Femometer VINCA II

Bazální
teploměr

FM-VC-201 Česky/Slovensky

Před prvním použitím je spotřebitel povinen se seznámit s instrukcemi
a zásadami bezpečného používání výrobku.
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1. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

2. JAK POUŽÍVAT FEMOMETER

Digitální bazální teploměr je určen pro měření a zaznamenávání bazální tělesné teploty (BTT) jako pomoc při předpovídání ovulace pro podporu při početí
(neslouží jako antikoncepční metoda).

1) Stažení aplikace
Pro stažení vyhledejte „Femometer“ v Apple Store nebo Google play.

iOS 8.0+
iPhone 5s+
Android 4.3+
Bluetooth 4.0/4.1

CZ 3

2) Spárujte Femometer se svým smartphonem
Krok 1: Sejměte kryt z teploměru Femometer.

4 CZ

Krok 2: Zapněte funkci Bluetooth ve svém
telefonu.

Krok 3: Postupujte podle pokynů ve
svém telefonu.

3) Měření teploty
Krok 1: Nastavte si v telefonu budík a každé ráno si
změřte teplotu.

Krok 2: Po probuzení vyjměte Femometer
z pouzdra, umístěte jej pod jazyk a počkejte
1–3 minuty, dokud neuslyšíte 3 pípnutí oznamující, že teplota byla změřena.

Krok 3: Otevřete aplikaci, údaje budou
automaticky přeneseny.

CZ 5

4) Výměna baterie
Krok 1: Vložte nástroj z nerezové oceli do štěrbiny na základně
teploměru Femometer a jemně otevřete prostor pro baterii.

Krok 2: Vložte baterii CR2032 do prostoru pro baterii.

Krok 3: Zavřete prostor pro baterii na
základně teploměru Femometer.

Bezpečnostní upozornění pro baterie:
−− Udržujte baterii mimo dosah dětí i zvířat.
−− Nevyhazujte opotřebované nebo poškozené baterie do odpadkového koše, ohně či do topných zařízení, ale odevzdejte je ve sběrnách nebezpečného
odpadu.
6 CZ

5) Nahrání dat do aplikace
Krok 1: Po změření teploty musí být zapnutá funkce Bluetooth v telefonu, aby
se mohla data přenést z teploměru Femometer do vašeho telefonu.
Krok 2: Data z teploměru Femometer se automaticky synchronizují s aplikací
Femometer. Pokud se data nesynchronizují, sejměte kryt z teploměru Femometer a klepněte do kruhu stupnice v aplikaci Femometer.
Upozornění: Aplikace Femometer je poskytována třetí stranou. Společnost
elem6 s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za vámi poskytnutá data.

3. VÝSTRAHY A ZVUKY
−− Když vyjmete Femometer z pouzdra, oznamuje jedno pípnutí, že je zapnutý.
−− Po uzavření pouzdra oznamuje jedno pípnutí, že je Femometer vypnutý.
−− Při měření teploty oznamují 3 pípnutí po sobě, že bylo měření dokončeno.
−− Pípnutí trvající déle než 2 sekundy oznamuje chybu. Zavřete prosím pouzdro a znovu otevřete Femometer, aby mohlo měření proběhnout.

−− Aplikace není zdravotnickým prostředkem. Aplikace slouží pouze pro
uchovávání naměřených dat v mobilním zařízení. Uložená naměřená data
nejsou odesílána ani nikterak konzultována s lékaři.
−− Aplikace nenahrazuje jakékoli konzultace s odborníkem, především lékařem, ani jakoukoli lékařskou péči. Neslouží ani k diagnostickým účelům.
−− V případě otázek ohledně vašeho zdravotního stavu se vždy obraťte na
svého lékaře.
−− Poskytovatel aplikace ani společnost elem6 s.r.o. nejsou poskytovatelé
zdravotní péče ani lékařských konzultací.
CZ 7

4. O DISPLEJI
1. Sejměte horní kryt teploměru pro odkrytí obrazovky
měření bude
zahájeno poté, co se rozsvítí LED podsvícení, a uslyšíte pípnutí.
2. Pro prodloužení životnosti baterie se obrazovka vypne poté, co se zobrazí
po dobu 5 vteřin po měření.

8 CZ

Symptomy

Možné příčiny

Řešení

Při měření je teplota
nižší než 32,00 °C.

Pokud se na teploměru zobrazuje
„Lo“ i během měření, nasaďte kryt,
počkejte jednu minutu a proveďte
měření znovu.

Při měření je teplota
vyšší než 42,00 °C.

Nasaďte kryt, počkejte jednu minutu
a proveďte měření znovu.

