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ÚVOD

Vážení přátelé, děkujeme, že jste si vybrali náš produkt!
Inteligentní infračervený teploměr AGU SHE7 je pokročilý, vysoce kvalitní 
produkt, který odpovídá mezinárodním standardům.

Inteligentní infračervený teploměr AGU SHE7 byl navržen pro vysoce přesné 
měření tělesné teploty, které provádí pomocí unikátní technologie. Požadovanou 
přesnost měření zajišťuje samočinný test systému při zapnutí.

Produkt je vhodný pro všechny věkové skupiny.

Výhody inteligentního infračerveného teploměru AGU SHE7:

Víceúčelový (široký rozsah měření). 
Zařízení má široký rozsah měření od 0 °C do 100° С, což umožňuje jeho použití 
na čelo nebo jako ušní teploměr. Využít jej můžete také pro měření:

 • povrchové teploty kapaliny v kojenecké láhvi (například mléka);
 • povrchové teploty vody v dětské lázni;
 • okolní teploty a povrchové teploty pevného předmětu. 

Měření teploty během několika sekund.
Inovativní technologie s využitím infračerveného senzoru umožňuje změřit teplotu 
ve vnějším zvukovodu za pouhou 1 sekundu.

Přesnost a spolehlivost.
Jedinečný design přístroje se zabudovaným infračerveným senzorem poskytuje 
přesné a spolehlivé výsledky měření.

Snadné použití.
Inteligentní infračervený teploměr AGU SHE7 umožňuje snadno a jednoduše pro-
vádět měření teploty.
Teplotu lze měřit i u spícího dítěte bez rušení.
Měření je rychlé, což oceníte zejména v případě měření teploty dítěte.

Automatické zobrazování údajů v paměti zařízení.
Přístroj automaticky zobrazí poslední měření , a to po dobu 2 sekund po zapnutí. 
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Vyvolání posledních několika výsledků.
Můžete vyvolat posledních 10 výsledků měření, což umožňuje efektivnější 
sledování změn teploty.

Ukládání a prohlížení dat v aplikaci díky bezdrátovému přenosu.
Po instalaci aplikace AGU do chytrého telefonu můžete ukládat a zobrazovat 
statistiky měření teploty.

Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku.
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SEZNAM SYMBOLŮ

Symbol Význam

Označení CE s registračním číslem oznámeného subjektu zna-
mená soulad s evropskou směrnicí o zdravotnických prostředcích 
93/42 / EHS. 

Výrobek splňuje základní požadavky TR CU 020/2011 
«Elektromagnetická kompatibilita technických prostředků».

WEEE (směrnice o odpadních elektrických a elektronických 
zařízeních). Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, 
že daný produkt nespadá do kategorie domácího odpadu. Aby 
se předešlo možnému poškození životního prostředí a lidského 
zdraví, oddělte tyto odpady od ostatních a zlikvidujte je v souladu s 
uznávanými normami.

Typ klasifikace zařízení BF.

Stupeň ochrany proti vniknutí.
Počáteční číslice (ochrana proti vniknutí pevných cizích předmětů): 
2 – ochrana proti vniknutí pevných předmětů o velikosti větší než 
12 mm; prsty nebo jiné předměty s maximální délkou 80 mm nebo 
sol-id objekty. Druhá číslice (ochrana proti vniknutí cizích kapalin):  
2 - ochrana proti svisle padajícím vodním kapkám a předmětům při 
krytí do 15° (normálně umístěné zařízení).

Pozor.

Před použitím si přečtěte návod k použití.
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OBLAST POUŽITÍ

Inteligentní infračervený teploměr AGU SHE7 je určen k měření tělesné tep-
loty na čele a na vnějším ušním kanálu, a to v domácím prostředí. Nepouží-
vejte zařízení k jiným než výše uvedeným účelům. Tento teploměr lze použít 
pro děti i dospělé. 

KOMPLETNÍ SADA

1. Chytrý bezkontaktní digitální infračervený teploměr AGU SHE7 – 1 ks.
2. Baterie1.5 V ААА – 2 ks.
3. Úložné pouzdro – 1 ks.
4. Návod k použití – 1 ks.
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SPECIFIKACE

Typ Inteligentní infračervený teploměr

Model AGU SHE7

Rozsah měření teploty Lidské tělo: 34–43 °C (93,2–109,4 °F) 
Objekty: 0–100 °C (32–212 °F)

Přesnost měření
Lidské tělo: 35–42 °C (95–107.6 °F) ±0.2 °C (0.4 °F)
Objekty: ±2 °C (±4 °F) nebo ±5 %

Teplota provozního  
prostředí

15–35 °C (59–95 °F)
Relativní vlhkost: až 95 % (nekondenzující)

Podmínky skladování -25 °C až +55 °C (-13 °F až +131 °F)  
Relativní vlhkost: až 95 % (nekondenzující)

Přepravní podmínky -25 °C až +55 °C (-13 °F až +131 °F)  
Relativní vlhkost: až 85 % (nekondenzující)

Podmínky provozu 15–35 °C (59–95 °F) 
Relativní vlhkost: až 95 % (nekondenzující)

Rozlišení displeje 0.1 °C nebo 0.1 °F

Zdroj energie 2 baterie1.5 V AAA

Paměť 10 záznamů

Váha (bez baterií), g 69

Rozměry (d × š × v), mm 134,3 × 42,4 × 47,6

Materiál ABS plast

Čas měření 1 sekunda (v externím zvukovodu)

Displej segment

Automatické vypnutí za 30 sekund
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POPIS VÝROBKU

krycí víčko

tlačítko  
měření  
«HEAD»  
(hlava)

tlačítko 
měření
«EAR»  
(ucho)

indikátor  
horečky

LCD displej

tlačítko 
paměti

tlačítko  
nastavení

otvor  
reproduktoru

infračervený  
senzor

kryt baterie

šroub víka baterie
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POPIS ČÁSTÍ DISPLEJE

režim měření v 
uchu 

datum čas 

režim měření 
na čele 

probíhá 
měření 

režim měření 
objektu

fahrenheit 
celsius

hodnota  
teploty

symbol  
paměti 

číslo v paměti 

zvuková  
indikace

baterie  
je vybitá
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BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

Zařízení musí být používáno k účelům, které jsou v souladu s touto příručkou. 
Výrobce neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím.

 • Jsou zakázány jakékoli úpravy přístroje.
 • Zařízení není vodotěsné! V žádném případě jej nesmíte ponořit do vody 

nebo jiných tekutin. Při čištění postupujte podle pokynů v části «Údržba 
výrobku».

 • Po vyčištění měřicího senzoru proveďte před dalším měřením pětiminu-
tovou přestávku, aby senzor získal počáteční provozní teplotu.

 • Nepoužívejte zařízení, pokud se domníváte, že je poškozené nebo 
si všimnete něčeho neobvyklého během jeho provozu.

 • Nikdy teploměr nerozebírejte.
 • Před měřením je důležité vyčistit zvukovod, protože ušní maz může 

ovlivnit výsledky měření (obvykle je teplota nižší).
 • Během časných stádií nemoci s rychlým zvýšením teploty na vysoké 

hodnoty lze pozorovat účinek «bílé hypertermie» – stav, který lze cha-
rakterizovat zúžením periferních cév, kdy kůže zbledne a zůstane 
chladná. V takových případech by měření teploty na čele nemělo být pro-
váděno, protože teplota kůže bude nízká. MĚLI BYSTE PROTO ZVOLIT 
«EAR» REŽIM A MĚŘIT TEPLOTU V UŠNÍM KANÁLU.

 • Pokud jsou výsledky měření v rozporu s celkovým stavem pacienta nebo 
jsou podezřele nízké, opakujte měření každých 15 minut nebo změřte 
tělesnou teplotu jiným teploměrem v ústech či v konečníku.

 • Zařízení obsahuje části, které vyžadují opatrnou manipulaci.
 • Podmínky skladování a provozu najdete v části «Specifikace».
 • Zajistěte, aby děti nepoužívaly zařízení bez dozoru: některé části jsou do-

statečně malé, aby mohly být spolknuty. Nedovolte dětem hrát si s tep-
loměrem.

 • Vyjměte baterie ze zařízení, pokud nebude delší dobu používáno.
 • Nepoužívejte zařízení v blízkosti silných zdrojů elektromagnetického po-

le, včetně mobilních telefonů a rádiových instalací. Během provozu zaří-
zení udržujte požadovanou vzdálenost od těchto zdrojů.

