
                                                                                   Návod k obsluze
R224B – Teploměr bezdotykový tělní UV-8808





8. Konfigurace
1. Infračervený snímač
2. LCD displej
3. Tlačítko režimu
4. Tlačítko dolů
5. Tlačítko Nahoru
6. Tlačítko nastavení
7. Tlačítko ON / Scan
8. Kryt baterie

9. LCD Indikátor
1. Povrchový režim
2. Tělesný režim
3. Režim teploty okolí
4. Digitální odečet
5. Smějící se nebo plačící indikátor
6. Indikátor baterie
7. Indikátor zapnutí / vypnutí bzučáku
8. Paměť
9. °C
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10. Číslo paměti
11. °F

10. Provoz
10-1 Vložte baterii
Zatlačte kryt baterie podle šipky, otevřete kryt baterie, vložte dvě baterie AAA podle označení 
"+" a "-" a zavřete kryt baterie.
Poznámka: Zkontrolujte správné kladné a záporné nabití baterie
10-1-1 Při prvním použití nebo při vkládání nových baterií počkejte 10 minut pro zahřátí 
přístroje.
10-1-2 Pokud chcete teploměr zapnout po delší době, zařízení nejprve otestuje pokojovou 
teplotu a zpoždění zapnutí trvá déle než dvě sekundy.

10-2 Měření 
Zaměřte směrem k čelu (viz obrázek níže), od vzdálenosti 5-15 cm, stiskněte měřicí spoušť, 
teplota se okamžitě zobrazí. Ujistěte se, že na čele nejsou žádné vlasy, pot, kosmetika nebo 
čepice.

                                          
Pokud nemůžete měřit teplotu čela kvůli potu nebo jiným faktorům, namiřte za ušní lalok, 
ujistěte se, že nejsou pokryty vlasy, potem, kosmetikou nebo čepicí.
10-2-1 Teplota okolí by měla být stabilní, neměřte tělesnou teplotu před ventilátorem, vývody 
vzduchu, atd., kde proudí vzduch.
10-2-2 Abyste získali stabilní a spolehlivá data, měli byste přístroj udržovat 15-20 minut, 
abyste vyvážili vlastní teploty před měřením, když se teplota prostředí výrazně změní, držte jej
1 minutu po dvou měřeních nepřetržitého měření.
10-2-3 Neměřte tělesnou teplotu, jestliže se pacient potí nebo měl studené obklady atd., 
Protože sníží výsledek měření.
10-2-4 Změřte teplotu těla třikrát a podřizujte se nejvyšší hodnotě.

10-3 Ovládání tlačítek
10-3-1 Tlačítko ON / SCAN (měřicí spouštěč): Stiskněte tlačítko pro zapnutí přístroje a začněte
měřit.
10-3-2 Tlačítko MODE (Režim): Přepínejte režim tělesný nebo povrchový
POZNÁMKA: Režim těla je pro tělesnou teplotu a povrchový režim je pro povrchovou teplotu 
objektu. Ujistěte se, že při tělesné teplotě používáte režim tělesný.
10-3-3 Tlačítko SET: Upravte nastavení přístroje, (Podrobněji postupujte podle instrukcí 
tlačítka SET)
10-3-4 Tlačítko UP nad Down: pokračujte vpřed nebo vzad, zvyšujte nebo snižujte

10-4 Pokyny k tlačítku MODE
Když je přístroj zapnutý, krátkým stisknutím tlačítka MODE přepněte režim tělesný a režim 
povrchový. Na displeji se zobrazí "Body" pro režim tělesný, nebo "Surface" pro povrchový 
režim

10-5 Instrukce tlačítka SET
Tlačítkem SET nastavíme přístroj pro různé typy lidí a různé teploty okolí. Doporučujeme 
zachovat výchozí nastavení, avšak v případě potřeby můžete upravit výchozí nastavení podle 
následujících pokynů:
10-5-1 Nastavení vyvážení (celkový rozdíl) - F1
Je-li zařízení zapnuto, krátce stiskněte tlačítko SET, LCD displej zobrazí F1, stiskněte UP a 
DOWN pro nastavení vyvážení a několikrát stiskněte tlačítko SET, dokud se přístroj nevypne, 
nastavení je dokončeno
10-5-2 Nastavení jednotky - F2

Hadex, spol. s.r.o., Kosmova 11, 702 00, Ostrava – Přívoz, tel.: 596 136 917, e-mail: hadex@hadex.cz, www.hadex.cz
Jakékoliv druhy neoprávněných kopií tohoto návodu i jeho částí jsou předmětem souhlasu společnosti Hadex, spol. s.r.o. 