Chyba hardwaru

Vyjměte baterii a počkejte jednu
minutu. Vložte baterii zpět. Pokud
se zpráva zobrazí znovu, kontaktujte
prosím prodejce.

Rozsvícení a blikání
symbolu

Vyměňte prosím baterii (CR2032).

5. ŘEŠENÍ POTÍŽÍ
Symptomy

Možné důvody

Řešení

Femometer je vypnutý.

Zavřete kryt a znovu jej sejměte pro restartování
zařízení Femometer.

Doba měření je příliš krátká.

Pokračujte v měření déle než 10 sekund.

Knoflíková baterie se vybila.

Vyměňte knoflíkovou baterii.

Data se nesynchronizovala s aplikací po mém
měření.

Funkce Bluetooth není spuštěna.

Spusťte funkci Bluetooth v telefonu.

Telefon je pro synchronizaci příliš daleko.

Přibližte telefon blíže k zařízení Femometer.

Při otevírání teploměru Femometer není slyšet
žádný zvuk.

Knoflíková baterie se vybila nebo je Femometer
poškozený.

Pokud výměna knoflíkové baterie nepomůže,
Femometer je poškozený.

Nikdy neslyším tón oznamující ukončení měření,
když je Femometer pod mým jazykem.

CZ 9

6. ÚDRŽBA PŘÍSTROJE A VAROVÁNÍ
−− Dobrá údržba tohoto přístroje zajistí bezproblémový provoz a omezí nebezpečí poškození.
−− Před a po každém použití očistěte špičku zařízení Femometer roztokem
75% čistého lihu a 25% vody.
−− Při čištění zařízení nepoužívejte jiné čisticí prostředky než alkohol a vodu,
protože by mohlo dojít k poškození nebo zkrácení činnosti produktu a/
nebo by to mohlo představovat bezpečnostní rizika.
−− Nikdy neponořujte zařízení do vody – mohlo by dojít k poškození zařízení
a k zobrazování chybných údajů.
−− Uchovávejte přístroj mimo extrémní vlhkost a teploty a nevystavujte přístroj dlouhodobě přímému slunečnímu nebo ultrafialovému záření.
−− Zabraňte pádu přístroje ani jej nevystavujte silným nárazům.
−− Nevystavujte přístroj náhlým a prudkým změnám teplot. Mohlo by to
způsobit kondenzování vlhkosti uvnitř zařízení, což by mohlo přístroj poškodit. V případě, kdy dojde ke kondenzaci vlhkosti, před dalším používáním
nechte přístroj dokonale vyschnout.
10 CZ

−− Povrch displeje se může snadno poškrábat. Nedotýkejte se jej ostrými
předměty.
−− Zásadně nečistěte přístroj, když je zapnutý. K čistění displeje a vnějšího
povrchu přístroje používejte měkký netřepivý hadřík. Nečistěte displej
papírovými utěrkami.
−− Zásadně se nepokoušejte přístroj rozebírat, opravovat nebo jakkoli upravovat. V případě demontáže, úprav nebo jakéhokoli pokusu o opravu dochází k propadnutí záruky a může dojít k poškození přístroje či dokonce
ke zranění nebo škodám na majetku.
−− Neskladujte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály pohromadě s přístrojem, jeho částmi nebo doplňky.
−− Aby se zabránilo krádeži, nenechávejte přístroj a příslušenství na viditelném místě ve vozidle bez dozoru.
−− Přehřátí může přístroj poškodit.
−− Balení obsahuje malé dílky, které mohou být nebezpečné pro děti. Produkt vždy ukládejte mimo dosah dětí. Sáčky nebo mnoho dílků, které obsahují, mohou po spolknutí nebo po nasazení na hlavu způsobit udušení.

7. TECHNICKÉ SPECIFIKACE

8. FUNKCE A VLASTNOSTI PRODUKTU

Název produktu
Vinca II

Výdrž baterie
3-6 měsíců

Model
FT-VC-201

Provozní podmínky
Teplota: 5 °C–40 °C

Rozměry
120,2 mm x 24,4 mm x 16,4 mm

Stupeň krytí IP
(Ingress Protection)
IP 22

Hmotnost
24,8 g (bez baterie)
Vzdálenost přenosu
Až 4,8 m
Přijímač
Zařízení Apple: iPhone 5 nebo vyšší
nejméně s IOS 8.0; s výjimkou iPhone
4/4s. Zařízení Android: Verze 4.3 nebo
vyšší a podpora Bluetooth 4.0/4.1