 • Před každým měřením se ujistěte, že čočka měřicího senzoru není znečiš-
těná. V případě kontaminace očistěte čočku měřicího senzoru či počkejte 
několik minut než provedete další měření, aby snímač získal počáteční 
provozní teplotu.
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 • Před použitím teploměr nevkládejte do kapsy, protože jej tak lze zahřát.
 • Neměřte teplotu během ošetřování ani přímo po něm.
 • Při měření teploty u kojenců je ideální umístit dítě na rovnou plochu 

a otočit jeho hlavu na jednu straně tak, aby ucho směřovalo nahoru.
 • Udržujte svůj teploměr mimo dosah dětí! Zařízení by neměly používat 

osoby s fyzickým nebo mentálním postižením, děti, ani lidé, kteří nema-
jí dostatečné zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem osob, 
které jsou odpovědné za jejich bezpečnost. Měli byste dohlížet na děti, 
aby si nehráliy s teploměrem.

 • Uživatel by neměl bezprostředně před měřením nebo během měření 
teploty jíst jídlo, pít, ani provádět fyzické cvičení.

 • Před zahájením měření odstraňte z měřicí oblasti nečistoty, vlasy nebo pot.
 • Teplota prostředí v bytě se může v různých místnostech lišit. Před měře-

ním teploty by měl uživatel a teploměr zůstat ve stejné místnosti za stá-
lých podmínek prostředí po dobu alespoň 30 minut.

 • Vždy měřte teplotu ve stejné oblasti, protože hodnoty se mohou v růz-
ných oblastech lišit.

 • Po 3 až 5 po sobě jdoucích měřeních vyčkejte alespoň 30 sekund, abyste 
zajistili přesnost měření.

Chraňte zařízení před:
 • extrémními teplotami;
 • otřesy;
 • kontaminací a prachem;
 • přímým sluncem.

Toto zařízení není určeno jako náhrada odborné lékařské pomoci.
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PŘÍPRAVA K POUŽITÍ

Vyjměte zařízení z obalu. Zkontrolujte úroveň nabití baterie. 
Po vybití baterií se zobrazí varovný symbol baterie. 

V tomto případě je stále možné provádět měření, ale baterie by 
měly být vyměněny co nejdříve. Pokud jsou baterie zcela vybi-
té, na displeji se zobrazí «Lo» a indikátor vybité baterie.
V tomto případě musí být baterie vyměněny.

POZOR
 • Pokud nebude teploměr delší dobu používán, doporučujeme baterie 

vyjmout.
 • Baterie uchovávejte mimo dosah dětí a nevystavujte je teplu.
 • Baterie musí být zlikvidovány v souladu s místními environmentálními 

a organizačními zásadami.
 • Nepoužívejte nabíjecí baterie.

Výměna baterií
1. Povolte šroub víka baterie pomocí šroubováku Phillips. Sejměte víko.
2. Vložte 2 nové baterie 1,5 V AAA do přihrádky na baterie, přičemž dbejte 

na správnou polaritu. Používejte nové baterie.
3. Znovu nainstalujte víko baterie a utáhněte šroub.

Použité baterie zlikvidujte v souladu s platnými právními předpisy. 
Likvidace baterií v běžném domovním odpadu je zakázána.



13CZ

NASTAVENÍ ZAŘÍZENÍ
Nastavení data a času
Před prvním použitím zařízení i po každé výměně baterií se ve formátu 1-1 
00:00 zobrazí datum a čas. Postupně nastavte následující parametry: jednotka 
měření teploty, datum a čas.
Nastavte v krocích:
Měrná jednotka – rok – měsíc – den – hodiny – minuty. 

1. Stiskněte tlačítko «EAR».
2. Stisknutím a přidržením tlačítka «SET» po dobu 5 sekund aktivujete re-

žim nastavení.
3. Zobrazí se měrná jednotka «C» nebo «F».

 • Stisknutím tlačítka «SET» změňte parametr.
 • Stisknutím tlačítka «MEMORY» potvrďte zadání.

4. Zobrazí se indikátor roku a pomocí tlačítek «SET» a «MEM» nastavte 
aktuální datum.

5. Nastavte měsíc, den, hodiny a minuty pomocí tlačítek «SET» a «MEM».

6. Po nastavení všech parametrů se zobrazí indikátor 
«OFF» a zařízení se automaticky vypne.

Vyvolání předchozích údajů
Můžete vyvolat až 10 naměřených hodnot uložených 
v paměti zařízení.

1. Stisknutím tlačítka «EAR» zapněte teploměr.
2.  Stiskněte tlačítko «MEMORY» a nejprve se zobrazí 

poslední naměřená hodnota zobrazená v paměti.
3. Stiskněte ještě jednou tlačítko «MEMORY»  

pro zobrazení dříve uložené hodnoty.
 • Při záznamu nových hodnot měření (tzn. po 10. hodnotě) se staré hod-

noty automaticky odstraní.
Zapněte/vypněte zvuk
Stisknutím tlačítka «EAR» zapněte zařízení. Poté stisknutím tlačítka «SET» zapněte 
nebo vypněte zvukové upozornění.
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PRINCIPY A POSTUPY PROVOZU

Jsou zde dvě možnosti pro provoz zařízení:
Možnost 1: bez mobilní aplikace
Možnost 2: prostřednictvím mobilní aplikace

PROVOZ BEZ MOBILNÍ APLIKACE
Inteligentní infračervený teploměr AGU SHE7 je určen k měření teploty na čele 
a ve vnějším ušním kanálu.

1. MĚŘENÍ TĚLESNÉ TEPLOTY NA ČELE
Teploměr měří teplotu měřením infračerveného tepla vytvářeného v oblasti obočí 
a okolních tkání.

1. Před umístěním teplotního senzoru 
odstraňte všechny nečistoty, vlasy nebo 
pot z měřicí oblasti.

2. Stiskněte tlačítko «EAR», abyste zapnuli 
zařízení.

3. Přiložte špičku teploměru ke spánku, 
stiskněte tlačítko «HEAD» a plynule 
přejeďte přes čelo na druhou stranu.

4. Uvolněte tlačítko «HEAD». 
Uslyšíte pípnutí a na 
displeji se objeví výsledek 
tělesné teploty.

2. MĚŘENÍ TEPLOTY V UCHU

POZOR
 • Někteří lidé produkují různé hodnoty v levém a pravém uchu. Abyste 

zabránili kolísání teploty, vždy provádějte měření ve stejném uchu.
 • Měření se nesmí provádět v uších postižených zánětlivými chorobami, 

po možném zranění ucha nebo v období hojení. Ve všech těchto 
případech se poraďte se svým lékařem.
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 • Pokud už nějakou dobu ležíte na jednom uchu, teplota v něm se mírně 
zvýší. Počkejte proto chvíli nebo změřte teplotu v druhém uchu.

 • Hromadění ušního mazu na senzoru může ovlivnit přesnost měření 
a vést k šíření infekce mezi uživateli teploměru. Pro každé měření je 
nesmírně důležité dodržovat hygienická pravidla a udržovat čidlo čisté. 
Při čištění snímače postupujte podle pokynů v části «Údržba výrobku». 
Před každým měřením se ujistěte, že čočka snímače měření není 
znečištěná.

 • Po očištění čočky měřicího senzoru dezinfekčním roztokem počkejte 
několik minut, než provedete další měření, aby snímač získal počáteční 
provozní teplotu.

Teploměr měří teplotu měřením infračerveného tepla vytvářeného ušním bubnem 
a okolními tkáněmi. Energie je zachycena čočkou a převedena na hodnotu teploty. 
Měření teploty by mělo být prováděno umístěním špičky snímače do vnějšího 
zvukovodu nad ušním bubnem, a nikoli nad povrch v blízkosti anatomických 
oblastí.  V takovém případě mohou být hodnoty měření příliš vysoké.

Měření tělesné teploty v externím ušním kanálu zajišťuje přesné odečty 
v důsledku stejné teploty krve tekoucí do ušního bubínku a mozkového teplotního 
regulačního centra – hypotalamu. Proto jsou změny tělesné teploty rychleji 
a přesněji zaznamenávány v externím zvukovodu než v jakékoli jiné oblasti těla.

1. Stiskněte tlačítko «EAR», abyste zapnuli přístroj.
2. Odstraňte víko. 

3. Ujistěte se, že ušní kanál je čistý. Jelikož je zvukovod mírně zakřivený, 
musíte před zasunutím špičky senzoru vytáhnout ucho mírně nahoru 
a dozadu.

2
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Správná poloha snímače teploměru ve zvukovodu:
 • Děti ve věku do 1 roku. 

Položte dítě do vodorovné polohy a otočte jeho hlavu na jednu stranu tak, 
aby ucho směřovalo nahoru. Mírně zatáhněte za ucho.