Když je přístroj zapnutý, dvakrát krátce stiskněte tlačítko SET, na LCD displeji se objeví F2, 
stiskněte UP a DOWN pro volbu jednotky a několikrát stiskněte tlačítko SET, dokud se přístroj 
nevypne, nastavení je dokončeno.
10-5-3 Nastavení alarmu - F3
Když je přístroj zapnutý, stiskněte třikrát krátce tlačítko SET, displej zobrazí F3. Stiskněte 
tlačítka UP a DOWN pro nastavení teploty alarmu a několikrát stiskněte tlačítko SET, dokud se 
přístroj nevypne, nastavení je dokončeno.
10-5-4 Nastavení zapnutí / vypnutí bzučáku - F4
Když je zařízení zapnuto, stiskněte čtyřikrát krátce tlačítko SET, na displeji se zobrazí F4, 
stiskněte UP a DOWN pro zapnutí nebo vypnutí bzučáku a několikrát stiskněte tlačítko SET, 
dokud se přístroj nevypne, nastavení je dokončeno.
POZNÁMKA: Pro každé nastavení držte stisknuté krátce tlačítko SET, dokud není automaticky 
vypnuto, nastavení je dokončeno, jinak je nastaveno stále předchozí nastavení.
10-6 Paměť dat
Data budou automaticky po uložení uložena do paměti, zobrazí se v pravém rohu displeje LCD.
Stiskněte tlačítko UP nebo DOWN pro zkontrolování všech uložených dat.
10-6-1 Krátkým stiskem tlačítek NAHORU nebo DOLŮ prohlédněte všechny paměti.
10-6-2 Chcete-li vymazat všechny paměti, stiskněte tlačítko NAHORU nebo DOLŮ.

11. Výměna baterie
Pokud je baterie vybitá, vyměňte za nové baterie
11-1 Vyjměte baterie, pokud nebude přístroj delší dobu používán
11-2 Ujistěte se, že jsou baterie správně umístěny, špatně zapojené baterie tímto způsobí 
poškození zařízení a narušení záruky zařízení
11-3 Nikdy nepoužívejte dobíjecí baterie, používejte pouze baterie pro jedno použití.

12. Životnost zařízení
Přístroj je koncipován pro intenzivní a profesionální použití, jeho životnost je zaručena pro 
40000 příjmů.

13. Údržba a čištění
13-1 Ochranné sklo přes čočku je nejdůležitější a nejkřehčí částí přístroje. Buďte proto velice 
opatrní.
13-2 Očistěte sklo bavlněným hadříkem lehce navlhčeným 70% alkoholem.
13-3 Nevystavujte teploměr slunci ani vodě
13-4 Nečistěte zařízení korozivním pracím prostředkem
13-5 Snímač je nejcitlivější částí přístroje, buďte opatrní při jeho používání

14. Odstraňování problémů
Pokud máte při používání zařízení následující otázky, přečtěte si prosím tento návod k vyřešení
problému. Pokud potíže přetrvávají, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.
14-1 LCD displej "HI": Přístroj informuje o tom, že cílová teplota objektu je mimo měřicí 
rozsah, a to buď nad 42,9° C (104,2° F) v tělesném režimu nebo nad 100° C (212° F) v režimu
povrchovém.
14-2 LCD displej "LO": Přístroj vám říká, že cílová teplota objektu je mimo měřicí rozsah, buď 
pod 32°C (89,6°F) v tělesném režimu nebo pod 0°C (32°F) povrchového režimu.
14-3 Důvody pro "HI" a "LO" a návrhy k řešení:
Možné důvody
1. Výsledky testů ovlivňují vlasy, pot apod.
2. Na měřenou plochu proudí vzduch.
3. Vzdálenost měření je příliš velká.
4. Zvenku dovnitř nebo od nízké teploty okolí až po vysokou teplotu okolí
5. Hodnoty měření jsou příliš blízko sebe.
Návrhy údržby
1. Ujistěte se, že před čelem nejsou žádné překážky.
2. Ujistěte se, že jste daleko od proudícího vzduchu.
3. Ujistěte se, že vzdálenost měření je 5-15 cm.
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4. Před měřením nechte přístroj v novém prostředí 15-20 minut.
5. Nechte zařízení ležet po dobu 15 sekund po 2 nepřetržitých měřeních.

15. Všeobecná znalost teploty těla
Lidské tělo je velmi komplikovaný komplexní systém a tělesná teplota je velmi důležitým 
ukazatelem tělesných zdravotních podmínek. Můžeme si měřit teplotu na čele, uších, v ústech, 
pomocnou atd., abychom zkontrolovali naše zdravotní podmínky. Pro různé části těla je teplota
jiná, prosím zkontrolujte hodnoty:

Rektální teplota - 36,6 až 38° C / 97,8 až 100,4° F
Ústní teplota - 35,5 až 37,5° C / 95,9 až 99,5° F
Pomocná - 34,7 až 37,3° C / 94,4 až 99,1° F
Ušní - 35,8 až 38° C / 96,4 až 100,4° F
Čelo / Spánky - 34,7 až 37,8° C / 94,5 až 100,0° F

Teplota lidského těla se mění každý den, může být ovlivněna také mnoha vnějšími faktory: 
věkem, pohlavím, typem a tloušťkou kůže...

Normální teplota podle věku:
0-2 roky - 36,4 až 38 C / 97,5 o 100,4 F
3-10 let - 36,1 až 37,8 ° C / 97 až 100 ° F
11-65 let - 35,9 až 37,6 ° C / 96,6 až 99,7 ° F
> 65 let - 35,8 až 37,5 ° C / 96,4 až 99,5 ° F

Ženská tělesná teplota se také liší od tělesné teploty u mužů, obvykle vyšší než u mužů o 
0,3°C (0,5°F), navíc teplota žen při ovulaci je obvykle vyšší o 0,2 ° C (0,4°F) než teplota těla, 
pokud není v době ovulace.

16. Zvláštní prohlášení:

Výrobce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění revidovat a měnit specifikace, 
technické údaje, použití atd.

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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