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ÚVOD
Vážení priatelia, ďakujeme, že ste si vybrali naše výrobky!
Kúpanie dieťaťa je dôležité nielen z hygienického hľadiska, ale takisto poskytuje 
dieťaťu psychické a emocionálne pohodlie. Termoregulácia dieťaťa je stále nedoko-
nalá, čo znamená, že príliš horúca, alebo naopak príliš chladná voda kúpeľa môže 
viesť k nepohodliu a nepríjemným pocitom a takisto môže mať negatívny dopad 
na zdravie.
Zároveň by ste sa nemali spoliehať na vaše zmysly – môžete mať pocit, že voda je 
teplá, ale pre dieťa môže byť buď studená, alebo naopak horúca. Nezabudnite, že 
horúca alebo studená voda kúpeľa je pre dieťa nielen nepríjemná, ale takisto vytvá-
ra negatívny vzťah ku kúpaniu. Preto je dôležité dodržiavať podmienky pre pohodl-
né kúpanie. Vďaka použitiu teplomera do kúpeľa AGU TB4 budete mať istotu, že 
teplota kúpeľa zodpovedá požadovaným parametrom a vaše dieťa ani nezamrzne, 
ani sa nebude kúpať v horúcej vode.
Rozsah optimálnej a príjemnej teploty pre kúpanie dieťaťa je 36 - 38 °C.

Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod na použitie.
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ZOZNAM SYMBOLOV2

Význam Symbolov

Výrobok spĺňa základné požiadavky:
 • smernica EMC 2014/30/EU o elektromagnetickej kompatibilite;
 • smernica RoHS 2011/65/EU o obmedzení používania niektorých ne-

bezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

OEEZ (smernica ES o odpadných elektrických a elektronických zaria-
deniach). Toto označenie znamená, že zariadenie sa nesmie likvidovať 
spolu s komunálnym odpadom. Aby sa zabránilo možnému poško-
deniu životného prostredia a ľudského zdravia, musí sa tento odpad 
oddeliť od ostatných druhov odpadu a zlikvidovať v súlade s prísluš-
nými prijatými normami.

Výrobok spĺňa požiadavky smernice 2011/65/EU o obmedzení použí-
vania niektorých nebezpečných látok v elektrických a elektronických 
zariadeniach.

Výrobok spĺňa hlavné požiadavky Technického predpisu colnej únie 
020/2011 o elektromagnetickej kompatibilite technických zariadení.

misikova
Prečiarknutie

misikova
Vložený text
Symbol 	Význam
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POUŽITIE
Prístroj je určený pre domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely. Teplomer do 
kúpeľa AGU TB4 je určený na meranie teploty vody kúpeľa v rozmedzí + 30 °C až + 50 °С. 
Rozsah optimálnej a príjemnej teploty pre kúpanie dieťaťa je 36 - 38 °C.

OBSAH BALENIA
 • Teplomer – 1 ks.
 • Návod na použitie – 1 ks.
 • Batéria CR2032 – 1 ks.

3

4

Varovanie/Pozor. 

Pred použitím prístroja si dôkladne prečítajte tento návod na použitie.

Výrobca.

Autorizovaný zástupca výrobcu v Európskej únii.
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ŠPECIFIKÁCIE
Špecifikácie

Typ Elektronický (digitálny) teplomer pre 
meranie teploty vody

Zdroj napájania
Batéria CR2032. Životnosť batérie je 
približne 2 roky pri každodennom použí-
vaní po dobu 10 minút denne

Rozsah meranej teploty, °С 30−50

Přesnost měření, °С ±0,5

Rozmery, DхŠхV, mm 72,3х72,3х82

Hmotnost, g ~ 24 

Zobrazenie výsledku merania 
teploty Každých 30 sekúnd

5
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POPIS PRÍSTROJA
Teplomer do kúpeľa je určený pre domáce použitie.
Prístroj umožňuje merať teplotu vody kúpeľa a je vybavený digitálnym displejom 
(farebná indikácia).
Vlastnosti teplomera do kúpeľa AGU TB4:

1. Veľký digitálny LCD displej, ktorý uľahčuje čítanie informácií.
2. Vysoká presnosť merania teploty.
3. Pokiaľ vyberiete teplomer z vody, automaticky sa vypne.
4. Ľahké zariadenie s malými rozmermi. 
5. Teplomer sa neponorí do vody. 
6. Farebné indikácie:

 • blikajúce zelené svetlo znamená ideálnu prijemnú teplotu v rozmedzí 
36 - 38 °С;

 • blikajúce červené svetlo znamená, že teplota vody prekračuje príjemný 
teplotný rozsah (teplota vody > 38 °C);

 • blikajúce modré svetlo znamená, že teplota vody je nižšia než príjemný 
teplotný rozsah (teplota vody < 36 °C).