 • Děti ve věku nad 1 rok.
Mírně zatáhněte za ucho nahoru a dozadu pro zarovnání ušního kanálu.

4. Opatrně zasuňte špičku senzoru do ušního kanálu a stiskněte tlačítko 
«EAR». 
Pokud teplota dosáhne 37,5 °C nebo více, 
podsvícení se rozsvítí a červená LED dioda svítí 
po dobu 3 sekund.

3. MĚŘENÍ TEPLOTY OBJEKTU

1. Stisknutím tlačítka «EAR» zapněte zařízení.

2. Odstraňte kryt.

3. Současně stiskněte a držte 3 
sekundy tlačítko «SET» a «MEM» 
        se objeví na displeji. 

4. Přineste teploměr k 
měřenému objektu tak, aby 
mezi senzorem a předmětem 
byla vzdálenost 3 - 5 cm.

5. Stiskněte tlačítko «EAR». 
Po dokončení měření uslyšíte 
zvukový signál a na displeji se 
objeví naměřená hodnota.

2

1
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OVLÁDÁNÍ MOBILNÍ APLIKACÍ

POZNÁMKA
Mobilní aplikace vám přináší možnost:

 • uložit si historii měření;
 • uložit si historii měření u více uživatelů;
 • dělat si poznámky o symptomech a vašem stavu;
 • dělat si poznámky o lécích.

POZNÁMKA
Historie měření teploty objektu není v aplikaci uložena.

Nainstalujte aplikaci: Android 5.0 a vyšší, iOS 10.0 a vyšší.
Možnost A: Otevřete PlayMarket nebo AppStore, do vyhledávacího 
pole zadejte «AGU» a stáhněte aplikaci.
Možnost B: Pro přímý odkaz na stažení aplikace naskenujte tento QR 
kód.

1. Stáhněte si aplikaci a otevřete ji.
2. Zaregistrujte se a přihlaste se na sociálních sítích.
3. Vyberte zařízení k připojení.
4. Vložte požadovaná data.
5. Zapněte zařízení a stiskněte tlačítko «Připojit».

6. Postupujte podle pokynů aplikace.

a b

Smart Infrared 
Thermometer AGU SHE7

Smart Infrared 
Thermometer AGU SHE7

2 3 4 51
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ÚDRŽBA VÝROBKU

POZOR
Nepoužívejte chemicky aktiv-
ní detergenty k čištění zařízení. 
Dezinfekční prostředky lze  
použít v domácnosti.

Čočka/měřicí senzor: V případě kontaminace čočky infračerveného teploměru 
se hodnoty začnou okamžitě měnit, jakmile něco ovlivňuje měření (obvykle jsou 
hodnoty příliš nízké). K odstranění tohoto problému stačí otřít senzor měkkým 
hadříkem nepouštějícím vlákna (nebo vatovým tamponem) navlhčeným dezin-
fekčním roztokem. Poté je nutné čočku otřít suchým měkkým hadříkem, který 
nepouští vlákna. Po očištění by povrch čočky měl být křišťálově čistý. Jakmile se 
povrch čočky vychladne a dezinfekční roztok se vypaří, měl by být teploměr před 
dalším použitím ponechán několik minut při pokojové teplotě.
Teploměr: Vyčistěte kryt teploměru měkkým suchým hadříkem. Nikdy nepou-
žívejte abrazivní čisticí prostředky, ředidla nebo benzen. Nepoškrábejte povrch 
čočky nebo displeje senzoru. Vyvarujte se pádu zařízení a nevystavujte jej 
extrémním teplotám, vlhkosti a přímému slunečnímu záření.

Skladujte zařízení na suchém, čistém a bezprašném místě v souladu s provozními 
podmínkami.
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MOŽNÉ ZÁVADY A ZPŮSOB JEJICH ELIMINACE

Pokud se během provozu vyskytne problém, nejprve si přečtěte níže uvedený 
seznam možných poruch. 

LCD displej Příčina Řešení

1. Naměřená teplota lidského těla je vyšší 
než 42° С (107,6 °F)

2. Naměřená hodnota objektu je vyšší 
než 100 °C (212 °F)

Teploměr provo-
zujte pouze mezi 
stanovenými teplotními 
rozsahy. Pokud je po-
třeba, očistěte špičku 
senzoru. V případě opa-
kované chybové zprávy 
kontaktujte svého pro-
dejce nebo zákaznický 
servis.

1. Naměřená hodnota lidského těla  
je nižší než 35° С (95 °F)

2. Naměřená hodnota objektu je nižší 
než 10° С (50 °F)

Teplota prostředí je mimo  
stanovený rozsah,  
tzn. není mezi 15–35 °C  (59–95 °F)

Teploměr provozujte 
pouze mezi stanovený-
mi teplotními rozsahy.
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PODMÍNKY SKLADOVÁNÍ, PŘEPRAVY A PROVOZU

 • Zařízení by mělo být skladováno v teplotním rozmezí od -25 °C do +55 °C 
(od -13 °F do +131 °F) s relativní vlhkostí do 95 % (nekondenzující).

 • Zařízení by mělo být provozováno v teplotním rozmezí  +15 °C do +35 °C  
(59–95 °F) s relativní vlhkostí do 95 % (nekondenzující).

 • Zařízení by mělo být přepravováno v teplotním rozsahu od -25 °C do +55 °C 
(od -13 °F do +131 °F) s relativní vlhkostí do 85 % (nekondenzující).

 • Nevystavujte zařízení tepelným šokům.

POZOR
Po přepravě nebo skladování při nízkých teplotách je nutné zařízení před 
zapnutím udržovat při pokojové teplotě alespoň 2 hodiny.

LIKVIDACE

Tento symbol na výrobku nebo jeho obalu znamená, že tento produkt 
nespadá do kategorie domácího odpadu.

 • Správná likvidace zařízení zabrání nepříznivému vlivu na prostředí 
a lidské zdraví.

 • Za účelem ochrany životního prostředí nesmí být zařízení zlikvidováno 
společně s domácím odpadem. Likvidace musí být provedena v souladu 
s místními předpisy.

 • Zařízení musí být zlikvidováno v souladu se směrnicí EU 2012/19/EU 
WEEE (Odpadní elektrická a elektronická zařízení).

Máte-li jakékoli dotazy, obraťte se na místní veřejnou službu odpovědnou 
za likvidaci odpadu.
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CERTIFIKACE

Tento produkt splňuje ustanovení směrnice EU o zdravotnických prostředcích 
(93/42/EHS)

Tabulky EMC

Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetické emise

Inteligentní infračervený teploměr AGU SHE7 je určen k použití v níže uvedeném elektro-
magnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel AGU SHE7 by se měl ujistit, že jej používá 
v takovém prostředí.

Test emisí Shoda Vedení elektromagnetického prostředí

RF emise CISPR 11 Třída 1

Inteligentní infračervený teploměr 
AGU SHE7 používá RF energii pouze pro 
svou vnitřní funkci. Proto jsou jeho vy-
sokofrekvenční emise velmi nízké a není 
pravděpodobné, že by způsobovaly rušení 
blízkého elektronického zařízení.

RF emise CISPR 11 Třída B

Inteligentní infračervený teploměr AGU 
SHE7 je vhodný k použití ve všech zaříze-
ních včetně domácností a zařízení přímo 
napojených na veřejnou síť nízkého napětí, 
která napájí budovy užívané k bydlení.

Harmonické emise  
IEC 61000-3-2 Nevztahuje se

Kolísání napětí/Blikající 
emise IEC 61000-3-3 Nevztahuje se
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Pokyny a prohlášení výrobce – elektromagnetická imunita

Inteligentní infračervený teploměr AGU SHE7 je určen k použití v níže uvedeném elektro-
magnetickém prostředí. Zákazník nebo uživatel AGU SHE7 by se měl ujistit, že jej používá 
v takovém prostředí.

Test imunity IEC 60601 
testovací 
úroveň

Úro-
veň 
shody

Elektromagnetické prostředí –  
vedení

Elektrostatický 
výboj (ESD)  
IEC 61000-4-2

±6 kV  
kontakt

±8 kV  
vzduch

±6 kV  
kontakt

±8 kV 
vzduch

Podlaha by měla být dřevěná, betonová 
nebo keramická. Pokud jsou podlahy po-
kryty syntetickým materiálem, měla by být 
relativní vlhkost nejméně 30 %.

Frekvence napá-
jení (50/60 Hz) 
Magnetické pole 
IEC 61000-4-8

3 А/м 3 А/m Výkonová frekvenční magnetická pole by 
měla být na úrovních charakteristických 
pro typické umístění v typickém komerč-
ním nebo nemocničním prostředí.