Měření
32 °C–42 °C
Přesnost
±0,05 °C (35 °C–38 °C)
±0,1 °C (32 °C–35 °C)
a (38 °C –42 °C)

1. Měření bazální tělesné teploty a Bluetooth
−− Femometer měří bazální tělesnou teplotu s přesností na 0,09 °F (0,05 °C).
Vaše bazální tělesná teplota se automaticky nahrává do vašeho telefonu
prostřednictvím připojení Bluetooth.
−−  Údaje se zobrazují v diagramech a grafech teploty, které umožňují sledování a rozhodování o vašem menstruačním cyklu.
2. Údaje se ukládají do cloudu
−− Všechny vaše údaje se ukládají do cloudu, takže je nemusíte nahrávat ručně a nemusíte se obávat jejich ztráty.
3. Sdílení údajů s přáteli
−− Sdílejte své údaje jednoduše se svým partnerem nebo lékařem přímo
z aplikace Femometer prostřednictvím Twitteru nebo Facebooku.

Baterie
CR2032
CZ 11

9. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

10. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

1. EMC produktu odpovídá standardu IEC60601-1-2.

−− Tento návod je v souladu s dostupnými informacemi a obsahy a může
být kdykoli změněn bez předchozího upozornění. Společnost Bangtang
udělala vše pro to, aby zajistila přesnost a spolehlivost této příručky. Společnost však nepřebírá odpovědnost za ztrátu nebo poškození způsobené vynecháním informací, nepřesnostmi nebo typografickými chybami
v této příručce.
−− Vzniknou-li v této příručce nesrovnalosti z důvodu aktualizací softwaru,
jsou platné pokyny a funkce stanovené softwarem. Pokud budou provedeny změny produktu nebo technologie, navštivte prosím web technické
podpory Bongmi, kde naleznete další informace.
−− Všechny symboly a loga spojená s technologií Bluetooth, včetně slovní
značky Bluetooth, obrázku, kombinace značky a značek Bluetooth Smart
a Bluetooth ready, jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG. Jakékoli využívání těchto značek společností Bangtang podléhá licenci. Jiné ochranné známky a obchodní názvy náleží svým příslušným vlastníkům.

2. Materiál, který přichází do kontaktu s kůží je netoxický, nedráždivý a odpovídá standardu IS010993-1,-5,-10.
3. Vždy se poraďte se svým lékařem. Určování vlastní diagnózy a samoléčení
na základě výsledků domácího měření je nebezpečné.
4. Jakákoli závažná nežádoucí příhoda se zařízením musí být nahlášena výrobci a příslušnému státnímu kontrolnímu orgánu (SÚKL, ŠÚKL).
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11. KALIBRACE

12. PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Teploměr je kalibrován při výrobě. Pokud se teploměr používá v souladu s návodem k použití, není potřeba provádět pravidelné opětovné nastavování. Doporučujeme však zkontrolovat kalibraci každé dva roky nebo vždy, když není
jistá klinická přesnost teploměru. Zapněte teploměr, vložte jej do vodní lázně
a ověřte laboratorní přesnost. Prodejcům nebo výrobcům zasílejte prosím
kompletní zařízení. Požadavky na laboratorní přesnost ASTM při zobrazování
±0,05 °C (35 °C–38 °C), ±0,1 °C (32 °C–35 °C) a (38 °C–42 °C).

Společnost Hangzhou Bangtang Network Technology Co., Ltd. si vyhrazuje
veškerá práva a zachovává si konečné právo výkladu a revize této příručky
a prohlášení v ní obsažených. Autorská práva k této příručce náleží společnosti
Hangzhou Bangtang Network Technology Co., Ltd. Bez předchozího písemného souhlasu nesmí žádná společnost ani jednotlivec reprodukovat, kopírovat
ani překládat informace zde obsažené.

Výše uvedená doporučení podléhají zákonným požadavkům. Uživatel musí
dodržovat zákonné požadavky pro kontrolu měření, funkčnost a přesnost
zařízení v rozsahu platných zákonů, směrnic nebo předpisů podle toho, kde
se zařízení používá.

Hangzhou Bangtang Network Technology Co.,Ltd., Floor 12,92 Yueda Street,
Binjiang District, Hangzhou, Čína.