7. Možnosť voľby jednotky merania – Celzius (°С) alebo Fahrenheit (°F).

6
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DISPLEJ 

BEZPEČNOSTNÉ PREVÁDZKOVÉ POKYNY
Prečítajte si pozorne tento návod predtým, než začnete používať tento výro-
bok. Nesprávna obsluha prístroja spôsobí zánik vašej záruky.
Pred použitím skontrolujte, či nie je prístroj viditeľne poškodený a či je 
odstránený kompletný obalový materiál.

Teplota

Pamäť

Indikátor vybitej batérie  
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BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

 • Nepokúšajte sa prístroj vyčistiť alebo dezinfikovať varom. 
 • Zabráňte pádu teplomeru na zem a nevystavujte ho silným nárazom. Prí-

stroj nie je odolný voči nárazom.
 • Neohýbajte čidlo a nenechávajte dieťa doňho hrýzť.
 • Nevystavujte prístroj priamemu slnečnému žiareniu, vysokej teplote, vyso-

kej vlhkosti alebo prachu. Môže to mať vplyv na jeho funkčnosť.
 • Prestaňte teplomer používať, pokiaľ pracuje prerušovane alebo sa na disp-

leji objaví informácia o poruche.
 • Pred uložením teplomer dôkladne osušte.
 • Ak chcete vymeniť batérie, prečítajte si príslušnú časť návodu na použitie.
 • Zabráňte kontaktu teplomeru s chemickými rozpúšťadlami.
 • Neumývajte prístroj v umývačke riadu.
 • Nepokladajte prístroj do blízkosti ohňa.
 • Pokiaľ bol teplomer vystavený teplote pod nulou, nechajte ho pred zaháje-

ním merania prirodzene zahriať na izbovú teplotu.
 • Pokiaľ je batéria takmer vybitá, na displeji sa objaví symbol         ktorý vám 

pripomenie výmenu batérie.  
 • Odporúčaný teplotný rozsah: 36 - 38 °C (96,8–100,4 °F) pre vodu v detskom 

kúpeli. Teplota vody nad 40 °C (104 °F) môže zraniť pokožku dieťaťa.
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Nepokúšajte sa opraviť zariadenie sami, spôsobí to stratu záruky! Pre opravy a 
údržbu sa obráťte na špecializované servisné stredisko*.

*Adresy servisných stredísk sú uvedené na webových stránkach agu-baby.com.

POKYNY PRE ČISTENIE A DEZINFEKCIU PRÍSTROJA:

K čisteniu prístroja nepoužívajte chemicky aktívne čistiace prostriedky a 
nevyvárajte ho.

1. Očistite prístroj mydlom a opláchnite ho.
2. Nechajte prístroj vyschnúť na vzduchu pri izbovej teplote.
3. Uchovávajte prístroj na suchom a čistom mieste v súlade s prevádzkovými 

podmienkami.

PRÍPRAVA NA PRÁCU
Vyberte zariadenie z obalového materiálu.
Pre prípravu vody s ideálnou a príjemnou teplotou je treba:

 • naplniť vaničku vodou;
 • vložiť teplomer do vody a zapnúť;
 • po 30 sekundách vyhodnoťte výsledok*;
 • v prípade potreby do vaničky pridajte horúcu alebo studenú vodu a ná-

sledne znovu skontrolujte výsledok* nameranej teploty vody.

8
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POZOR
Pre správne merania teploty pri príprave vody ku kúpaniu musí byť voda 
dôkladne premiešaná.

*Výsledky merania teploty vody sú aktualizované a zobrazené na 
teplomere do kúpeľa AGU TB4 každých 30 sekúnd.

PREVÁDZKOVÉ ZÁSADY A POSTUPY

 POZOR
Výsledky prvého merania sa zobrazia po 30 sekundách po zapnutí prístroja.