Vyzařované  
RF IEC 61000-4-3

80 MHz  
až 2,5 GHz

3 V/m Přenosná a mobilní vysokofrekvenční  
komunikační zařízení by se neměla použí-
vat v blízkosti žádné z částí inteligentního 
infračerveného teploměru AGU SHE7 
(včetně kabelů), než je doporučená separač-
ní vzdálenost vypočtená z rovnice použitelné 
na kmitočtu vysílače. Doporučená sde=-
p1a.2ra√čPní vzdálenost:
d = 1,2√P
d = 1,2√P 80 MHz – 800 MHz
d = 2,3√P 800 MHz – 2,5 GHz

kde P je maximální jmenovitý výstupní 
výkon vysílače ve wattech (W) podle vý-
robce vysílače a d je doporučená separač-
ní vzdálenost v metrech (m).

Intenzita pole z pevných vysokofrekvenč-
ních vysílačů, jak je stanoveno na základě 
průzkumu na elektromagnetické síti (a), 
by měla být nižší než úroveň souladu  
v každém  
frekvenčním rozsahu.  
K rušení může dojít v blízkosti  
zařízení označených  
následujícím symbolem:
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POZNÁMKA 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenční rozsah. 

POZNÁMKA 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíření  
je ovlivněno absorpcí a odrazem od struktur, předmětů a lidí.

a. Intenzitu pole z pevných vysílačů, jako jsou základní stanice z rádia (mobilní/bezdrátové), 
telefony a pozemní mobilní rádia, amatérské rozhlasové vysílání, rozhlasové vysílání AM 
a FM a televizní vysílání, nelze teoretickými výpočty dostatečně předvídat. Pro posouzení elek-
tromagnetického prostředí v důsledku pevných RF vysílačů je třeba zvážit průzkum elek-
tromagnetického pole. Pokud naměřená intenzita pole v místě, kde se používá AGU SHE7, 
přesahuje použitelnou úroveň shody s RF AGU SHE7 by měl být seřízen, aby se ověřil nor-
mální provoz. Pokud je pozorován neobvyklý výkon, mohou být nezbytná další opatření, jako 
je přesměrování nebo přemístění inteligentního infračerveného teploměru AGU SHE7.

b. V kmitočtovém rozsahu 150 kHz až 80 MHz by měla být intenzita pole menší než [V1].
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Doporučené vzdálenosti mezi přenosnými a mobilními vysokofrekvenčními komu-
nikačními zařízeními a chytrým infračerveným teploměrem AGU SHE7

Inteligentní infračervený teploměr AGU SHE7 je určen pro použití v elektromagnetickém 
prostředí, kde jsou řízeny vyzařované RF vzdálenosti. Zákazník nebo uživatel AGU SHE7 
může pomoci zabránit elektromagnetickému rušení udržováním dostatečné vzdálenosti 
mezi přenosným, mobilním vysokofrekvenčním komunikačním zařízením (vysílači) 
a inteligentním infračerveným teploměrem AGU SHE7, jak je doporučeno níže, podle 
maximálního výstupního výkonu komunikačního zařízení.

Jmenovité  
maximum výstupní 
výkon, W

Separační vzdálenost podle frekvence vysílače, m

150 kHz – 80–MHz

d=1.2√P

80 kHz – 800 MHz

d=1.2√P

800 kHz – 2.5 GHz

d=2.3√P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

10 12 12 23

U vysílačů se jmenovitým maximálním výstupním výkonem, které nejsou uvedeny 
výše, lze doporučenou separační vzdálenost d v metrech (m) stanovit pomocí rov-
nice použitelné pro kmitočet vysílače, kde P je maximální jmenovitý výstupní výkon 
vysílače ve wattech (W) podle výrobce vysílače.
Poznámka 1: Při 80 MHz a 800 MHz platí separační vzdálenost pro vyšší 
frekvenční rozsah.
Poznámka 2: Tyto pokyny nemusí platit ve všech situacích. Elektromagnetické šíře-
ní je ovlivněno absorpcí a odrazem od struktur, předmětů a lidí.
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ZÁRUKA VÝROBCE

Záruční doba tohoto produktu je 24 měsíců od data prodeje, a to za předpokladu, 
že jsou dodrženy všechny provozní podmínky uvedené v tomto návodu k obsluze. 
Záruka je platná pouze po předložení dokladu o prodeji listu vyplněného autorizo-
vaným prodejcem. Záruka se nevztahuje na spotřební materiál, součásti, jako jsou 
baterie, balení atd.
Záruční a bezplatný servis údržby není poskytován v případě:

 • porušení provozních pokynů;
 • škody způsobené úmyslným nebo nesprávným jednáním spotřebitele 

v důsledku nesprávného nebo nedbalého zacházení;
 • důkazu mechanického nárazu, důlků, trhlin, třísky atd., jde také o důkazu 

o otevření zařízení, demontáži, neoprávněné opravě, vniknutí vlhkosti, 
vystavení agresivním látkám nebo jakékoli jiné neoprávněné změny 
zařízení a v jiných případech, kdy dojde k poškození skladovacích, 
čistících, přepravních a provozních předpisů uvedených v návod k použití;

 • vniknutí olejů, prachu, hmyzu, tekutin a jiných cizích předmětů do 
zařízení.

Přesně postupujte podle pokynů, abyste zajistili spolehlivý a dlouhodobý provoz 
zařízení.
V případě neobvyklého chování zařízení se obraťte na svého prodejce nebo 
zákaznický servis.
Výrobce si vyhrazuje právo provést změny v konstrukci zařízení.

POZOR
Nepokoušejte se přístroj sami opravovat, dojde tím ke ztrátě záruky. 
Změny zařízení bez souhlasu výrobce zruší platnost záruky.
Opravy a údržbu vám poskytne specializovaný poprodejní servis (viz 
agu-baby.com).
Datum výroby  a informace o dovozci jsou umístěny na obalu.
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ZÁRUČNÍ LIST

Sériové číslo

Datum koupě

Jméno prodejce

Podpis prodejce

Kompletnost sady a funkce zařízení se testují v přítomnosti kupujícího.

Jméno kupujícího

Podpis kupujícího

Razítko prodejce

POZOR! 
Tato záruka je platná, 
pouze pokud jsou dokumenty 
správně vyplněny.

měsíců záruky24

AGU SHE7



Servisní a opravárenské středisko

DATUM

DŮVOD
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DATUM

DŮVOD
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DOPORUČENÍ
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DŮVOD
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DŮVOD

DOPORUČENÍ

AGU SHE7
Výrobce:
AViTA Corporation, 9F, No. 78, Sec. 1, Kwang-Fu Rd.,  
Okres San-Chung, 24158 Nové Taipei, Tchaj-wan,  
Čínská republika.

Autorizovaný prodejce v EU:
Wellkang Ltd., Suite B, 29 Harley Street, Londýn W1G 9QR, Anglie.

Zajistěte, aby děti nemohly spotřebič používat bez dozoru, protože 
některé malé části se mohou dostat do dýchacích cest nebo  
zažívacího traktu.

01970598



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

Vážení priatelia, ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt!
Inteligentný infračervený teplomer AGU SHE7 je pokročilý, vysoko kvalitný pro-
dukt, ktorý zodpovedá medzinárodným štandardom. 

Inteligentný infračervený teplomer AGU SHE7 bol navrhnutý na vysoko presné 
meranie telesnej teploty, ktoré vykonáva pomocou unikátnej technológie. 
Požadovanú presnosť merania zaisťuje samočinný test systému pri zapnutí.

Produkt je vhodný pre všetky vekové skupiny.

Výhody inteligentného infračerveného teplomeru AGU SHE7:

Viacúčelový (široký rozsah merania).
Zariadenie má široký rozsah merania od 0°C do 100°С, čo umožňuje jeho použitie 
na čelo alebo ako ušný teplomer. Využiť ho môžete tiež na meranie:
 •  povrchovej teploty kvapaliny v dojčenskej fľaši (napríklad mlieka);
 •  povrchovej teploty vody v detskom kúpeli;
 •  okolitej teploty a povrchovej teploty pevného predmetu.

Meranie teploty v priebehu niekoľkých sekúnd.
Inovatívna technológia s využitím infračerveného senzora umožňuje zmerať teplo-
tu vo vonkajšom zvukovode iba za 1 sekundu.

Presnosť a spoľahlivosť.
Jedinečný dizajn prístroja so zabudovaným infračerveným senzorom poskytuje 
presné a spoľahlivé výsledky merania.