CZ 13

13. DALŠÍ INFORMACE
1) Pro domácnosti: Uvedený symbol na výrobku nebo v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické výrobky
nesmí být likvidovány společně s komunálním odpadem. Za účelem
správné likvidace výrobku jej odevzdejte na určených sběrných místech, kde budou přijata zdarma. Správnou likvidací tohoto produktu
pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly
být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od
místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.
Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení
(firemní a podnikové použití): Pro správnou likvidaci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace u Vašeho prodejce nebo
dodavatele. Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických
zařízení v ostatních zemích mimo Evropskou unii: Výše uvedený symbol
(přeškrtnutý koš) je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správnou likvi14 CZ

daci elektrických a elektronických zařízení si vyžádejte podrobné informace
u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení. Vše vyjadřuje symbol přeškrtnutého
kontejneru na výrobku, obalu nebo tištěných materiálech.
2) Záruční opravy zařízení uplatňujte u svého prodejce. V případě technických
problémů a dotazů kontaktujte svého prodejce, který Vás bude informovat
o dalším postupu. Dodržujte pravidla pro práci s elektrickými zařízeními. Uživatel není oprávněn rozebírat zařízení ani vyměňovat žádnou jeho součást. Při
otevření nebo odstranění krytů hrozí riziko úrazu elektrickým proudem. Při nesprávném sestavení zařízení a jeho opětovném zapojení se rovněž vystavujete
riziku úrazu elektrickým proudem.
Záruční lhůta je na produkty 24 měsíců, pokud není stanovena jinak. Záruka se
nevztahuje na poškození způsobené nestandardním používáním, mechanickým poškozením, vystavením agresivním podmínkám, zacházením v rozporu
s manuálem a běžným opotřebením. Záruční doba na baterii je 24 měsíců, na
její kapacitu 6 měsíců.
Výrobce, dovozce ani distributor nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli
škody způsobené montáží nebo nesprávným užíváním produktu.

Doporučení a prohlášení výrobce k elektromagnetické kompatibilitě
(EMC)
Kvůli velkému množství elektronických zařízení, jako jsou osobní počítače
a mobilní telefony, mohou být zdravotnická zařízení náchylná k elektromagnetickému rušení jiných zařízení. Elektromagnetické rušení může způsobit
poruchu zdravotnického zařízení a vytvořit potenciálně nebezpečnou situaci.
Kromě toho by zdravotnické prostředky neměly interferovat s jinými zařízeními.
K regulaci požadavků na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) byla použita norma EN60601-1-2, aby se zabránilo nebezpečným událostem způsobeným výrobkem. Norma definuje úrovně citlivosti na elektromagnetické rušení
a maximální úrovně elektromagnetických emisí pro zdravotnické prostředky.
Tento zdravotnický prostředek byl vyroben v souladu s EN60601-1-2: 2015.
Zařízení by mělo být provozováno za níže uvedených podmínek: V blízkosti
zdravotnického zařízení nepoužívejte mobilní telefony ani jiná zařízení, která
vytvářejí silná elektrická a elektromagnetická pole. To může způsobit poruchu
a způsobit potenciálně nebezpečnou situaci. Doporučuje se minimální vzdálenost 7 m. Zkontrolujte činnost zařízení na větší vzdálenost.

14. VÝZNAM SYMBOLŮ
Výrobce
Před prvním použitím si přečtěte návod k obsluze
Číslo šarže

LOT

Typ BF
EC

REP

Zplnomocněný zástupce výrobce v EU
Dovozce

CZ 15

15. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
Společnost elem6 s.r.o. tímto prohlašuje, že zařízení FM-VC-201 je ve shodě
se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 93/42/
EEC. Prohlášení o shodě lze stáhnout z webu: www.elem6.com/support/doc
Dovozce:
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika
Výrobce:
JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD. No.365,Wuzhou Road,
Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, 311100 Zhejiang,
China
Zplnomocněný zástupce výrobce:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe),
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Vyrobeno v Číně.
16 CZ

Datum poslední revize: 2021-05

0197
Tiskové chyby a změny v manuálu jsou vyhrazeny.

Pred prvým použitím je spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s inštrukciami a zásadami bezpečného používania výrobku.
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SK 17

1. ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE

2. AKO POUŽÍVAŤ FEMOMETER

Digitálny bazálny teplomer je určený pre meranie a zaznamenávanie bazálnej
telesnej teploty (BTT) ako pomoc pri predpovedaní ovulácie pre podporu pri
počatí (neslúži ako antikoncepčná metóda).

1) Stiahnutie aplikácie

iOS 8.0+
iPhone 5s+
Android 4.3+
Bluetooth 4.0/4.1
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Pre stiahnutie vyhľadajte „Femometer“ v Apple Store alebo Google Play.

2) Spárujte Femometer so svojím smartphonom
Krok 1: Odstráňte kryt z teplomera Femometer.

Krok 2: Zapnite funkciu Bluetooth vo
svojom telefóne.