Poznámka: Jednotku merania (stupne Celzia alebo Fahrenheita) možno 
meniť počas prvých 5 sekúnd po zapnutí teplomeru stlačením a podržaním 
tlačidla ON/OFF po dobu 2 sekúnd.

1. Vložte prístroj do vody.
2. Stlačte a uvoľnite tlačidlo ON/OFF. Na displeji sa zobrazí      a symbol  

, čo potvrdzuje správne fungovanie zariadenia.
3. Po 30 sekundách sa na displeji zobrazí číselná hodnota teploty vody. Indi-

kátor sa aktualizuje každých 30 sekúnd, čo ukazuje farebne blikajúci displej.
4. Po vykonaní merania vypnite prístroj, alebo sa vypne automaticky. Ak chce-

te predĺžiť životnosť batérie, odporúčame vypnúť prístroj ručne stlačením 
tlačidla ON/OFF po jeho použití.

9
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AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
Pokiaľ je teplota nižšia než 30 °C, prístroj sa automaticky vypne po 2 minútach.

FAREBNÁ INDIKÁCIA ZARIADENIA
Teplomer do kúpeľa AGU TB4 má farebnú indikáciu.

 • Pokiaľ teplota vody prekročí 38 °C, displej teplomeru bliká načerveno, čo 
znamená, že príjemná teplota pre kúpanie je mimo rozsah. Voda je pre va-
še dieťa príliš horúca, hrozí nebezpečenstvo popálenia!

 • Pokiaľ je teplota vody nižšia než 36 °C, displej teplomeru bliká namodro, čo 
znamená, že príjemná teplota pre kúpanie je mimo rozsah. Voda je pre va-
še dieťa studená.

 • Pokiaľ je teplota vody v rozmedzí 36 - 38 °C, displej teplomeru bliká naze-
leno. Teplota vody je pre vaše dieťa príjemná.

Pokiaľ je teplota vody nižšia než 30 °C (dolná hranica rozsahu merania), na disp-
leji sa zobrazí «L».
Pokiaľ je teplota vody vyššia než 50 °C (horná hranica rozsahu merania), na disp-
leji sa zobrazí «H».

Podsvietenie (farebná indikácia teploty)

Teplota (°С) Podsvietenie
≥38,1 červené
36–38 zelené
≤35,9 modré
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Tabuľka symbolov LCD displeja

Symbol Vysvetlivka Odporúčanie

Teplota vody je príliš vysoká (nad 
50 °C) Znížte teplotu

Teplota vody je príliš nízka (nižšia 
než 30 °C) Zvýšte teplotu

Vybitá batéria Vymeňte batériu

Batériu vymeňte iba v servisnom stredisku.

POZOR
Snímač teploty musí byť ponorený do vody. Majte to na pamäti
pri použití peny na kúpanie.
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MOŽNÉ PORUCHY A ICH ODSTRÁNENIE

Pokiaľ pri používaní prístroja dôjde k nejakým problémom, najprv skontrolujte 
nasledujúci zoznam.
Tabuľka porúch a spôsoby ich odstránenia

Problém Vysvetlenie Riešenie

Kritické chyby Obráťte sa na servisné stredisko

PODMIENKY PRE SKLADOVANIE, PREPRAVU A 
PREVÁDZKU 

 • Prístroj sa musí prepravovať pri teplote - 10 °C až + 40 °C v maximálnej re-
latívnej vlhkosti 75 % alebo menej. 

 • Prístroj možno prevádzkovať pri teplote + 10 °C až + 50 °C.
 • Teplomer AGU TB4 skladujte pri teplote v rozmedzí + 10 °C až + 30 °C v maxi-

málnej relatívnej vlhkosti vzduchu najviac 65 %.
 • Nevystavujte prístroj prudkým zmenám teploty.
 • Po preprave alebo skladovaní pri nízkych teplotách by prístroj mal byť v iz-

bovej teplote najmenej 2 hodiny pred zapnutím.

10
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LIKVIDÁCIA
Tento symbol na zariadení alebo na jeho obale znamená, že výrobok nie je 
klasifikovaný ako komunálny odpad.

 • Správnou likvidáciou výrobku pomôžete predchádzať možným negatívnym 
vplyvom prístroja na životné prostredie a ľudské zdravie.

 • Prístroj sa kvôli ochrane životného prostredia musí likvidovať v súlade s 
miestne platnými recyklačnými predpismi, nie ako komunálny odpad.