Jednoduché použitie.
Inteligentný infračervený teplomer AGU SHE7 umožňuje jednoducho prevádzať 
meranie teploty. 
Teplotu je možné merať aj u spiaceho dieťaťa bez rušenia. 
Meranie je rýchle, čo oceníte najmä v prípade merania teploty dieťaťa.

Automatické zobrazovanie údajov v pamäti zariadenia.
Prístroj automaticky zobrazí posledné meranie, a to po dobu 2 sekúnd po zapnutí.
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Vyvolanie posledných niekoľkých výsledkov.
Môžete vyvolať posledných 10 výsledkov meraní, čo umožňuje efektívnejšie 
sledovanie zmien teploty.

Ukladanie a prezeranie dát v aplikácii vďaka bezdrôtovému prenosu.
Po inštalácii aplikácie AGU do smartfónu môžete ukladať a zobrazovať štatistiky 
merania teploty.

 Pred použitím zariadenia si prosím starostlivo prečítajte túto príručku.
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2              ZOZNAM SYMBOLOV

Symbol       Význam

Označenie CE s registračným číslom notifikovaného orgánu zna-
mená súlad s európskou smernicou o zdravotníckych pomôckach 
93/42/EHS.

Výrobok spĺňa základné požiadavky TR CU 020/2011
«Elektromagnetická kompatibilita technických prostriedkov».

WEEE (smernica o odpadových elektrických a elektronických
zariadeniach). Tento symbol na výrobku alebo jeho obale znamená, 
že daný produkt nepatrí do kategórie domáceho odpadu. Aby sa 
predišlo možnému poškodeniu životného prostredia a ľudského 
zdravia, oddeľte tieto odpady od ostatných a zlikvidujte ich v súlade 
s uznávanými normami.

Typ klasifikácie zariadenia BF.
 

Stupeň ochrany proti vniknutiu.
Počiatočná číslica (ochrana proti vniknutiu pevných cudzích predmetov):
2 – ochrana proti vniknutiu pevných predmetov s veľkosťou väčšou 
ako 2 mm; prsty alebo iné predmety s maximálnou dĺžkou 80 mm 
alebo pevné predmety. Druhá číslica (ochrana proti vniknutiu cudzích 
kvapalín): 2 - ochrana proti zvislo padajúcim vodným kvapkám a 
predmetom pri krytí do 15° (normálne umiestnené zariadenie).

Pozor.

Pred použitím si prečítajte návod na použitie.
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4

3          OBLASŤ POUŽITIA

Inteligentný infračervený teplomer AGU SHE7 je určený na meranie telesnej teploty 
na čele a vo vonkajšom zvukovode (ušnom kanáli), a to v domácom prostredí. 
Nepoužívajte zariadenie na iné ako vyššie uvedené účely. Tento teplomer je možné 
použiť pre deti aj dospelých.

          KOMPLETNÁ SADA

 1.  Chytrý bezkontaktný digitálny infračervený teplomer AGU SHE7 - 1 ks.
 2.  Batéria1.5 V ААА – 2 ks.
 3.  Úložné puzdro – 1 ks.
 4.  Návod na použitie – 1 ks.
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5          ŠPECIFIKÁCIA

Typ  Inteligentný infračervený teplomer

Model  AGU SHE7

Rozsah merania teploty
Ľudské telo: 34–43 °C (93,2–109,4 °F)
Objekty: 0 – 100 °C (32 – 212 °F)

Presnosť merania  
Ľudské telo: 35–42 °C (95–107.6 °F) ±0.2 °C (0.4 °F)
Objekty: ±2 °C (±4 °F) alebo ±5%

Teplota prevádzkového 
prostredia  

15 – 35 °C (59 – 95 °F)
Relatívna vlhkosť: až 95 % (nekondenzujúca)

Podmienky skladovania
-25 °C až +55 °C (-13 °F až +131 °F)
Relatívna vlhkosť: až 95 % (nekondenzujúca)

Prepravné podmienky
-25 °C až +55 °C (-13 °F až +131 °F)
Relatívna vlhkosť: až 85 % (nekondenzujúca)

Podmienky prevádzky   
15–35 °C (59–95 °F)
Relatívna vlhkosť: až 95 % (nekondenzujúca)

Rozlíšenie displeja 0.1 °C alebo 0.1 °F

Zdroj energie 2 batérie 1.5 V AAA

Pamäť 10 záznamov

Váha (bez batérií), g  69

Rozmery (d × š × v), mm  134,3 × 42,4 × 47,6

Materiál  ABS plast

Čas merania 1 sekunda (vo vonkajšom zvukovode)

Displej     segmentový

Automatické vypnutie   za 30 sekúnd
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krycie viečko

tlačidlo  
merania  
«HEAD»  
(hlava)

tlačidlo 
merania
«EAR»  
(ucho)

indikátor  
horúčky

LCD displej

tlačidlo 
pamäte

tlačidlo  
nastavenia

otvor  
reproduktoru

infračervený  
senzor

kryt batérie

skrutka veka batérie

6 POPIS VÝROBKU
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režim merania v 
uchu 

dátum čas 

režim merania 
na čele 

prebieha 
meranie

režim merania
objektu

stupeň Fahrenheita
stupeň Celzia

 

hodnota 
teploty

symbol  
pamäte 

číslo v pamäti 

zvuková  
indikácia

batéria 
je vybitá

POPIS ČASTÍ DISPLEJA
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7          BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

Zariadenie musí byť používané na účely, ktoré sú v súlade s touto príručkou. 
Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím.

•  Sú zakázané akékoľvek úpravy prístroja.
•  Zariadenie nie je vodotesné! V žiadnom prípade ho nesmiete ponoriť do 

vody alebo iných tekutín. Pri čistení postupujte podľa pokynov v časti 
«Údržba výrobku».

•  Po vyčistení meracieho senzora vykonajte pred ďalším meraním päťminú-
tovú prestávku, aby senzor získal počiatočnú prevádzkovú teplotu.

•  Nepoužívajte zariadenie, ak sa domnievate, že je poškodené alebo si 
všimnete niečo neobvyklé počas jeho prevádzky.

•  Nikdy teplomer nerozoberajte.
•  Pred meraním je dôležité vyčistiť zvukovod, pretože ušný maz môže 

ovplyvniť výsledky merania (obvykle je teplota nižšia).
•  Počas skorých štádií choroby s rýchlym zvýšením teploty na vysoké 

hodnoty možno pozorovať účinok «bielej hypertermie» – stav, ktorý je 
možné charakterizovať zúžením periférnych ciev, kedy koža zbledne a 
zostane chladná. V takých prípadoch by meranie teploty na čele nemalo 
byť vykonávané, pretože teplota kože bude nízka. MALI BY STE PRETO 
ZVOLIŤ «EAR» REŽIM A MERAŤ TEPLOTU V UŠNOM kanáli.

•  Pokiaľ sú výsledky merania v rozpore s celkovým stavom pacienta alebo 
sú podozrivo nízke, opakujte meranie každých 15 minút alebo zmerajte 
telesnú teplotu iným teplomerom v ústach či v konečníku.

•  Zariadenie obsahuje časti, ktoré vyžadujú opatrnú manipuláciu.
•  Podmienky skladovania a prevádzky nájdete v časti «Špecifikácie».
•  Zaistite, aby deti nepoužívali zariadenie bez dozoru: niektoré časti sú 

dostatočne malé, aby mohli byť prehltnuté. Nedovoľte deťom hrať sa s 
teplomerom.

•  Vyberte batérie zo zariadenia, pokiaľ nebude dlhšiu dobu používané.
•  Nepoužívajte zariadenie v blízkosti silných zdrojov elektromagnetického 

poľa, vrátane mobilných telefónov a rádiových inštalácií. Počas prevádzky 
zariadenia udržujte požadovanú vzdialenosť od týchto zdrojov.

•  Pred každým meraním sa uistite, že šošovka meracieho senzora nie je 
znečistená. V prípade kontaminácie očistite šošovku meracieho senzora 
alebo počkajte niekoľko minút kým vykonáte ďalšie meranie, aby snímač 
získal počiatočnú prevádzkovú teplotu.
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•  Pred použitím teplomer nevkladajte do vrecka, pretože ho tak môžete zahriať.
•  Nemerajte teplotu počas ošetrovania ani priamo po ňom.
•  Pri meraní teploty u dojčiat je ideálne umiestniť dieťa na rovnú plochu a 

otočiť jeho hlavu na jednu stranu tak, aby ucho smerovalo nahor.
•  Udržujte svoj teplomer mimo dosahu detí! Zariadenie by nemali používať 

osoby s fyzickým alebo mentálnym postihnutím, deti, ani ľudia, ktorí ne-
majú dostatočné skúsenosti a znalosti, pokiaľ nie sú pod dohľadom osôb, 
ktoré sú zodpovedné za ich bezpečnosť. Mali by ste dohliadať na deti, aby 
sa nehrali s teplomerom.

