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1．Souhrn  

Tento teploměr měří teplotu na povrchu čela prostřednictvím infračerveného paprsku na 

měřený bod a následně vypočítá pomocí algoritmu ekvivalent orální teploty.  

   

A. Hlavní jednotka：  

Skládá se převážně z: infračerveného teplotního senzoru, mikroprocesoru, napájecího 

zdroje, bzučáku, LCD displeje a plastového krytu.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1) Displej   4) Tlačítko – 

2) Tlačítko SET  5) Infračervený senzor 

3) Tlačítko +  6) Tlačítko Start  7) Prostor pro baterie  
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B. Specifikace produktu：  

  

Produktová data 

  

Rozsah teplot pro skladování  -20~55℃  

Provozní teplota  10~40℃  

Rozsah vlhkosti pro skladování  15 až 85% rel. vlhkosti  

Rozsah vlhkosti pro používání 10 až 90% rel. vlhkosti  

Baterie  DC 3V (2x 1,5V AAA) 

Hmotnost  156g  

Vnější rozměry 96x43x149mm  

  

  

Technická data  

  

  

Rozsah měření  35~42℃  

Přesnost 34.0℃～42.0℃±0.2℃  

Přírůstky teploty po  0.1℃  

Response Time  1s  

Vzdálenost pro měření  5~8cm  

Automatické vypnutí po  <15s  

  

  

  

C. Použití 

  

( 1） Cílová skupina： Dospělí, děti, novorozenci.  

( 2） Bod měření： čelo.  

( 3） Oblast použití： Nemocnice, kliniky, školy, úřady, kanceláře, rodiny. 

 

 

 

Vložení baterií: 

1) Otevřete kryt baterie ve spodní části přístroje 

2) Vložte dvě alkalické AAA baterie dle polarity na dvířkách teploměru. Tam, kde je 

symbol „+“ vložte baterii „čudlíkem“ ven; tam, kde je symbol „-„ vložte baterii 

„čudlíkem“ dovnitř teploměru. 

3) Zavřete kryt baterií 
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2．Používání teploměru a řešení potíží：  

  

  

A.  Příprava  

  

Možnosti nastavení  

Stiskněte tlačítko SET po dobu dvou sekund a vstoupíte do nastavení teploměru. Následným 

opakovaným stiskem tlačítka SET se posouváte na další položky nastavení: 

- F1 = můžete nastavit odchylku teploměru (výchozí 0,0 °C) buď do plusu nebo do 

mínusu pomocí tlačítek + / – a tlačítkem SET se posunete na další položku 

nastavení 

- F2 = můžete nastavit hranici teploty, od které bzučák upozorňuje na horečku 

(výchozí 38 °C). Pomocí tlačítek + a – nastavíte novou hranici a tlačítkem SET se 

posunete na další položku nastavení 

- F3 = přepínáte mezi teplotou °C a °F pomocí tlačítek + a -. Tlačítkem SET se 

posunete na další položku nastavení 

- F4 = pomocí tlačítek + a – můžete zapnout nebo vypnout bzučák – zvukovou 

signalizaci teploměru. Symbol reproduktoru na displeji mizí/objevuje se. Tlačítkem 

SET následně vypnete teploměr a změny se uloží  

  

Přepínání režimů 

Při zapnutém teploměru můžete krátkým stiskem tlačítka SET měnit kalibraci teploměru mezi 

body (měřením tělesné teploty) a surface (měřením ostatních povrchů).  

  

Proces měření  

Stiskněte tlačítko Start.  

Měření je hotové během jedné sekundy a je indikováno delším pípnutím.  

Přístroj můžete odložit pryč z čela a prohlédnout si výsledek na 

displeji. Displej zůstane podsvícen 5 sekund.  

  

Poznámka:  

Pokud je výsledek nižší než 37.5°C, displej je podsvícen zeleně.  

Pokud je výsledek vyšší než 38°C, displej je podsvícen červeně.  

Pokud je výsledek mezi 37.5°C ~ 38°C, displej je podsvícen oranžově.  