 • Prístroj sa musí likvidovať podľa smernice EU 2012/19/EU OEEZ (odpad-
né elektrické a elektronické zariadenie) pre odpadné elektrické a elektro-
nické zariadenia.

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na miestny orgán, ktorý zodpovedá 
za likvidáciu odpadu.

CERTIFIKÁCIA
Teplomer AGU TB4 splňuje:

 • hlavné požiadavky smernice 2014/30/EU o elektromagnetickej kompatibi-
lite, smernice 2014/35/EU týkajúcej sa nízkonapäťových zariadení a smer-
nice 2011/65/EU o obmedzení používania niektorých nebezpečných látok v 
elektrických zariadeniach a elektronických zariadeniach;

 • hlavné požiadavky Technického predpisu colnej únie 020/2011 «Elektro-
magnetická kompatibilita technického zariadenia», týkajúce sa elektro-
magnetické kompatibility technických prostriedkov.

12
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ZÁRUKA VÝROBCU
Záručná doba pre tento výrobok je 24 mesiacov od dátumu predaja pri prísnom 
dodržiavaní prevádzkových podmienok v súlade s týmto návodom. Záruka sa 
nevzťahuje na prevádzku batérie. Pre zaistenie spoľahlivej a dlhodobej prevádzky 
presne dodržujte pokyny.

Pokiaľ prístroj nefunguje správne, obráťte sa na predajcu.

Výrobca si vyhradzuje právo meniť a upravovať konštrukciu prístroja.

POZOR
Nesnažte sa opraviť teplomer sami, spôsobí to zánik záruky.
Zmeny prevedené v tomto prístroji bez súhlasu výrobcu znamenajú poruše-
nie záručných podmienok.
Pre opravy a údržbu sa obráťte na špecializované servisné stredisko.

*Adresy servisných stredísk sú uvedené na webových stránkach agu-baby.com.
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ZÁRUČNÍ LIST/ZÁRUČNÝ LIST AGU TB4

Sériové číslo/
Sériové číslo

Datum prodeje/
Dátum predaja

Jméno prodejce/
Meno predajcu

Podpis prodejce/
Podpis predajcu

24 měsíců záruky/
mesiacov záruka

Úplnost sady a provoz zařízení se zkouší za přítomnosti zákazníka.
Úplnosť setu a chod zariadenia sa skúša za prítomnosti zákazníka.

Razítko prodejce/
Pečiatka predajcu

POZOR! 
Tato záruka platí, pouze pokud jsou 
doklady řádně vyplněny./
POZOR! Táto záruka platí 
iba vtedy, keď sú riadne vyplnené doklady.

Podpis kupujícího/
Podpis kupujúceho

Jméno kupujícího/
Meno kupujúceho



AGU TB4 Hlášení pro servisní a opravárenské středisko/
Hlásenie pre servisné a opravárenské stredisko

DATUM/DÁTUM

DŮVOD/DÔVOD

DOPORUČENÍ/ODPORÚČANIE

DATUM/DÁTUM

DŮVOD/DÔVOD

DOPORUČENÍ/ODPORÚČANIE

DATUM/DÁTUM

DŮVOD/DÔVOD

DOPORUČENÍ/ODPORÚČANIE

1

2

3



AGU TB4 Hlášení pro servisní a opravárenské středisko/
Hlásenie pre servisné a opravárenské stredisko

DATUM/DÁTUM

DŮVOD/DÔVOD

DOPORUČENÍ/ODPORÚČANIE

DATUM/DÁTUM

DŮVOD/DÔVOD

DOPORUČENÍ/ODPORÚČANIE

DATUM/DÁTUM

DŮVOD/DÔVOD

DOPORUČENÍ/ODPORÚČANIE

1

2

3

Autorizovaný zástupce v EU /Autorizovaný zástupca v EÚ: 
POLYGREEN GERMANY GmbH, Ruhlsdorfer Straße 95, 
D-14532, Stahnsdorf, Brandenburg, Německo / 
Stahnsdorf, Brandenburg, Nemecko.

Výrobce / Výrobca:
K-JUMP HEALTH CO., LTD.
Č. 56, Wu Kung 5th Rd., New Taipei Industrial Park, 
New Taipei City 24890, Tchaj-wan, Čína / Čína.

agu–baby.com



AGU® is the registered trademark by Montex Swiss AG,
Tramstrasse 16, CH–9442, Berneck, Switzerland