•  Užívateľ by nemal bezprostredne pred meraním alebo počas merania 
teploty jesť jedlo, piť, ani vykonávať fyzické cvičenia.

•  Pred zahájením merania odstráňte z meracej oblasti nečistoty, vlasy alebo pot.
•  Teplota prostredia v byte sa môže v rôznych miestnostiach líšiť. Pred 

meraním teploty by mal užívateľ a teplomer zostať v rovnakej miestnosti 
za stálych podmienok prostredia po dobu aspoň 30 minút.

•  Vždy merajte teplotu v rovnakej oblasti, pretože hodnoty sa môžu v rôz-
nych oblastiach líšiť.

•  Po 3 až 5 po sebe idúcich meraniach počkajte aspoň 30 sekúnd, aby ste 
zaistili presnosť merania.

Chráňte zariadenie pred:
• extrémnymi teplotami;
• otrasmi;
• kontamináciou a prachom;
• priamym slnkom.

Toto zariadenie nie je určené ako náhrada odbornej lekárskej pomoci.
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8          PRÍPRAVA NA POUŽITIE

Vyberte zariadenie z obalu. Skontrolujte úroveň nabitia batérie.
                                Po vybití batérií sa zobrazí varovný symbol batérie.

V tomto prípade je stále možné vykonávať merania, ale batérie 
by mali byť vymenené čo najskôr. Ak sú batérie úplne vybité, na 
displeji sa zobrazí «Lo» a indikátor vybitej batérie.
V tomto prípade musia byť batérie vymenené.

               POZOR
•  Pokiaľ nebude teplomer dlhšiu dobu používaný, odporúčame batérie 

vybrať.
•  Batérie uchovávajte mimo dosahu detí a nevystavujte ich teplu.
•  Batérie musia byť zlikvidované v súlade s miestnymi environmentálnymi 

a organizačnými zásadami.
•  Nepoužívajte nabíjacie batérie.

Výmena batérií
1.  Povoľte skrutku veka batérie pomocou skrutkovača Phillips. Odoberte veko.
2.  Vložte 2 nové batérie 1,5 V AAA do priehradky na batérie, pričom dbajte 

na správnu polaritu. Používajte nové batérie.
3.  Znovu nainštalujte veko batérie a utiahnite skrutku.

 Použité batérie zlikvidujte v súlade s platnými právnymi predpismi.
 Likvidácia batérií v bežnom domovom odpade je zakázaná.
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NASTAVENIE ZARIADENIA
Nastavenie dátumu a času
Pred prvým použitím zariadenia aj po každej výmene batérií sa vo formáte 1-1 
00:00 zobrazí dátum a čas. Postupne nastavte nasledujúce parametre: jednotka 
merania teploty, dátum a čas.
Nastavte v krokoch:
Merná jednotka – rok – mesiac – deň – hodiny – minúty.

1.  Stlačte tlačidlo «EAR».
2.  Stlačením a pridržaním tlačidla «SET» po dobu 5 sekúnd aktivujete režim 

nastavenia.
3.  Zobrazí sa merná jednotka «C» alebo «F».

•  Stlačením tlačidla «SET» zmeňte parameter.
•  Stlačením tlačidla «MEMORY» potvrďte zadanie.

4.  Zobrazí sa indikátor roka a pomocou tlačidiel «SET» a «MEM» nastavte 
aktuálny dátum.

5.  Nastavte mesiac, deň, hodiny a minúty pomocou tlačidiel «SET» a «MEM».

6.  Po nastavení všetkých parametrov sa zobrazí indikátor
 «OFF» a zariadenie sa automaticky vypne.

Vyvolanie predchádzajúcich údajov
Môžete vyvolať až 10 nameraných hodnôt uložených
v pamäti zariadenia.

1.  Stlačením tlačidla «EAR» zapnite teplomer.
2.  Stlačte tlačidlo «MEMORY» a najprv sa zobrazí
 posledná nameraná hodnota zobrazená v pamäti.
3.  Stlačte ešte raz tlačidlo «MEMORY»
 pre zobrazenie skôr uloženej hodnoty.

• Pri zázname nových hodnôt merania (tzn. po 10. hodnote) sa staré
 hodnoty automaticky odstránia.

Zapnite/vypnite zvuk
Stlačením tlačidla «EAR» zapnite zariadenie. Potom stlačením tlačidla «SET» 
zapnite alebo vypnite zvukové upozornenie.
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9          PRINCÍPY A POSTUPY PREVÁDZKY

Sú tu dve možnosti pre prevádzku zariadenia:
Možnosť 1: bez mobilnej aplikácie
Možnosť 2: prostredníctvom mobilnej aplikácie.

PREVÁDZKA BEZ MOBILNEJ APLIKÁCIE
Inteligentný infračervený teplomer AGU SHE7 je určený na meranie teploty na 
čele a vo vonkajšom zvukovode (ušnom kanáli).

1. MERANIE TELESNEJ TEPLOTY NA ČELE
Teplomer meria teplotu meraním infračerveného tepla vytváraného v oblasti 
obočia a okolitých tkanív.

1.  Pred umiestnením teplotného senzora 
 odstráňte všetky nečistoty, vlasy alebo 
 pot z meracej oblasti.
2.  Stlačte tlačidlo «EAR», aby ste zapli 
 zariadenie.
3.  Priložte špičku teplomera k spánku, 
 stlačte tlačidlo «HEAD» a plynulo prejdite 
 cez čelo na druhú stranu.

4.  Uvoľnite tlačidlo «HEAD». 
 Budete počuť pípnutie a na
 displeji sa objaví výsledok 
 telesnej teploty.

2. MERANIE TEPLOTY V UCHU

               POZOR
•  Niektorí ľudia produkujú rôzne hodnoty v ľavom a pravom uchu. Aby ste 

zabránili kolísaniu teploty, vždy vykonávajte meranie v rovnakom uchu.
•  Meranie sa nesmie vykonávať v ušiach postihnutých zápalovými ocho-

reniami, po možnom zranení ucha alebo v období hojenia. Vo všetkých 
týchto prípadoch sa poraďte so svojím lekárom.
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•  Pokiaľ už nejaký čas ležíte na jednom uchu, teplota v ňom sa mierne 
zvýši. Počkajte preto chvíľu alebo zmerajte teplotu v druhom uchu.

•  Hromadenie ušného mazu na senzore môže ovplyvniť presnosť merania 
a viesť k šíreniu infekcie medzi užívateľmi teplomera. Pre každé meranie 
je nesmierne dôležité dodržiavať hygienické pravidlá a udržiavať čidlo 
čisté. Pri čistení snímača postupujte podľa pokynov v časti «Údržba výrob-
ku». Pred každým meraním sa uistite, že šošovka snímača merania nie je 
znečistená.

•  Po očistení šošovky meracieho senzora dezinfekčným roztokom počkajte 
niekoľko minút, než vykonáte ďalšie meranie, aby snímač získal počiatoč-
nú prevádzkovú teplotu.

Teplomer meria teplotu meraním infračerveného tepla vytváraného ušným bu-
bienkom a okolitými tkanivami. Energia je zachytená šošovkou a prevedená na hod-
notu teploty. Meranie teploty by malo byť vykonávané umiestnením špičky snímača 
do vonkajšieho zvukovodu nad ušným bubienkom, a nie nad povrch v blízkosti 
anatomických oblastí. V takom prípade môžu byť hodnoty merania príliš vysoké.

Meranie telesnej teploty vo vonkajšom zvukovode (ušnom kanáli) zaisťuje presné 
odpočty v dôsledku rovnakej teploty krvi tečúcej do ušného bubienka a mozgové-
ho teplotného regulačného centra – hypotalamu. Preto sú zmeny telesnej teploty 
rýchlejšie a presnejšie zaznamenávané vo vonkajšom zvukovode než v akejkoľvek 
inej oblasti tela.