  

  

  

Použití funkce paměti  

  

Přístroj automaticky ukládá posledních 32 měřených hodnot. Při zapnutém teploměru můžete 

mezi výsledky přepínat pomocí tlačítek + a -. Na displeji je indikováno číslo měření (číslo 01 = 

nejnovější, číslo 32 = nejstarší měření), naměřená teplota a Body (tělo) či Surface (jiný povrch) 

indikující, o jaký typ měření se jednalo. Nejstarší výsledky jsou automaticky mazány dalším 

novým měřením.  
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B. Upozornění  

  

1) Vždy se přesvědčte, že infračervený senzor je čistý a nepoškozený a čelo osoby je 

čisté, nezpocené, bez kosmetiky, jizev atd.  

2) Před samotným měřením se ujistěte, že měřená osoba v posledních 30 minutách 

neměla koupel nebo necvičila a že nejméně 5 minut setrvala ve stabilním prostředí.  

3) Je doporučeno provést měření třikrát. Pokud pokaždé vycházejí odlišné hodnoty, 

vycházejte z té nejvyšší naměřené.  

4) Při měření držte teploměr 1-3 cm od středu čela (tzn. neměřit třeba nad okem).  

5) Pokud budete držet teploměr v ruce příliš dlouho, může senzor nesprávně 

vyhodnocovat teplotu okolí a ve výsledku podhodnocovat teplotu měřené osoby.  

6) Nehýbejte se po dobu měření.  

  

  

  

  

  

C. Řešení problémů a údržba  

  

  

Ikony a chybové zprávy 

Displej zobrazuje “HI”  

Mód měření lidského těla: Naměřená teplota je vyšší než +42.9°C.  

Používejte teploměr pro měření v limitech daných specifikací.  

  

Displej zobrazuje “Lo”  

Mód měření lidského těla: Naměřená teplota je nižší než +34°C (93.2°F). 

Používejte teploměr pro měření v limitech daných specifikací. 

  

Otázky a odpovědi 

1). Naměřená teplota je spíše vyšší než by měla být:  

- Teploměr byl skladován v chladném prostředí. Ponechte nejdříve teploměr alespoň 30 minut 

v místnosti/prostředí, ve které budete měřit.  

- Infračervený senzor byl vystaven přímému slunečnímu záření.  

- Měření bylo provedeno krátce po tom, co měřená osoba 

brečela. Pláč může dočasně zvýšit tělesnou teplotu.  

  

  

2). Naměřená teplota je spíše nižší než by měla být:  

- Měřená osoba se potí.   

- Neměřte teplotu osobě, která je mokrá (bazén, sprcha), nebo zpocená třeba od fyzické 

aktivity. Nejprve otřete pot a poté alespoň 30 minut počkejte, až se měřená osoba aklimatizuje 

na teplotu prostředí, ve kterém měříte.  

- Infračervený senzor je špinavý.  

- Měření bylo provedeno v režimu Surface místo režimu Body.  
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- Měření bylo provedeno krátce po tom, co měřená osoba přišla z chladného prostředí (chladné 

počasí). Počkejte na aklimatizování měřené osoby.  

- Měření bylo provedeno na jiném místě, než na čele osoby. Ujistěte se, že měříte skutečně 

v oblasti čela, ne například nad čelem v oblasti počínajících vlasů.  

  

  

  

3). Jsou patrné rozdíly v opakovaných měřeních teploty.  

- Měření nebylo provedeno na stejném místě 

- Infračervený senzor je znečištěn.  

  

  

4). Teplota naměřená teploměrem se neshoduje s teplotou naměřenou klasickým orálním 

teploměrem.  

- Bezkontaktní teploměry nemusí vždy naměřit stejnou teplotu, jako orální teploměry. Je doporučeno 

provádět pravidelná měření členů rodiny, které jsou v dobrém fyzickém stavu pro zjištění jejich běžné 

teploty. 

Pokud opakovaně dostáváte jiné výsledky na orálním teploměru a bezkontaktním teploměru 

v průměru o stejnou odchylku u více osob, můžete nastavit odchylku bezkontaktního teploměru dle 

postupu v tomto návodu v sekci 2.A. 

  

 

Přirozená teplota lidského těla na základě věku 

  

  

Věk  Teplota ℃  

0~2  36.4 ~ 38.0  

3~10  36.1 ~ 37.8  

11~65  35.9 ~ 37.6  

>65  35.8 ~ 3 7.5  

  

 

  

3．Údržba, čištění a dezinfekce  

  

A. Údržba  

  

Pokud je infračervený senzor znečištěný, otřete jej lehce měkkým suchým hadříkem nebo 

vatovou tyčinkou.  

