
JC-230 bezkontaktní infračervený teploměr 

CZ -NÁVOD K OBSLUZE 

1. ÚVOD
Děkujeme Vám, že jste si zakoupili bezkontaktní teploměr FIDATI JC-230, který byl vyvinut na základě prvního 

bezkontaktního teploměru na světě Thermofocus® a VisioFocus®. Měření teploměrem FIDATI je velmi snadné. 

Teploměr měří teplotu u dětí i dospělých bez jediného dotyku pokožky. 

Měření usnadní navigátor správné vzdálenosti pro měření: teploměr postačí přiložit k čelu a pomocí kontrolních bodů 

označí správnou vzdálenost pro měření teploty. 

Není potřeba, aby byl teploměr v jakémkoli kontaktu s tělem měřené osoby. 

Pomocí teploměru FIDATI můžete změřit teplotu, aniž byste rušili klidný spánek Vašeho dítěte. Pokud je dítě vzhůru, 

měření teploměrem FIDATI ho nebude obtěžovat. 

2. UPOZORNĚNÍ

Před použitím si prosím pečlivě pročtěte návod k obsluze. 

2.1 Bezpečnostní opatření 

1. Teploměr FIDATI používejte v místnosti bez průvanu a při stálé teplotě v rozmezí 16-40ºC (60.8- 104ºF).

2. Pokud přenesete teploměr z místa (jiný pokoj, šuplík atd.) s odlišnou teplotou než je v místnosti, kde budete provádět

měření, nechte jej nejprve stabilizovat. Proveďte manuální kalibraci (viz odst. 6). Další možností je počkat alespoň 5

minut, až se ustálí teplota přes interní automatický kalibrační systém (viz str. 6), aniž by bylo třeba s teploměrem
manipulovat.

3. Neměřte teplotu osobě, která sedí v průvanu, nebo:

- během chůze, běhání nebo cvičení
- osobám, které přišly z místa, kde je odlišná teplota, než v místnosti, kde se používá teploměr

- osobám, které mají oblečené nebo si právě sundali pokrývku hlavy nebo šálu

- osobám, které byly vystaveny vlivům, které mohly ovlivnit teplotu čela, např. sprchování, mytí, fénování,

přikládání studených obkladů atd.
Ve všech výše uvedených případech počkejte několik minut, až se teplota čela ustálí.

4. Různé body měření vykazují různé teploty. Proto si pamatujte, že je třeba teploměr nasměrovat přesně na stejný bod –

na střed čela (do poloviny vzdálenosti mezi kořenem nosu a vlasovou linií) a teploměr držte kolmo k čelu. Teplotu

neměřte na jiných místech, pouze uprostřed čela, mimo případů uvedených v odstavci 4.2.

5. Teplota je měřena v místě zobrazení výsledku měření. Je velmi důležité, aby v tomto místě nebylo obočí, vlasy nebo

oblečení. Dle potřeby upravte vlasy, aby nezasahovaly do čela. Toto je třeba učinit několik minut před měřením, jinak

by měřená teplota mohla být vyšší než aktuální tělesná teplota.
6. Mějte na paměti, že pokud je na obličeji nanesen olej, make-up nebo měřená osoba používá kyslíkovou masku, může

být naměřená teplota nižší, než je aktuální tělesná teplota. Naměřená teplota může být také nižší u starších osob (viz

odst. 4.2).
7. Měření na čele může být dále ovlivněno silným pocením, povrchním zraněním nebo zraněním hlavy.

8. Neměřte teplotu na zpoceném čele, tato teplota by byla nepřesná. Viz odstavec 4.2.

9. Tmavé kolečko uprostřed přední strany teploměru (č. 1) je okénko senzoru. Toto je nejcitlivější část teploměru.
Okénko senzoru nesmí být poškozeno a je nutno jej udržovat v absolutní čistotě. Jakékoli poškození, prach nebo

nečistoty ovlivní výsledek měření.