Krok 3: Postupujte podľa pokynov vo
svojom telefóne.
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3) Meranie teploty
Krok 1: Nastavte si v telefóne budík a každé ráno si
zmerajte teplotu.
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Krok 2: Po prebudení vyberte Femometer z puzdra umiestnite ho pod jazyk a počkajte 1-3 minúty,
kým nebudete počuť 3 pípnutia oznamujúce, že
teplota bola zmeraná.

Krok 3: Otvorte aplikáciu, údaje budú
automaticky prenesené.

4) Výmena batérie
Krok 1: Vložte nástroj z nerezovej ocele do štrbiny na základni
teplomera Femometer a jemne otvorte priestor pre batériu.

Krok 2: Vložte batériu CR2032 do
priestoru pre batériu.

Krok 3: Zatvorte priestor pre batériu
na základni teplomera Femometer.

Bezpečnostné upozornenia pre batérie:
−− Udržujte batériu mimo dosahu detí i zvierat.
−− Nevyhadzujte opotrebované alebo poškodené batérie do odpadkového koša, ohňa či do vykurovacích zariadení, ale odovzdajte ich v zberniach nebezpečného odpadu.
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5) Nahranie dát do aplikácie
Krok 1: Po zmeraní teploty musí byť zapnutá funkcia Bluetooth v telefóne, aby
sa mohli dáta preniesť z teplomera Femometer do vášho telefónu.
Krok 2: Dáta z teplomera Femometer sa automaticky synchronizujú s aplikáciou Femometer. Ak sa dáta nesynchronizujú, vyberte kryt z teplomera Femometer a kliknite do kruhu stupnice v aplikácii Femometer.
Upozornenie: Aplikácia Femometer je poskytovaná treťou stranou. Spoločnosť elem6 s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za vami poskytnuté dáta.
−− Aplikácia nie je zdravotníckou pomôckou. Aplikácia slúži len na uchovávanie nameraných dát v mobilnom zariadení. Uložené namerané dáta sa
neposielajú ani nie sú nijako konzultované s lekármi.
−− Aplikácia nenahrádza akékoľvek konzultácie s odborníkom, predovšetkým lekárom, ani akúkoľvek lekársku starostlivosť. Neslúži ani na diagnostické účely.
−− V prípade otázok ohľadom vášho zdravotného stavu sa vždy obráťte na
svojho lekára.
−− Poskytovateľ aplikácie ani spoločnosť elem6 s.r.o. nie sú poskytovatelia
zdravotnej starostlivosti ani lekárskych konzultácií.
22 SK

3. VÝSTRAHY A ZVUKY
−− Keď vyberiete Femometer z puzdra, oznamuje jedno pípnutie, že je zapnutý.
−− Po uzavretí púzdra oznamuje jedno pípnutie, že je Femometer vypnutý.
−− Pri meraní teploty oznamujú 3 pípnutia po sebe, že bolo meranie dokončené.
−− Pípnutie trvajúce dlhšie ako 2 sekundy oznamuje chybu. Zatvorte prosím
puzdro a znova otvorte Femometer, aby mohlo meranie prebehnúť.

4. O DISPLEJI
1. Zložte horný kryt teplomeru pre odkrytie obrazovky
meranie sa
začne potom, čo sa rozsvieti LED podsvietenie, a budete počuť pípnutie.
2. Pre predĺženie životnosti batérie sa obrazovka vypne potom, čo sa zobrazí
po dobu 5 sekúnd po meraní.

Symptómy

Možné príčiny

Riešenie

Pri meraní je teplota
nižšia ako 32,00 °C.

Ak sa na teplomere zobrazuje "Lo"
aj počas merania, nasaďte kryt,
počkajte jednu minútu a vykonajte
meranie znova

Pri meraní je teplota
vyššia ako 42,00 °C.

Nasaďte kryt, počkajte jednu minútu
a vykonajte meranie znova.

Chyba hardvéru

Vyberte batériu a počkajte jednu
minútu. Vložte batériu späť. Ak sa
hlásenie zobrazí znova, kontaktujte
prosím predajcu.

Rozsvietenie
a blikanie symbolu

Vymeňte prosím batériu (CR2032).
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5. RIEŠENIE PROBLÉMOV
Symptómy

Možné dôvody

Riešenie

Femometer je vypnutý.

Zatvorte kryt a znovu ho otvorte pre reštartovanie
zariadenia Femometer.

Doba merania je príliš krátka.

Pokračujte v meraní dlhšie ako 10 sekúnd.

Gombíková batéria sa vybila.

Vymeňte gombíkovú batériu.

Dáta sa nesynchronizovali s aplikáciou po mojom
merania.

Funkcia Bluetooth nie je spustená.

Spustite funkciu Bluetooth v telefóne.

Telefón je pre synchronizáciu príliš ďaleko.

Priblížte telefón bližšie k zariadeniu Femometer.

Pri otváraní teplomera Femometer nie je počuť
žiadny zvuk.

Gombíková batéria sa vybila alebo je Femometer
poškodený.

Ak výmena gombíkové batérie nepomôže, Femometer je poškodený.

Nikdy nepočujem Tón oznamujúci ukončenie
merania, keď je Femometer pod mojím
jazykom.
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6. ÚDRŽBA PRÍSTROJA A VAROVANIE
−− Dobrá údržba tohto prístroja zaistí bezproblémovú prevádzku a obmedzí
riziko poškodenia.
−− Pred a po každom použití očistite špičku zariadenia Femometer roztokom
75% čistého liehu a 25% vody.
−− Pri čistení zariadenia nepoužívajte iné čistiace prostriedky ako alkohol
a vodu, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu alebo skráteniu činnosti
produktu a / alebo by to mohlo predstavovať bezpečnostné riziká.
−− Nikdy neponárajte zariadenie do vody - mohlo by dôjsť k poškodeniu zariadenia a k zobrazovaniu chybných údajov.
−− Uchovávajte prístroj mimo extrémnu vlhkosť a teploty a nevystavujte
prístroj dlhodobo priamemu slnečnému alebo ultrafialovému žiareniu.
−− Zabráňte pádu prístroja ani ho nevystavujte silným nárazom.
−− Nevystavujte prístroj náhlym a prudkým zmenám teplôt. Mohlo by to
spôsobiť kondenzovanie vlhkosti vo vnútri zariadenia, čo by mohlo
prístroj poškodiť. V prípade, keď dôjde ku kondenzácii vlhkosti, pred ďalším používaním nechajte prístroj dokonale vyschnúť.

−− Povrch displeja sa môže ľahko poškriabať. Nedotýkajte sa ho ostrými
predmetmi.
−− Zásadne nečistite prístroj, keď je zapnutý. Na čistenie displeja a vonkajšieho povrchu prístroja používajte mäkkú handričku nepúšťajúcu vlákna.
Nečistite displej papierovými utierkami.
−− Zásadne sa nepokúšajte prístroj rozoberať, opravovať alebo akokoľvek
upravovať. V prípade demontáže, úprav alebo akéhokoľvek pokusu
o opravu dochádza k prepadnutiu záruky a môže dôjsť k poškodeniu
prístroja či dokonca k zraneniu alebo škodám na majetku.
−− Neskladujte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály pohromade s prístrojom, jeho časťami alebo doplnkami.
−− Aby sa zabránilo krádeži, nenechávajte prístroj a príslušenstvo na viditeľnom mieste vo vozidle bez dozoru.
−− Prehriatie môže prístroj poškodiť.
−− Balenie obsahuje malé dieliky, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Produkt vždy ukladajte mimo dosahu detí. Vrecká alebo veľa dielikov, ktoré
obsahujú, môžu po prehltnutí alebo po nasadení na hlavu spôsobiť udusenie.
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7. TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

8. FUNKCIE A VLASTNOSTI PRODUKTU

Názov produktu
Vinca II

Výdrž batérie
3-6 mesiacov

Model
FT-VC-201

Prevádzkové podmienky
Teplota: 5 °C–40 °C

Rozmery
120,2 mm x 24,4 mm x 16,4 mm

Stupeň krytia IP
(Ingress Protection)
IP 22

Hmotnosť
24,8 g (bez batérie)
Vzdialenosť prenosu
Až 4,8 m
Prijímač
Zariadenia Apple: iPhone 5 alebo vyšší
najmenej s IOS 8.0; s výnimkou iPhone
4/4s. Zariadenia Android: Verzia 4.3 alebo vyššia a podpora Bluetooth 4.0/4.1
26 SK

Meranie
32 °C–42 °C
Presnosť
±0,05 °C (35 °C–38 °C)
±0,1 °C (32 °C–35 °C)
a (38 °C –42 °C)
Batéria
CR2032

1. Meranie bazálnej telesnej teploty a Bluetooth
−− Femometer meria bazálnu telesnú teplotu s presnosťou 0,09 °F (0,05 °C).
Vaša bazálna telesná teplota sa automaticky nahráva do vášho telefónu
prostredníctvom rozhrania Bluetooth.
−− Údaje sa zobrazujú v diagramoch a grafoch teploty, ktoré umožňujú sledovanie a rozhodovanie o vašom menštruačnom cykle.
2. Údaje sa ukladajú do cloudu
−− Všetky vaše údaje sa ukladajú do cloudu, takže ich nemusíte nahrávať ručne a nemusíte sa obávať ich straty.
3. Zdieľanie údajov s priateľmi
−− Zdieľajte svoje údaje jednoducho so svojim partnerom alebo lekárom
priamo z aplikácie Femometer prostredníctvom Twitteru alebo Facebooku.

9. BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

10. VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

1. EMC produktu zodpovedá štandardu IEC60601-1-2.

−− Tento návod je v súlade s dostupnými informáciami a obsahmi a môže byť
kedykoľvek zmenený bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť
Bangtang urobila všetko pre to, aby zabezpečila presnosť a spoľahlivosť
tejto príručky. Spoločnosť však nepreberá zodpovednosť za stratu alebo
poškodenie spôsobené vynechaním informácií, nepresnosťami alebo typografickými chybami v tejto príručke.
−− Ak vzniknú v tejto príručke nezrovnalosti z dôvodu aktualizácií softvéru,
sú platné pokyny a funkcie ustanovené softvérom. Ak budú vykonané
zmeny produktu alebo technológie, navštívte prosím web technickej
podpory Bongmi, kde nájdete ďalšie informácie.
−− Všetky symboly a logá spojená s technológiou Bluetooth, vrátane slovné
značky Bluetooth, obrázku, kombinácia značky a značiek Bluetooth Smart
a Bluetooth ready, sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG. Akékoľvek využívanie týchto značiek spoločnosťou Bangtang
podlieha licencii. Iné ochranné známky a obchodné názvy patria svojim
príslušným vlastníkom.

2. Materiál, ktorý prichádza do kontaktu s pokožkou je netoxický, nedráždivý
a zodpovedá štandardu IS010993-1, -5, -10.
3. Vždy sa poraďte so svojím lekárom. Určovanie vlastnej diagnózy a samoliečba na základe výsledkov domáceho merania sú nebezpečné.
4. Akákoľvek závažná nežiaduca príhoda so zariadením musí byť nahlásená
výrobcovi a príslušnému štátnemu dozornému orgánu (SÚKL alebo SÚKL).
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11. KALIBRÁCIA

12. INFORMÁCIE O AUTORSKÝCH PRÁVACH

Teplomer je kalibrovaný pri výrobe. Ak sa teplomer používa v súlade s návodom na použitie, nie je potrebné vykonávať pravidelné opätovné nastavovanie. Odporúčame však skontrolovať kalibráciu každé dva roky alebo vždy, keď
si nie ste istí klinickou presnosť teplomeru. Zapnite teplomer, vložte ho do vodného kúpeľa a overte laboratórne presnosť. Predajcom alebo výrobcom zasielajte prosím kompletné zariadenie. Požiadavky na laboratórne presnosť ASTM
pri zobrazovaní ±0,05 °C (35 °C – 38 °C), ±0,1 °C (32 °C – 35 °C) a (38 °C – 42 °C).

Spoločnosť Hangzhou Bangtang Network Technology Co., Ltd. si vyhradzuje
všetky práva a zachováva si konečné právo výkladu a revízie tejto príručky a vyhlásenia v nej obsiahnutých. Autorské práva k tejto príručke patria spoločnosti
Hangzhou Bangtang Network Technology Co., Ltd. Bez predchádzajúceho
písomného súhlasu nesmie žiadna spoločnosť ani jednotlivec reprodukovať,
kopírovať ani prekladať informácie tu obsiahnuté.

Vyššie uvedené odporúčania podliehajú zákonným požiadavkám. Užívateľ
musí dodržiavať zákonné požiadavky na kontrolu merania, funkčnosť a presnosť zariadení v rozsahu platných zákonov, smerníc alebo predpisov podľa
toho, kde sa zariadenie používa.

28 SK

Hangzhou Bangtang Network Technology Co., Ltd., Floor 12,92 Yueda Street,
Binjiang District, Hangzhou, Čína.