Nečistěte senzor kuchyňskými utěrkami nebo papírovými kapesníky.  

Čistěte senzor velmi opatrně, aby nedošlo k jeho poškození.  

- Použijte vatovou tyčinku nebo vatový tampon namočený v roztoku 70% alkoholu.  

- Nechte všechny součásti pořádně oschnout.  

 

Neskladujte teploměr v následujícím prostředí. Jinak může dojít k jeho poškození: 
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- Prostředí s vysokou teplotou a/nebo vlhkostí 

- Prostředí, které je vystavené přímému slunečnímu záření 

- Prostředí blízko zdrojům tepla, prašnému prostředí, nebo prostředí s vysokou 

koncentrací soli ve vzduchu. 

- Prostředí, kde bude teploměr vystaven otřesům, vibracím nebo jiným pohybovým 

šokům 

- Prostředí (zejména v oblasti farmacie), kde se vyskytují žíravé látky  

  

B. Čištění a dezinfekce  

  

- Nikdy neponořujte teploměr do vody nebo jiné kapaliny  

- Nikdy na čištění nepoužívejte abrazivní látky, ředidla, benzenové látky   

- Nikdy nevkládejte ostré předměty do prostoru infračerveného senzoru, nebo jiného 

otvoru v teploměru. 

- Nepoužívejte k čištění senzoru chemikálie jiné než isopropylalkohol nebo ethanol.  

  

Čištění a dezinfekce teploměru 

  

Je doporučeno teploměr dezinfikovat před prvním použitím i před každým dalším 

použitím. Teploměru by neměly vadit nejpoužívanější dezinfekční prostředky.  

  

 

4．Výměna baterií  

  

Stav baterie je zobrazen vždy na displeji. Jakmile displej začne zobrazovat slabou baterii, je čas na její 

výměnu. Doporučujeme používat pouze alkalické baterie.  

Staré baterie odneste do sběrného dvora nebo do jednoho ze sběrných míst. Spolupracujeme 

se společností REMA Systém a.s. (https://www.rema.cloud/sberna-mista/) 

  

5．Obsah balení 

   

1x teploměr, 1x návod, 2x AAA alkalické baterie  

  

  

6．Prohlášení o shodě  

  

Společnost Guangdong Five Development Industrial Co.,Ltd prohlašuje, že výrobek je ve shodě 

s příslušnými harmonizačními předpisy Evropské Unie a je v souladu se směrnicí EU 

93/42/EEC, normou ISO 80601-2-56 a normou ČSN / EN60601-1-2 a podléhá zvláštním 

opatřením o elektromagnetické kompatibilitě. Dokumenty lze získat z webu na http://gd508.com 

 

 

7．Distributor 

PRG Trading Group s.r.o., Denisova 1300, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ: 02630664 

Kontakt: info@prgtrading.com 

Reklamace a servis: https://xiaomi-store.cz/servis    

https://www.rema.cloud/sberna-mista/
http://gd508.com/
mailto:info@prgtrading.com
https://xiaomi-store.cz/servis
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7．Symboly  

  

  

  

  

Symboly  Odkaz 

  

IEC 60417-5333, Type BF applied part // Unikající proud tělem 

typu BF 

  

 IEC 60417-5031 Stejnosměrný proud   

IP22  IEC 60529 Stupeň krytí  

 

Výrobek nevhazujte do běžného odpadu, ale zrecyklujte jej 

v souladu s místními předpisy 

 

Udržujte v suchu   

  
Křehký  

  

  

  

  

  

 

  

   

Napájení： DC 3V   

Unikající proud pacientem：Typ BF // Applied part: Type BF 

Životnost: min. 2 roky 

Číslo registrace certifikátu / Technické požadavky č..:20200096  

Výrobce: Guangdong Five Development Industrial Co.,Ltd  

Adresa：5 / f, building A, no.5, wulian industrial zone, bihu avenue, wulian village, Fenggang town, 

Dongguan city， Guangdong，China. Post code： 523695   
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