 
W1G 9QR, England, United Kingdom

Vyhlásenie o zhode. Výrobok zodpovedá 
požiadavkám Európskej únie (EÚ) a je v súlade so 
smernicou 93/42/EEC.

www.roboticky-vysavac.sk
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