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1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Устройство/Термометър: iThermonitor безжичен термометър;
Приемник: Смартфон/таблет, с инсталирано приложение iThermonitor App, полчуаващ Bluetooth сигнал от термометъра;

2. АКСЕСОАРИ
•1бр. батерия CR2025   •Инструмент за батерията   •1бр. кутия с лепенки   •Гаранционна карта   •Инструкции

3.ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Термометърът е устройство, опериращо на батерии, което е предназначено за продължително измерване и следене на 
телесната температура, както и предаване на резултатите към приемник, посредством безжичен сигнал (Bluetooth).

4. ПРИЛОЖЕНИЕ
Устройството е за многократна болнична или домашна употреба и е предназначено за измерване на телесната телесната 
температура на възрастни и деца (над 2 години).
НЕ Е ПОДХОДЯЩО ЗА СПЕШНА ПОМОЩ

5. ПОДГОТОВКА ЗА ПОЛЗВАНЕ
5.1 Поставяне на батерията
Отворете отделението  Смяна на батерията: С инструмента Поставете батерията Завъртете обратно на 
за батерията и махнете   завъртете по часовниковата стрелка,    часовниковата стрелка, 
защитното фолио;  за да отворите;       за да затворите;

         Уверете се, че батерията
         е в плътен контакт с пластините.
         Не натискайте/угъвайте 
         пластините.
5.2 Инсталиране на апликацията
Отворете App Store или Google Play и свалете приложението iThermonitor

5.3 Свързане
1. Включете приемника и активирайте Bluetooth. Уверете се, че има интернет връзка;
2. Включете термометъра, натискайки бутона за повече от 2 сек., докато не присветне LED индикатора;
3. Стартирайте приложението iThermonitor и се впишете/регистрирайте;
4. Следвайте стъпките „Tap to connect device”;
5. Изберете устройството от списъка, чрез серииния номер;
6. Изчакайте да се синхронизира;
7. Приложението трябва да покаже температурата на екрана на приемника
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5.4 Подготовка за поставяне
 Стъпка 1: Премахнете фолиото на лепенката  Стъпка 2: Обърнете термометъра със сезора нагоре и
        залепете другата страна към лепенката. Уверете се,
        че термометърът е в центъра на лепенката.

За най-точни резултати се уверете, че устройството е стояло поне 5 мин. на стайна температура преди да го използвате. 

6. НАЧИН НА ПОСТАВЯНЕ
Стъпка 1: Повдигнете ръката.  Стъпка 2: Залепете термометъра в Стъпка 3: Приберете и притиснете плътно
     зоната наподмишницата.  ръката за около 8 мин.

     Възрастен трябва да помогне на За да избегнете проблеми с връзката, 
     детето да сложи и носи устройството уверете се, че устройството и приемника
     и да се увери, че то е прилепнало са от една и съща страна на тялото или до
     плътно към кожата.   5 метра едно от друго.
 
•Препоръчваме Ви да използвате оригиналните лепенки, които са създадени за максимално добро прикрепване на 
устройството към тялото. За по-голям комфорт, носете термометъра в нормална среда. Не носете устройството повече от 24 
последователни часа под една и съща подмишница. Ако почувствате дискомфорт (алергична реакция или друго) когато 
носите лепенката с устройството, може да смените лепенките с други подобни, препоръчани от доктор. Трябва да бъде 
използване лепенка с размери поне 76х62 мм.
•Лепенките са за еднкоратна употреба.
•Премахнете космите от подмишниците. Уверете се, че кожата, която е в контакт с термометъра е гладка. 
•Почиствайте устройството с медицински спирт до 75% преди и след употреба. Материалът, от който е изработен 
термометърът е анти-алергичен, не е токсичен и не причинява дразнене, алергии или други странични ефекти.
•За да избегнете прекъсване заради получаване на разговор или съобщения по време на измерването на температурата, 
Ви препоръчваме да включите приемника на самолетен режим и да включите Bluetooth и WiFi.

7. ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА
7.1 Функция на бутоните
•Еднократно натискане и задържане над 2 секунди активира устройството. Еднократно премигване на LED индикатора 
показва включване. 
•Еднократно натискане, без задържане, за по-малко от 2 секунди, проверява статуса. Еднократно премигване на LED 
индикатора показва, че устройството е свързано с приемника. Двойно премигване на LED индикатора показва, че 
устройството не е свързано с приемника. Ако LED индикатора не премигне, устройството не е включено. 
•Двойно натискане и задържане над 2 секунди деактивира устройството. LED индикатора светва за 2 секунди и това показва 
изключване. 

До 5 метра
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7.2 Често изпълнявани операции
Свързване/сдвояване с приемника за първи път:
-Включете приемника и активирайте Bluetooth и WiFi, като се уверите, че сте свързани с интернет;
-Включете термометъра с еднократно натискане и задържане на бутона;
-Стартирайте приложението iThermonitor на приемника и влезте в профила си;
-Свържете термометъра с приемника. Ако устройството не се свърже с приемник в рамките на 60 мин. след включването си, 
то автоматично ще се изключи;
-Залепете термометъра под подмишницата си;

Свързване към приемник, с който вече е сдвоено устройството:
-Включете приемника и активирайте Bluetooth и WiFi, като се уверите, че сте свързани с интернет;
-Включете термометъра с еднократно натискане и задържане на бутона;
-Стартирайте приложението iThermonitor на приемника. Свързването ще се осъществи автоматично. Ако ръчно сте 
премахнали термометъра от приемника, ще трябва ръчно да го свържете отново. 
-Залепете термометъра в зоната на подмишницата си;

7.3 Измервания и съхранение
Термометърът продължава да измерва и съхранява данните за температурата дори и да няма връзка с приемника. 
Устройството ще се синхронизира с приемника когато отново установи връзка. Термометърът може да съхрани 
информация за максимум 10 дена назад. Ако включите устройството и не го сложите, то ще се изключи автоматично след 60 
мин.

8. ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА /ЧЗВ/

9. ПОДДРЪЖКА И СЪХРАНЕНИЕ
-Сменете батерията, когато е изтощена или устройството няма да функционира правилно;
-Почиствайте устройството със спирт до 75% концентрация;

о-Съхранявайте при температура между 0-50 С, влажност между 10-85% и налягане между 86-106кРа;
-Изхвърлянето на устройството и батериите трябва да са съобразени с местното законодателство;

ВАЖНО: Не е нужна калибровка или друга поддръжка, освен гореспоменатата, по време на използване на устройството.

Проблем Възможна причина Решение
- Рестартирайте устройството
- Сменете батерията

- Ниска или изтощена батерия - Сменете батерията
- Устройството може да е повредено - Свържете се с производителя
- Устройството не е поставено правилно - Проверете дали е поставено правилно
- Устройството може да е повредено - Свържете се с производителя
- Ръката не е държана прилепнала за 
първите 8 минути след поставяне - Прилепете ръката за 8 минути отново 

- Устройството не е стояло на стайна 
температура последните 5 минути преди 
използване

- Оставете устройството на стайна 
температура (без да го затоплята или 
държите) за 5 минути

- Устройството е поставено на неправилно 
място или други състояния на 
кожата/тялото пречат на коректно 
измерване

- Свържете се с доктор за професионално 
мнение

- Не е активиран Bluetooth на приемника - Включете Bluetooth на приемника
- Устройството е извън обхват - Приближете термометъра до приемника
- Устройството не е поставено правилно - Проверете дали е поставено правилно

- Рестартирайте Bluetooth на приемника и 
рестартирайте термометъра

- Изчерпана батерияИнформацията за температурата не се 
визуализира правилно

Устройството не се включва

Нереалистични данни за температура

Устройството не е свързано с приемника
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10. ПОЧИСТВАНЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
-Устройството трябва да се почиства и да се дезинфекцира преди и след всяка употреба с медицински спирт до 75% 
концентрация на алкохол; 
-Използването на други почистващи препарати, освен медицински спирт, може да доведе до грешни измервания, повреда 
или други нежелани последици;
-Не накисвайте устройството в никакви течности;
-Не стерилизирайте устройството;
-Ако забележите нередности или повреди по устройството, прекратете употребата му веднага;

11. ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ
За да избегнете ненужни наранявания, моля прочетете следващата информация преди да използвате iThermonitor.
-ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Забранени са всякакви модификации на устройството;
-Не използвайте по време на ЯМР и скенер;
-ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ: Не използвайте устройството със запалими течности/газове;
-При нужда, квалифициран лекар трябва да диагностицира клиничното Ви състояние и симптомите;
-Моля, проверявайте устройството редовно и се уверете, че е добре прилепнало към кожата, в противен случай може да 
получите грешни данни;
-Потапянето на устройството в течности или в дезинфектанти ще доведе до неточни резултати или повреда;
-Резки движения по време на измерването може да доведат до неточност в резултатите;
-Уверете се, че приемникът е със заредена батерия, когато ще е по-дълъг периода на измерването на температурата;
-Не упражнявайте натиск върху устройството. В случай на счупване на корпуса, веднага прекратете употребата му;
-Устройството е предназначено главно за деца. Мускулна маса или тлъстини могат да намалят обхвата на устройството, в 
случаите когато то се изпозлва от възрастен или от дете с наднормено тегло;
-Препоръчително е устройството да се използва при температура, влажност и налягане, които са упоменати в настоящата 
инструкция. При по-високи или по-ниски температури, влажност или налягане, може да настъпят отклонения в 
измерванията;
-Устройството е само за употреба на закрито;
-Проверявайте за актуализации на приложението в App Store или Google Play;
-В изключително редките случай, когато попаднете на несъвместимост между апликацията и приемника, свържете се с 
производителя;
-Батерията и лепенките трябва да бъдат поставяни/премахвани от възрастен. Моля, дръжте лепенките и 
приспособлението за батерията далеч от деца;
-Устройството не е асептично третирано;
-Батерията трябва да бъде изваждана от устройството, когато то няма да бъде ползвано повече от месец;

12. ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продукт Обхват на предавателя Приемник
Безжичен термометър До 5 метра iOS: Bluetooth 4.0 и iOS 8.0+

Android: Bluetooth 4.0 и Android 4.4+
Модел Измервателни единици За повече информация посетете
WT701 Целзии /oC/ или Фаренхайт /oF/ www.raiing.com 

Размери Обхват на температурно измерване Живот на батерията
51,9мм х 31,6мм х 6,5мм 25-45oC  77-113oF 120 дни при 8 часа работа на ден

Честото синхронизиране на данни, 
Тегло Точност може да доведе до по-бързо изчерпване
6 гр. /без батерията/ ±0,05оС (35-38,5оС)

±0,1оС (<35оС или >38,5оС) Работна среда
Батерия или Температура: 5-40оС или 41-104оF
DC 3V CR2025 ±0,09оF (95-101,3оС) Влажност: 15-85%

±0,18оF (<94,9oF или >101,3oF) Налягане: 86-106кРа
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13. ОПИСАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ
-Измерване на телесната температура: Термометърът се свързва с приемника, за да измерва телесната температура, като 
предава чрез Bluetooth и чрез приемника може да следите показанията в реално време;
-Умна аларма за температура: Показанията се оцветяват в червено и са придружени от алармен сигнал, когато 
температурата стигне високи/ниски граници. Звукът на алармата може да бъде включен или изключен ръчно и 
температурните граници могат да се зададат от потребителя;
-Загуба на Bluetooth връзка - когато се разпадне връзката, приемникът индикира със съобщение на екрана, както и със 
звуков сигнал;
-Съхранение на измерените данни - когато се разпадне връзката между устройството и приемника, термометърът 
продължава да измерва температурата и да записва данните. Устройството прави замервания на всеки 4 секунди и може да 
съхрани данни най-много за 10 дни назад. Предаването на информация към приемника става веднага след възобновяване 
на връзката. Данни за 24 часа се прехвърлят за приблизително около 1 минута;
-Индикация за изтощена батерия - Когато устройството е свързано с приемника и в случай, че термометърът е с изтощена 
батерия, на екрана на приемника ще се появи съобщение за смяна на батерията;

14. ЛЕГЕНДА
  Оторизиран предсавител в ЕС   Партиден номер
  Прочетете инструкциите преди употреба Сериен номер
  Устройството е с класификация BF  Производител
  Рециклируемо     Да не се изхвърля с битов отпадък
  Сертификация RoHS    Дата на производство

15. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА
Тези инструкции за употреба са написани в съответствие с наличната информация и тяхното съдържание може да бъде 
променено без предизвестие. Производителят е направил всичко възможно, за да гарантира точност и достоверност на 
съдържанието. Компанията не носи отговорност за загуба или повреда, които могат да бъдат причинени поради неточност, 
липса или топографска грешка в настоящите инструкции. Когато има разминаване между инструкциите поради сотуерна 
актуализация, моля последвайте указанията на софтуера. Когато има подобрение на продукта или технологични промени, 
моля посетете сайта на производителя за най-актуална информация.