13. ĎALŠIE INFORMÁCIE
1) Pre domácnosti: Uvedený symbol (preškrtnutý kôš) na výrobku
alebo v sprievodnej dokumentácii znamená, že použité elektrické
alebo elektronické výrobky nesmú byť likvidované spoločne s komunálnym odpadom. Za účelom správnej likvidácie výrobok odovzdajte
na určených zberných miestach, kde budú prijaté zdarma. Správnou
likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie
a ľudské zdravie, čo by mohli byť dôsledky nesprávnej likvidácie odpadov.
Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu môžu byť v súlade
s národnými predpismi udelené pokuty.
Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení (firemné a podnikové použitie): Pre správnu likvidáciu elektrických
a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vášho predajcu
alebo dodávateľa. Informácie pre užívateľov k likvidácii elektrických a elektronických zariadení v ostatných krajinách mimo Európskej únie: Vyššie uvedený
symbol (preškrtnutý kôš) je platný iba v krajinách Európskej únie. Pre správnu

likvidáciu elektrických a elektronických zariadení si vyžiadajte podrobné informácie u Vašich úradov alebo predajcu zariadení. Všetko vyjadruje symbol
prečiarknutého kontajnera na výrobku, obale alebo tlačených materiáloch.
2) Záručné opravy zariadenia uplatňujte u svojho predajcu. V prípade technických problémov a otázok kontaktujte svojho predajcu, ktorý Vás bude informovať o ďalšom postupe. Dodržujte pravidlá pre prácu s elektrickými zariadeniami. Užívateľ nie je oprávnený rozoberať zariadenie ani vymieňať žiadnu
jeho súčasť. Pri otvorení alebo odstránení krytov hrozí riziko úrazu elektrickým
prúdom. Pri nesprávnom zostavení zariadenia a jeho opätovnom zapojení sa
takisto vystavujete riziku úrazu elektrickým prúdom.
Záručná lehota je na produkty 24 mesiacov, pokiaľ nie je stanovená inak. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie spôsobené neštandardným používaním,
mechanickým poškodením, vystavením agresívnym podmienkam, zaobchádzaním v rozpore s manuálom a bežným opotrebovaním. Záručná doba na
batériu je 24 mesiacov, na jej kapacitu 6 mesiacov.
Výrobca, dovozca ani distribútor nenesú žiadnu zodpovednosť za akékoľvek
škody spôsobené montážou alebo nesprávnym užívaním produktu.
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Odporúčania a vyhlásenie výrobcu k elektromagnetickej kompatibility
(EMC)
Kvôli veľkému množstvu elektronických zariadení, ako sú osobné počítače
a mobilné telefóny, môžu byť zdravotnícke zariadenia náchylné k elektromagnetickému rušeniu iných zariadení. Elektromagnetické rušenie môže spôsobiť
poruchu zdravotníckeho zariadenia a vytvoriť potenciálne nebezpečnú situáciu.
Okrem toho by zdravotnícke pomôcky nemali interferovať s inými zariadeniami.
Na reguláciu požiadaviek na elektromagnetickú kompatibilitu (EMC) bola
použitá norma EN60601-1-2, aby sa zabránilo nebezpečným udalostiam spôsobeným produktom. Norma definuje úrovne citlivosti na elektromagnetické
rušenie a maximálnej úrovne elektromagnetických emisií pre zdravotnícke
pomôcky.
Tento zdravotnícky prostriedok bol vyrobený v súlade s EN60601-1-2: 2015.
Zariadenie by malo byť prevádzkované za podmienok uvedených nižšie:
V blízkosti zdravotníckeho zariadenia nepoužívajte mobilné telefóny ani iné
zariadenia, ktoré vytvárajú silné elektrické a elektromagnetické polia. To môže
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spôsobiť poruchu a spôsobiť potenciálne nebezpečnú situáciu. Odporúča sa
minimálna vzdialenosť 7 m. Skontrolujte činnosť zariadení na väčšiu vzdialenosť.

14. VÝZNAM SYMBOLOV
Výrobca
Pred prvým použitím si prečítajte návod na obsluhu
Číslo šarže

LOT

Typ BF
EC

REP

Splnomocnený zástupca výrobcu v EÚ
Dovozca

15. PREHLÁSENIE O ZHODE
Spoločnosť elem6 s.r.o. týmto prehlasuje, že zariadenie FM-VC-201 je
v zhode so základnými požiadavkami a ďalšími príslušnými ustanoveniami smernice 93/42 / EEC. Vyhlásenie o zhode možno stiahnuť z webu:
www.elem6.com/support/doc
Dovozca:
elem6 s.r.o., Braškovská 308/15, 16100 Praha 6, Česká republika

Dátum poslednej revízie: 2021-05

0197
Tlačové chyby a zmeny v manuáli sú vyhradené.

Výrobca:
JOYTECH HEALTHCARE CO. LTD. No.365,Wuzhou Road,
Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou City, 311100 Zhejiang,
China
Splnomocnený zástupca výrobcu:
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe),
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany
Vyrobené v Číne.
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