1.  Stlačte tlačidlo «EAR», aby ste zapli prístroj.
2.  Odstráňte veko.

3.  Uistite sa, že je ušný kanál čistý. Keďže je zvukovod mierne zakrivený, 
musíte pred zasunutím špičky senzora vytiahnuť ucho mierne hore a 
dozadu.
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Správna poloha snímača teplomera vo zvukovode:
•  Deti vo veku do 1 roka.
 Položte dieťa do vodorovnej polohy a otočte jeho hlavu na jednu stranu tak, 

aby ucho smerovalo nahor. Mierne zatiahnite za ucho.
•  Deti vo veku nad 1 rok.
 Mierne zatiahnite za ucho nahor a dozadu na zarovnanie ušného kanála.

4.  Opatrne zasuňte špičku senzora do ušného kanála a stlačte tlačidlo «EAR».

 Pokiaľ teplota dosiahne 37,5 °C alebo viac, 
 podsvietenie sa rozsvieti a červená LED dióda 
 svieti po dobu 3 sekúnd.

3. MERANIE TEPLOTY OBJEKTU

1.  Stlačením tlačidla «EAR» zapnite zariadenie.

2.  Odstráňte kryt.

3.  Súčasne stlačte a držte 3 sekundy 
 tlačidlo «SET» a «MEM» 
    sa objaví na displeji.

4.  Prineste teplomer k 
 meranému objektu tak, aby 
 medzi senzorom a predmetom 
 bola vzdialenosť 3 – 5 cm.

5.  Stlačte tlačidlo «EAR».
 Po dokončení merania budete počuť
 zvukový signál a na displeji sa 
 objaví nameraná hodnota.
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Smart Infrared 
Thermometer AGU SHE7

Smart Infrared 
Thermometer AGU SHE7

2 3 4 51

OVLÁDANIE MOBILNOU APLIKÁCIOU

               POZNÁMKA
Mobilná aplikácia vám prináša možnosť:

•  uložiť si históriu meraní;
•  uložiť si históriu meraní u viacerých užívateľov;
•  robiť si poznámky o symptómoch a vašom stave;
•  robiť si poznámky o liekoch.

             POZNÁMKA
História merania teploty objektu nie je v aplikácii uložená.

Nainštalujte aplikáciu: Android 5.0 a vyššie, iOS 10.0 a vyššie.

Možnosť A: Otvorte PlayMarket alebo AppStore, do vyhľadávacie-
ho poľa zadajte «AGU» a stiahnite aplikáciu.
Možnosť B: Pre priamy odkaz na stiahnutie aplikácie naskenujte 
tento QR kód.

1.  Stiahnite si aplikáciu a otvorte ju.
2.  Zaregistrujte sa a prihláste sa na sociálnych sieťach.
3.  Vyberte zariadenie na pripojenie.
4.  Vložte požadované údaje.
5.  Zapnite zariadenie a stlačte tlačidlo «Pripojiť».

6.  Postupujte podľa pokynov aplikácie.
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10          ÚDRŽBA VÝROBKU

             POZOR
Nepoužívajte chemicky aktívne 
detergenty na čistenie zariadenia.
Dezinfekčné prostriedky je možné
použiť v domácnosti.

Šošovka/merací senzor: V prípade kontaminácie šošovky infračerveného 
teplomera sa hodnoty začnú okamžite meniť, akonáhle niečo ovplyvňuje meranie 
(obvykle sú hodnoty príliš nízke). Na odstránenie tohto problému stačí utrieť senzor 
mäkkou handričkou nepúšťajúcou vlákna (alebo vatovým tampónom) navlhčeným 
dezinfekčným roztokom. Potom je nutné šošovku utrieť suchou mäkkou handrič-
kou, ktorá nepúšťa vlákna. Po očistení by povrch šošovky mal byť krištáľovo čistý. 
Akonáhle sa povrch šošovky vychladne a dezinfekčný roztok sa vyparí, mal by byť 
teplomer pred ďalším použitím ponechaný niekoľko minút pri izbovej teplote.

Teplomer: Vyčistite kryt teplomeru mäkkou suchou handričkou. Nikdy nepouží-
vajte abrazívne čistiace prostriedky, riedidlá alebo benzén. Nepoškriabte povrch 
šošovky alebo displeja senzora. Vyvarujte sa pádu zariadenia a nevystavujte ho 
extrémnym teplotám, vlhkosti a priamemu slnečnému žiareniu.

Skladujte zariadenie na suchom, čistom a bezprašnom mieste v súlade 
s prevádzkovými podmienkami.
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11          MOŽNÉ ZÁVADY A SPÔSOB ICH ELIMINÁCIE

Ak sa počas prevádzky vyskytne problém, najprv si prečítajte nižšie uvedený 
zoznam možných porúch.

LCD displej          Príčina                                          Riešenie

1. Nameraná teplota ľudského tela je 
vyššia ako 42° С (107,6°F)

2. Nameraná hodnota objektu je vyššia
ako 100°C (212°F)

Teplomer prevádzkujte 
iba medzi stanovenými 
teplotnými
rozsahmi. Ak je to 
potrebné, očistite špičku 
senzora. V prípade 
opakovanej chybovej 
správy kontaktujte 
svojho predajcu alebo 
zákaznícky servis

1. Nameraná hodnota ľudského tela
je nižšia ako 35° С (95°F)

2. Nameraná hodnota objektu je nižšia
ako 10° С (50°F) 

Teplota prostredia je mimo
stanovený rozsah,
tzn. nie je medzi 15–35°C (59 – 95°F) 

Teplomer prevádzkujte
iba medzi stanovenými 
teplotnými rozsahmi.
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          PODMIENKY SKLADOVANIA, PREPRAVY A PREVÁDZKY

•  Zariadenie by malo byť skladované v teplotnom rozmedzí od -25 °C do +55°C 
(od -13°F do +131°F) s relatívnou vlhkosťou do 95 % (nekondenzujúcou).

•  Zariadenie by malo byť prevádzkované v teplotnom rozmedzí +15 °C do 
+35°C (59 – 95°F) s relatívnou vlhkosťou do 95 % (nekondenzujúcou).

•  Zariadenie by malo byť prepravované v teplotnom rozsahu od -25 °C do +55°C 
(od -13°F do +131°F) s relatívnou vlhkosťou do 85 % (nekondenzujúcou).

•  Nevystavujte zariadenie tepelným šokom.

     POZOR
 Po preprave alebo skladovaní pri nízkych teplotách je nutné zariadenie 

pred zapnutím udržiavať pri izbovej teplote aspoň 2 hodiny.

 LIKVIDÁCIA

 Tento symbol na výrobku alebo jeho obale znamená, že tento produkt 
nepatrí do kategórie domáceho odpadu.

•  Správna likvidácia zariadenia zabráni nepriaznivému vplyvu na prostre-
die a ľudské zdravie.

•  Za účelom ochrany životného prostredia nesmie byť zariadenie zlikvi-
dované spoločne s domácim odpadom. Likvidácia musí byť vykonaná v 
súlade s miestnymi predpismi.

•  Zariadenie musí byť zlikvidované v súlade so smernicou EÚ 2012/19/EU 
WEEE (Odpadové elektrické a elektronické zariadenia).

Ak máte akékoľvek otázky, obráťte sa na miestnu verejnú službu zodpovednú za 
likvidáciu odpadu.
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14              CERTIFIKÁCIA

Tento produkt spĺňa ustanovenia smernice EÚ o zdravotníckych pomôckach 
(93/42/EHS)

Tabuľky EMC

Pokyny a vyhlásenia výrobcu – elektromagnetické emisie

Inteligentný infračervený teplomer AGU SHE7 je určený na použitie v nižšie uvedenom 
elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo užívateľ AGU SHE7 by sa mal uistiť, že ho 
používa v takomto prostredí.

Test emisií Zhoda Vedenie elektromagnetického prostredia

RF emisie CISPR 11 Trieda 1

Inteligentný infračervený teplomer 
AGU SHE7 používa RF energiu iba pre 
svoju vnútornú funkciu. Preto sú jeho 
vysokofrekvenčné emisie veľmi nízke a 
nie je pravdepodobné, že by spôsobovali 
rušenie blízkeho elektronického zariadenia.

RF emisie CISPR 11 Trieda B
Inteligentný infračervený teplomer AGU 
SHE7 je vhodný na použitie vo všetkých 
zariadeniach vrátane domácností a 
zariadení priamo napojených na verejnú 
sieť nízkeho napätia, ktorá napája budovy 
používané na bývanie.

Harmonické emisie
IEC 61000-3-2 Nevzťahuje sa

Kolísanie napätia/blikajúce
emisie IEC 61000-3-3 Nevzťahuje sa
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Pokyny a vyhlásenia výrobcu – elektromagnetická imunita

Inteligentný infračervený teplomer AGU SHE7 je určený na použitie v nižšie uvedenom 
elektromagnetickom prostredí. Zákazník alebo užívateľ AGU SHE7 by sa mal uistiť, že ho 
používa v takomto prostredí.