16. ВНИМАНИЕ
Това устройство отговаря на изискванията от Глава 15 на регулациите на Федералната комисия по комуникациите (FCC 
Rules) на САЩ. Термометърът е покрил всички изисквания за устройство клас „В“ в съответствие с глава 15 от регулацит FCC. 
Тези изисквания са съобразени да предпазват от вредни смущения в домашна среда. Устройството създава безжични 
трансмисии и ако не се използва съгласно инструкциите, може да доведе до смущение в радио комуникацията. Допуска се, 
че в единични случаи могат да се получат смущения дори и при правилна употреба. 
Ако устройството причинява смущения при радио или телевизионни приемници, което може да бъде установено чрез 
включване или изключване на термометъра, потребителят може да се опита да отстрани смущенията по следните начини:
-Да премести приемникът на сигнала от термометъра;
-Да отдалечи термомтъра от устройството, на което се причиняват смущения;
-Да включи приемникът в друг контакт, които се намира на различен електрически кръг от този, на който е включено 
устройството, на което се причиняват смущения; 
-Да се посъветва с квалифициран радио или телевизионен техник;

17. ДЕКЛАРАЦИЯ
-Електромагнитната съвместимост /EMC/ на устройството отговаря на стандарта IEC-60601-1-2;
-Материалът на корпуса, който е в контакт с кожата, не е токсичен, не предизвиква раздразнения и отговаря на стандарта 
ISO10993-1, -5, -10;

18. COPYRIGHT
© Raiing Medical Company си запазва правото да ревизира настоящите инструкции. Авторското право на настоящите 
инструкции принадлежи на Raiing Medical Company и без изрично писмено съгласие нито едно физическо или 
юридическо лице няма право да възпроизвежда, копира или превежда настоящата информация. 
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ИНСТРУКЦИИ
19. ГАРАНЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ
Продуктът /без включена батерия/ е гаранционен за производствени дефекти в срок от 12 месеца, считано от датата на 
продажба.
Гаранцията не покрива щетите в случаи на:
- неправилна употреба, включително и не само използването на устройството в среда, която не е в съответствие на 
техническите спецификации;
- щети, причинени при форсмажорни обстоятелства;
- неоторизирана поправка;
- изтичане на гаранционния период;
Моля, запазете оригиналанта касова бележка, фактура или товарителница, той като може да бъде поиска за доказване на 
покупката. 

20. ПРИЛОЖЕНИЯ
o oСравнителна таблица на температурите между Целзии C и Фаренхайт F:

21. ИНФОРМАЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 Производител:  Raiing Medical Company    Официален вносител:  А2 ТЕКС ООД 
       Адрес:  Buildin 2, 7 Chuangxin rd., Tech Park  Адрес:   Благоевград 2700
   Changping district, Beijing, China     ул. Трайчо Китанчев 1, ет. 3

36,9-37,4 98,4-99,3 37,5-37,7 99,5-99,9 38-38,3 100,4-101
37,5-38,4 99,4-101,1 37,8-38,5 100-101,5 38,4-39,1 101,1-102,4
38,5-38,9 101,2-102 38,6-39,1 101,6-102,4 39,2-39,7 102,5-103,5
39-39,5 102,1-103,1 39,2-39,7 102,5-103,5 39,8-40,3 103,6-104,6
39,6-40 103,2-104 39,8-40,3 103,6-104,6 40,4-40,9 104,7-105,6

Чело Уста Ректум
oC → oF oC → oF oC → oF

Модел:

Сериен №:

Дата на покупка:

Дистрибутор:

Представител:

Телефон:

Факс:

E-mail:


