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ÚVOD
Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt!
Bezkontaktný teplomer pre deti AGU NC8 má ši-
roký rozsah merania, ktorý umožňuje prístroj pou-
žiť ako teplomer pre meranie teploty tela, rovnako 
ako pre:

 • meranie teploty mlieka vo fľaši;
 • meranie teploty vody vo vani pri kúpeli;
 • meranie teploty okolia.

Najnovšia technológia s použitím infračerveného 
senzoru umožňuje meranie teploty na čele za 1 se-
kundu. 
Jedinečný vzhľad prístroja so vstavaným infračerve-
ným snímačom poskytuje presné a spoľahlivé vý-
sledky merania. 
Bezkontaktný teplomer pre deti AGU NC8 umož-
ňuje ľahko a jednoducho vykonávať meranie teploty. 
Teplota môže byť meraná aj v prípade spiaceho die-
ťaťa bez rušenia.
Meranie je rýchle, čo je veľmi výhodné pri meraní 
teploty malým deťom.
Prístroj automaticky zobrazí posledné meranie po 
dobu 2 sekúnd po zapnutí.
5 pípnutí a červené podsvietenie displeja LCD va-
ruje užívateľa, že teplota tela je rovná alebo vyššia 
ako 37,5 °С.

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte 
návod na použitie.

1
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ZOZNAM SYMBOLOV
Symbol	 Význam

Výrobok spĺňa požiadavky smernice 
93/42/EHS týkajúcej sa zdravotnícke-
ho zariadenia.

WEEE (smernica o odpadových elek-
trických a elektronických zariadeniach). 
Symbol na výrobku alebo na jeho oba-
le znamená, že tento výrobok nie je kla-
sifikovaný ako domáci odpad. Oddeľte 
tento odpad od ostatných typov odpa-
du a likvidujte ho podľa schválených 
štandardov, aby nedošlo k možnému 
poškodeniu životného prostredia a ľud-
ského zdravia.

Jednotka spĺňa požiadavky technic-
kého predpisu colnej únie 020/2011 o 
elektromagnetickej kompatibilite tech-
nických výrobkov.

Pozor/Poznámka.

Prečítajte si prosím návod na použitie.

Typ zariadenia klasifikácie BF.

Výrobca.

Oprávnený zástupca výrobcu v Európ-
skej únii.

2
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INFORMÁCIE PRED POUŽITÍM
Bezkontaktný teplomer pre deti AGU NC8 umož-
ňuje merať telesnú teplotu na čele a na akýchkoľ-
vek iných miestach. Prístroj je určený pre domáce 
použitie. Zariadenie nepoužívajte k iným účelom. 
Prístroj je určený na meranie teploty ako u detí, tak 
u dospelých.

OBSAH BALENIA
1 Bezkontaktný teplomer pre deti 

AGU NC8 – 1 ks.
2 AAA batérie – 2 ks.
3 Skladovacie puzdro – 1 ks.
4 Návod na použitie – 1 ks.

3
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TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Typ 
Infračervený	digitálny	
bezdotykový	elektronický	
lekársky	teplomer

Model NC8

Zdroj energie 3 V (2 batérie AAA x 1.5 V)

Rozsah merania

Teplota tela 
32.0°C ~ 42.5°C (89.6°F ~ 108.5°F)
Povrchová teplota 
2–99°C (35.6°F ~ 199.0°F)

Presnosť merania

Teplota objektu: 
±0.3°C (±0.6°F): 2.0–99.9°C 
(35.6°F ~ 199.0°F)
Teplota tela: ±0.1°C (±0.2°F): 
34.0°C ~ 42.0°C (93.2°F ~ 107.6°F)
Mimo rozsahu: ±0.3°C (±0.5°F)

Rozmery, mm 149x36x35 

Váha (bez batérií), g Približne 68.5 

Materiál ABS plast

Doba merania, sek Около 1

Displej
Displej z tekutých kryštálov,
4 číslice so špeciálnymi ikonami, 
farebné osvetlenie 

Automatické vypnutie Za 1 minútu

Prevádzkové 
podmienky 16–40°C, vlhkosť 15–65%

Pamäť Automatické zobrazenie poslednej 
meranej teploty

Indikácie	merania	telesnej	teploty
Teplota Indikácia

T < 32.0°C (89.6°F) «L»

32.0°C (89.6°F) ≤ T ≤ 42.5°C (108.5°F) Ukáž teplotu

T > 42.5°C (108.5°F) «H»

Zvukové	signály
Zariadenie je zapnuté
a pripravené na meranie 1 krátke pípnutie

5



21SK

Koniec merania

5 pípnutí, pokiaľ je hodnota 
vyššia ako 37,5°C 

2 krátke pípnutia, pokiaľ je 
hodnota pod 35°C

1 dlhé pípnutie na konci merania

Systémová chyba alebo 
porucha 3 krátke pípnutia

POPIS VÝROBKU
Vlastnosti bezkontaktného teplomeru pre deti 
AGU NC8:

 • bezkontaktná metóda merania;
 • meranie teploty za 1 sekundu;
 • vysoká presnosť merania;
 • farebné a zvukové indikácie.

6

Senzor

Protišmykové 
prúžky	ABS
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BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Prístroj musí byť používaný na určený účel v súlade 
s týmto návodom.

 • Akákoľvek modifikácia zariadenia je zakázaná.
 • Nevystavujte teplomer mechanickým vply-

vom – a nepoužívajte ho, pokiaľ je poškodený.
 • Zariadenie neponárajte do vody, ani do iných 

tekutín.
 • Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdro-

jov vysokého elektromagnetického žiarenia, 
napríklad blízko bezdrôtových zdrojov alebo 
mobilných telefónov.

 • Nedovoľte deťom hrať sa s teplomerom.
 • Nevystavujte teplomer priamemu slnečné-

mu žiareniu, teplu, vlhkosti ani nečistotám.
 • V prípade potreby vymeňte batérie. 
 • Teplota prostredia v dome sa môže líšiť 

v rôznych miestnostiach. Pred meraním 
teploty by užívateľ aj teplomer mali zostať 
v rovnakej miestnosti s konštantnými 
podmienkami prostredia po dobu najmenej 
15 minút.

 • Predtým, ako začnete merať, odstráňte všet-
ky nečistoty, vlasy alebo pot z meracej oblasti.

 • Nemerajte teplotu počas alebo priamo po 
dojčení.

 • Užívateľ by nemal jesť alebo jesť 
bezprostredne pred alebo počas merania 
teploty.

 • Nenoste teplomer vo vrecku, môže byť 
vystavený inej teplote.

 • Pred každým meraním sa uistite, že šošov-
ka senzoru nie je kontaminovaná. V prípade 
kontaminácie vyčistite šošovku meracieho 
senzora. 

7
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V počiatočných štádiách ochorenia s rýchlym ná-
rastom teploty a vysokými hodnotami môže byť po-
zorovaný účinok «bielej hypertermie» – stav, ktorý 
je možné charakterizovať zúžením ciev, kedy koža 
zbledne a zostáva chladná. V takých prípadoch by sa 
meranie teploty na čele nemalo vykonávať, pretože 
teplota pokožky bude nízka.

PRÍPRAVA NA POUŽITIE

1 Otvorte kryt batérie.
2 Vložte batérie podľa pokynov na obale.
3 Zatvorte kryt batérie.

PRINCÍPY A POSTUPY PREVÁDZKY
INDIKÁTOR	BATÉRIE

8
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Nízka	
kapacita	
batérie

Slabá 
batériaNormálna
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MERANIE	TEPLOTY	TELA
1 Ak chcete merať telesnú teplotu, zapnite 

zariadenie jedným stlačením tlačidla .
2 Výsledok predchádzajúceho 

merania sa zobrazí na disp-
leji (pri ďalšom meraní).

3 Umiestnite teplomer do 
stredu čela a udržujte vzdia-
lenosť medzi senzorom a pokožkou 3–4 cm.

4 Stlačte raz tlačidlo ŠTART a uvoľnite tlačidlo.

5 Na displeji prístroja sa objaví výsledok mera-
nia telesnej teploty. Teplomer signalizuje 
dokončenie merania zvukovým signálom a 
podsvietením displeja.

3–4 cm

Pri teplote 37.4°C 
a nižšej sa 
rozsvieti zelené 
podsvietenie.

Pri teplote 37.5°C a 
vyššej sa rozsvieti 
červené podsvietenie.
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MERANIE	TEPLOTY	OBJEKTU
1 Ak chcete merať teplotu objektu, zapnite 

zariadenie jedným stlačením tlačidla .
2 Výsledok predchádzajúceho merania sa 

zobrazí na displeji (pri ďalšom meraní).
3 Namierte teplomer na meraný povrch tak, 

aby medzi senzorom a povrchom bola vzdia-
lenosť 3–5 cm.

4 Stlačte dvakrát tlačidlo ŠTART a uvoľnite. 
Teplomer sa prepne do režimu merania a 
zohľadní teplotu objektu.

5 Na displeji prístroja sa obja-
ví výsledok merania teploty 
objektu. Teplomer signali-
zuje dokončenie merania 
zvukovým signálom a 
podsvietením displeja.

ZAPNITE	 ALEBO	 VYPNITE	 OZNAMOVANIE	
SVETLA	A	ZVUKU
Ak chcete aktivovať upozornenie na svetlo a zvuk, 
musíte zadať režim nastavenia.
Keď je teplomer vypnutý, podržte tlačidlo ŠTART po 
dobu 3 sekúnd. 
Na displeji zariadenia sa zobrazí ikona nastaviteľné-
ho parametra  a status ON (zvuk zapnutý) alebo 
OFF (zvuk vypnutý).
Stlačte tlačidlo ŠTART pre zapnutie alebo vypnutie 
zvukového upozornenia.
Počkajte 3 sekundy a teplomer sa prepne do reži-
mu upozornenia na svetlo.
Na displeji zariadenia sa zobrazí ikona nastaviteľné-
ho  parametra a status ON (svetlo zapnuté) ale-
bo OFF (svetlo vypnuté).
Stlačte tlačidlo ŠTART pre zapnutie alebo vypnutie 
svetelného upozornenia. 
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Počkajte 4 sekundy po zvolení požadovaného re-
žimu. Teplomer uloží parametre a automaticky sa 
zapne. Pri ďalšom zapnutí bude teplomer pracovať 
podľa nastavených parametrov.

PREPÍNAČ	MEDZI	MERANÍM	°C	A	°F
Mali by ste vypnúť teplomer, aby ste prepli medzi 
režimami merania.
Potom stlačte a podržte tlačidlo ŠTART po dobu 8 
sekúnd. Teplomer vstúpi do režimu nastavenia me-
racích jednotiek.
Stlačením tlačidla ŠTART vyberte požadovaný re-
žim merania °C alebo °F. 
Počkajte 4 sekundy po zvolení požadovaného re-
žimu. Teplomer uloží parametre a automaticky sa 
vypne. Pri budúcom zapnutí bude teplomer praco-
vať podľa nastavených parametrov.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA
VAROVANIE
Pre čistenie zariadenia nepoužívajte chemic-
ky aktívne čistiace prostriedky.

1 Zariadenie vyčistite suchou handričkou. 
V prípade potreby môže byť látka ľahko zvlh-
čená.

2 V prípade zašpinenia infračerveného senzo-
ru objektívu snímača teplomeru, hodnoty 
sa začnú okamžite meniť, pretože niektoré 
informácie zasahujú do merania (obvykle sú 
hodnoty príliš nízke). Ak chcete tento prob-
lém vyriešiť, stačí senzor otrieť mäkkou 
handričkou (alebo bavlneným tampónom) 
navlhčeným dezinfekčným roztokom. Potom 
je nutné otrieť objektív suchou mäkkou 
handričkou bez parfumácie. Po vyčistení, 
by povrch šošovky mal byť kryštálovo čistý. 
Vzhľadom k tomu, že sa povrch šošoviek 

10
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ochladí po odparení dezinfekčného rozto-
ku, mal by byť teplomer po čistení ponecha-
ný niekoľko minút pri izbovej teplote pred 
použitím.

3 Nechajte prístroj vyschnúť na vzduchu pri 
izbovej teplote.

4 Uchovávajte zariadenie na suchom, čistom a 
bezprašnom mieste v súlade s prevádzkový-
mi podmienkami.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Popis	problému Možné	dôvody Riešenie

Teplotné údaje 
sa nezobrazujú 
správne

Snímač je príliš 
blízko alebo 
príliš ďaleko 
od meraného 
povrchu

Vzdialenosť od 
meraného povr- 
chu k senzo-
ru by mala byť 
3–4 cm (pre me-
ranie telesnej tep-
loty) a 3–5 cm 
(pre meranie 
teploty objektu)

Zariadenie sa 
nezapína

Slabé batérie Vymeňte batérie

Zariadenie je 
poškodené

Kontaktujte 
servisné centrum

Teplota okolia je 
pod +16°С

Teplota okolia by 
mala byť od +16°С 
do +40°С

Teplota okolia je 
viac ako +40°С

Chybné čítanie Objektív IR 
snímača je špi- 
navý

Očistite objektív 
podľa bodu 10 
tohto návodu na 
obsluhu

11
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SKLADOVANIE, PREPRAVA 
A PREVÁDZKA

 • Prístroj by mal byť prepravovaný pri –10°C 
až +40°C s maximálnou relatívnou vlhkosťou 
75% alebo menej.

 • Prístroj by mal byť prevádzkovaný v teplote 
od +16°C do +40°C s maximálnou relatívnou 
vlhkosťou nie viac ako 65%.

 • Prístroj by mal byť skladovaný pri teplote 
od –20°C do +50°C s maximálnou relatívnou 
vlhkosťou nie viac ako 80%.

 • Nevystavujte prístroj náhlym teplotným 
výkyvom. 
UPOZORNENIE
Pri preprave alebo skladovaní pri nízkych 
teplotách je nutné pred zapnutím zariadenia 
udržiavať prístroj najmenej 2 hodiny pri izbo-
vej teplote.
Odporúča sa vybrať batérie, pokiaľ sa prístroj 
nepoužíva po dlhú dobu.

LIKVIDÁCIA
Symbol na výrobku alebo na jeho obale 
znamená, že tento výrobok nie je klasifikova-
ný ako domáci odpad.

 • Správnou likvidáciou produktu pomôžete pred-
chádzať možným negatívnym účinkom zariade-
nia na životné prostredie a ľudské zdravie.

 • Pre ochranu životného prostredia by sa 
zariadenie nemalo likvidovať s domácim 
odpadom. Likvidácia musí byť vykonaná v 
súlade s miestnymi predpismi.

 • Zariadenie musí byť zlikvidované v súlade so 
smernicou EÚ WEEE (odpadové elektrické a 
elektronické zariadenia) pre odpadové elek-
trické a elektronické zariadenia 2012/19/EÚ.

12
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Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa prosím na 
miestny odbor, ktorý zodpovedá za likvidáciu odpadu.

CERTIFIKÁCIA
Bezkontaktný teplomer pre deti AGU NC8 vyhovuje 
smernici 93/42/EHS o zdravotníckych zariadeniach.

ZÁRUKA VÝROBCU
Záručná lehota tohto výrobku je 24 mesiacov 
od dátumu predaja s prísnym dodržiavaním 
prevádzkových podmienok v súlade s týmto 
návodom na použitie. Záruka sa nevzťahuje na 
batérie. Opatrne dodržujte pokyny, aby ste zaistili 
spoľahlivú a dlhodobú prevádzku zariadenia.
Pokiaľ prístroj nepracuje podľa očakávaní, obráťte 
sa na servisné stredisko.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v 
konštrukcii zariadenia.
Nepokúšajte sa svojpomocne opraviť zariadenie; 
bude to mať za následok stratu záruky.
Zmeny vykonávané na tomto teplomere bez 
súhlasu výrobcu zlikvidujú záruku.
Pre opravy a údržbu kontaktujte špecializovanú 
predajnú službu (viď agu-baby.com).
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