Test imunity IEC 60601 
testovacia 
úroveň

Úroveň 
zhody

Elektromagnetické prostredie –vedenie

Elektrostatický 
výboj (ESD) IEC 
61000-4-2

±6 kV 
kontakt 
±8 kV vzduch

±6 kV 
kontakt 
±8 kV 
vzduch

Podlaha by mala byť drevená, betónová 
alebo keramická. Pokiaľ sú podlahy 
pokryté syntetickým materiálom, mala by 
byť relatívna vlhkosť najmenej 30 %.

Frekvencia napá-
jania (50/60 Hz)
Magnetické pole
IEC 61000-4-8

3 А/m 3 А/m Výkonové frekvenčné magnetické pole by
malo byť na úrovniach charakteristických
pre typické umiestnenie v typickom 
komerčnom alebo nemocničnom prostredí.

Vyžarované
RF IEC 61000-4-3

80 MHz až 
2,5 GHz

3 V/m Prenosné a mobilné vysokofrekvenčné 
komunikačné zariadenia by sa nemali 
používať v blízkosti žiadnej z častí inteli-
gentného infračerveného teplomeru AGU 
SHE7 (vrátane káblov), než je odporúčaná 
separačná vzdialenosť vypočítaná z 
rovnice použiteľnej na kmitočte vysielača. 
Odporúčaná separačná vzdialenosť:
d = 1,2√P
d = 1,2√P 80 MHz – 800 MHz
d = 2,3√P 800 MHz – 2,5 GHz
kde P je maximálny menovitý výstupný
výkon vysielača vo wattoch (W) podľa 
výrobcu vysielača a d je odporúčaná 
separačná vzdialenosť v metroch (m).

Intenzita poľa z pevných 
vysokofrekvenčných vysielačov, ako je 
stanovené na základe prieskumu na 
elektromagnetickej sieti (a),
by mala byť nižšia ako úroveň súladu v 
každom frekvenčnom rozsahu.
K rušeniu môže dôjsť v blízkosti 
zariadení označených
nasledujúcim symbolom:
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POZNÁMKA 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí vyšší frekvenčný rozsah.

POZNÁMKA 2: Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektromagnetické 
šírenie je ovplyvnené absorpciou a odrazom od štruktúr, predmetov a ľudí.

a. Intenzitu poľa z pevných vysielačov, ako sú základné stanice z rádia (mobilné/bezdrô-
tové), telefóny a pozemné mobilné rádiá, amatérske rozhlasové vysielanie, rozhlasové 
vysielanie AM a FM a televízne vysielanie, nemožno teoretickými výpočtami dostatočne 
predvídať. Pre posúdenie elektromagnetického prostredia v dôsledku pevných RF 
vysielačov je potrebné zvážiť prieskum elektromagnetického poľa. Ak nameraná intenzita 
poľa v mieste, kde sa používa AGU SHE7, presahuje použiteľnú úroveň zhody s RF 
AGU SHE7 by mal byť nastavený, aby sa overila normálna prevádzka. Ak je pozorovaný 
neobvyklý výkon, môžu byť nevyhnutné ďalšie opatrenia, ako je presmerovanie alebo 
premiestnenie inteligentného infračerveného teplomeru AGU SHE7.
b. V frekvenčnom rozsahu 150 kHz až 80 MHz by intenzita poľa mala byť menšia ako [V1].
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Odporúčané vzdialenosti medzi prenosnými a mobilnými vysokofrekvenčnými 
komunikačnými zariadeniami a inteligentným infračerveným teplomerom AGU SHE7.

Inteligentný infračervený teplomer AGU SHE7 je určený na použitie v elektromagnetickom 
prostredí, kde sú riadené vyžarované RF vzdialenosti. Zákazník alebo užívateľ AGU SHE7 
môže pomôcť zabrániť elektromagnetickému rušeniu dodržaním dostatočnej vzdialenosti 
medzi prenosným, mobilným vysokofrekvenčným komunikačným zariadením (vysielačmi) 
a inteligentným infračerveným teplomerom AGU SHE7, ako sa odporúča nižšie, podľa 
maximálneho výstupného výkonu komunikačného zariadenia.

Menovité maximum 
výstupný výkon, W

Separačná vzdialenosť podľa frekvencie vysielača, m

150 kHz – 80 MHz 
d=1.2√P

80 kHz – 800 MHz 
d=1.2√P

800 kHz – 2.5 GHz 
d=2.3√P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

10 12 12 23

Pri vysielačoch s menovitým maximálnym výstupným výkonom, ktoré nie sú 
uvedené vyššie, možno odporúčanú separačnú vzdialenosť d v metroch (m) 
stanoviť pomocou rovnice použiteľnej pre kmitočet vysielača, kde P je maximál-
ny menovitý výstupný výkon vysielača vo wattoch (W) podľa výrobcu vysielača.
Poznámka 1: Pri 80 MHz a 800 MHz platí separačná vzdialenosť pre vyšší frek-
venčný rozsah.
Poznámka 2: Tieto pokyny nemusia platiť vo všetkých situáciách. Elektromagne-
tické šírenie je ovplyvnené absorpciou a odrazom od štruktúr, predmetov a ľudí.
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15          ZÁRUKA VÝROBCU

Záručná doba tohto produktu je 24 mesiacov od dátumu predaja, a to za predpo-
kladu, že sú dodržané všetky prevádzkové podmienky uvedené v tomto návode 
na obsluhu. Záruka je platná iba po predložení dokladu o kúpe a záručného 
listu vyplneného autorizovaným predajcom. Záruka sa nevzťahuje na spotrebný 
materiál, súčasti, ako sú batérie, balenie atď.
Záručný a bezplatný servis údržby nie je poskytovaný v prípade:

•  porušenia prevádzkových pokynov;
•  škôd spôsobených úmyselným alebo nesprávnym konaním spotrebiteľa 

v dôsledku nesprávneho alebo nedbalého zaobchádzania;
•  dôkazov mechanického nárazu, jamiek, trhlín, triesky atď., ide tiež o dôkaz 

o otvorení zariadenia, demontáži, neoprávnenej oprave, vniknutí vlhkosti, 
vystavení agresívnym látkam alebo akejkoľvek inej neoprávnenej zmeny za-
riadenia a v iných prípadoch, keď dôjde k poškodeniu skladovacích, čistiacich, 
prepravných a prevádzkových predpisov uvedených v návod na použitie;

•  vniknutia olejov, prachu, hmyzu, tekutín a iných cudzích predmetov do 
zariadenia.

Postupujte presne podľa pokynov, aby ste zaistili spoľahlivú a dlhodobú prevádz-
ku zariadenia.
V prípade neobvyklého správania sa zariadenia sa obráťte na svojho predajcu 
alebo zákaznícky servis.
Výrobca si vyhradzuje právo vykonať zmeny v konštrukcii zariadenia.

             POZOR
 Nepokúšajte sa prístroj sami opravovať, dôjde tým k strate záruky.
 Zmeny zariadenia bez súhlasu výrobcu zrušia platnosť záruky.
 Opravy a údržbu vám poskytne špecializovaný popredajný servis (pozri 

agu-baby.com).
 Dátum výroby          a informácie o dovozcovi sú umiestnené na obale.





24  mesiacov záruky

ZÁRUČNÝ LIST

AGU SHE7

Sériové číslo

Dátum nákupu

Názov predajcu

Podpis predajcu

Kompletnosť sady a funkcia zariadenia sa testujú v prítomnosti kupujúceho.

Meno kupujúceho

Podpis kupujúceho                                                                            Pečiatka predajcu

POZOR!
Táto záruka je platná, len ak 
sú dokumenty správne vyplnené.       



Servisné a opravárenské stredisko

AGU SHE7

DÁTUM

DôVOD

ODPORÚČANIE

DÁTUM

DôVOD

ODPORÚČANIE

DÁTUM

DôVOD

ODPORÚČANIE



Výrobca: 
AViTA Corporation, 9F, No. 78, Sec. 1, Kwang-Fu Rd., 
Okres San-Chung, 24158 Nové Taipei, Tchaj-wan, 
Čínska ľudová republika.

Autorizovaný predajca v EÚ: 
Wellkang Ltd., Suite B, 29 Harley Street, Londýn W1G 9QR, Anglicko. 

Zaistite, aby deti nemohli spotrebič používať bez dozoru, pretože 
niektoré malé časti sa môžu dostať do dýchacích ciest alebo 
zažívacieho traktu.

Dátum poslednej aktualizácie 24.03.2021



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




