
Art.376-Ušní a spánkový teploměr 
 
Blahopřejeme vám k nákupu tohoto kvalitního produktu firmy Reer. Před prvním použitím tohoto zařízení vám 
doporučujeme pečlivě pročíst tuto příručku. 
 
Speciální funkce: 
-S tímto teploměrem můžete měřit svou tělesnou teplotu pomocí měřidla přiloženého na spánku a nebo v uchu, podle 
zvoleného režimu. 
-Teploměr je také vhodný pro měření okolní teploty mezi 10°C – 50°C 
-Ve chvíli, kdy teploměr neměří vaší tělesnou teplotu, ukazuje čas a okolní teplotu 
-Před každým novým měřením ukazuje zařízení poslední naměřenou hodnotu 
-Cca 1 minutu po měření teploty se zařízení přepne do pohotovostního režimu a ukazuje čas a okolní teplotu 
 
Bezpečnostní informace: 
-Teploměr obsahuje malé součástky(baterie,atd.), které mohou být spolknuty malými dětmi, a proto jsou vysoce 
nebezpečné. Prosím nenechávejte baterie a teploměr v dosahu malých dětí. 
Při spolknutí baterie nebo jiné části teploměru okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. 
-Dodávané baterie nemusejí být dobíjecí nebo oživovací jinými metodami a nesmějí se rozkládat, vhazovat do ohně nebo 
zkratovat. Baterie musejí být správně vloženy. 
-Chraňte teploměr před slunečním světlem, teplotami přes 50°C a vodou. 
-Nepouštějte teploměr z výšky na zem a otvírejte pouze kvůli výměně baterií. 
 
Manuál 
1.Nastavení času 
Položte teploměr na pevné místo(stůl) tak, aby byla zadní strana nahoru. Pomocí tyčky stiskněte malé tlačítko na zadní 
straně teploměru cca 1mm hluboko a sundejte ochranný kryt bateriové části. Tlačítko je teď vidět. Stiskněte tlačítko 
jednou a hodinový displej začne blikat. Teď můžete nastavit hodiny pomocí tlačítka On/Off (O/I). Stiskněte tlačítko 
znovu a    začne blikat minutový displej. Teď můžete nastavit minuty pomocí tlačítka On/Off (O/I). Stiskněte tlačítko 
znovu a nastavovací postup je dokončen. Zařízení je teď přepnuto do pohotovostního režimu a ukazuje čas a okolní 
teplotu. 
2.Odkládání ušního a spánkového teploměru 
Po nastavení času, uložte teploměr do dodávaného držáku. Teď máte pěkné hodiny s teploměrem. 
3.Měření tělesné teploty na spánku 
Vyndejte zařízení z držáku a stiskněte tlačítko On/Off (O/I). Po krátké chvíli zařízení ukáže poslední naměřenou 
teplotu. Když zařízení vydá dvojitý hluboký tón, je teploměr připraven k měření. Přiložte teploměr k vašemu spánku a 
stiskněte tlačítko On/Off (O/I) a lehce třete senzorem teploměru po vašem spánku. Asi po 2-3 sekundách se ozve 
zvuková signalizace, která znamená ukončení měření. Po dobu měření by se měl senzor stále dotýkat pokožky. 
4.Měření tělesné teploty v uchu 
Sundejte víko z místa pro měření teploty na spánku. 
Stiskněte tlačítko On/Off (O/I) a chvíli podržte, poté zaveďte senzor teploměru do zvukovodu a stiskněte tlačítko 
On/Off (O/I). Asi po 2-3 sekundách se ozve zvuková signalizace, která znamená ukončení měření. Při vkládání teploměru 
lehce zatáhněte za ušní boltec, aby se vyrovnal zvukovod.  
 
Prosím uvědomte si, že hodnoty naměřené na spánku a hodnoty naměřené v uchu jsou velmi zřídka stejné. Jsou to 
dvě odlišné teploty, které tělo vydává na odlišných místech. Povrchová teplota spánku je vždy slabě nižší než 
v uchu. 
Upozornění: 
Normální teploměry „cítí“ teplotu měřeného objektu pouze pomocí kontaktu. Tento teploměr funguje na základě 
infračerveného záření, pomocí kterého teplotu „vidí“. „Očima“ teploměru je senzor. Pokud je senzor špinavý nebo je 
spánek pokrytý potem nebo make-upem, nebude teploměr schopný ukazovat správnou tělesnou teplotu. Vysoká odchylka 
teploty v místnosti (otevření okna) vede k odchylce naměřené teploty. 
 Ke správně naměřené hodnotě musí být normální teplota v místnosti, ve které se měří a osoba, která si měří teplotu musí 
být v klidu ve stejné místnosti nejméně 10 minut. 
 
Výměna baterií: 
Brzy začne na displeji blikat symbol poloprázdné baterie, který znamená ,že je baterie vybitá a musí být vyměněna. 
Vyměňte ji se stejným typem baterie (CR 2032). Sundejte ochranný kryt bateriové části, jak je to popisováno v 1. bodě 
„Nastavení času“. Prosím ujistěte se, že je baterie správně vložená. Baterie si můžete koupit v hodinářství nebo 
v obchodech s elektronikou. 
 
Čištění a desinfekce: 
Teploměr není vodotěsný. Proto se prosím vyvarujte celého ponoření zařízení do tekutin uvedených v originál příručce. 
Prosím pouze teploměr otírejte vlhkou látkou, která obsahuje jednu z desinfekcí uvedených níže. 
  