10.Před měřením nemanipulujte s teploměrem déle než je nezbytně nutné.

11.Teploměrem se nedotýkejte ucha ani žádných dalších částí těla. 
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12.Teploměrem se nedotýkejte žádných předmětů nebo kapalin. Teploměr neponořujte do vody ani jiných kapalin a 
uchovávejte jej mimo zdroje tepla a mimo přímé sluneční záření. Pokud by se dostala do teploměru voda, ihned 

kontaktujte Vašeho dodavatele nebo autorizovaný odborný servis. 

13.Neměřte teplotu osobě, která právě používá mobilní nebo bezdrátový telefon nebo v místě silného
elektromagnetického pole.

14.Teploměr chraňte před nárazem a pádem. Nepoužívejte teploměr, pokud je poškozený nebo nefunguje správně. 

2.2 Varování 

1. Při nedodržení výše uvedených bezpečnostních opatření (odst. 2.1) mohou být naměřené teploty příliš vysoké

nebo příliš nízké. Nepřesné výsledky nelze v těchto případech přičítat vadné funkci teploměru.

2. Zaměřovací světlo odpovídá foto-biologickým bezpečnostním požadavkům stanoveným v normě

EN 62471. Při náhodném namíření do očí nedojde k poškození zdraví. Tento paprsek je neškodný.
3. Tento měřicí přístroj je velmi citlivý a nepatří do rukou malých dětí. Tento teploměr není určen na hraní. Uchovávejte

jej proto mimo dosah dětí a osob s omezenými tělesnými, smyslovými nebo duševními schopnostmi. Mohlo by dojít

ke spolknutí nebo vdechnutí malých částí.

4. Použití teploměru nenahrazuje lékařské vyšetření. Sdělte svému lékaři, jaký druh teploměru používáte a na které části
těla jste provedli měření.

5. Pokud máte potíže s měřením teploty u dítěte, které nelze uklidnit, nejprve si připravte teploměr na měření a poté co

nejrychleji změřte teplotu.
6. Při měření teploty sama sobě použijte zrcadlo nebo zhasnutý displej chytrého telefonu. Dítě ve věku od 6 let můžete

naučit používat teploměr FIDATI, aby Vám pomohlo s měřením teploty.

7. Teploměr FIDATI nikdy nepřichází do kontaktu s tělem a proto nepotřebuje žádné ochranné kryty.

3. JAK TEPLOMĚR MĚŘÍ
Teploměr FIDATI detekuje infračervené záření, které vyzařuje lidské tělo. 

Čelo je ideálním místem pro měření teploty. Prochází jím spánková tepna a dotýká se přímo mozku. 

Zároveň je hlava první část těla, kde změna (pokles nebo zvýšení) teploty nastane.  
Při každém měření teploty, provede teploměr FIDATI sérii 125 měření během desetiny vteřiny.  

Sofistikovaný mikroprocesor teploměru zpracovává informace o tělesné teplotě společně s informacemi o teplotě 

v místnosti a poté promítne přesnou tělesnou teplotu.   

Dále je třeba mít na paměti, že neexistuje jedna „normální“ teplota pro všechny osoby. Individuální teplota 

jednotlivých osob se také liší dle místa a denní doby měření. V úvahu je třeba vzít i fyzické nebo duševní 
rozpoložení (např. plačící dítě). Tělesná teplota může být ovlivněna také okolní teplotou a dalšími faktory (dle způsobu 

měření). 

Protože se teplo rozšiřuje z vnitřních částí těla, je naměřená teplota na čele všeobecně nižší než na vnitřních částech těla.  

Během měření sofware teploměru FIDATI všechny tyto informace automaticky zpracovává a proto je výsledná hodnota 

srovnatelná s ostatními hodnotami naměřenými obvyklým způsobem – dle místních zvyklostí měření v ústech, podpaží 

nebo rektálního měření. 

Nicméně referenční hodnoty se mohou měnit. Mějte na paměti, že teplota v ústech je přibližně o 0.2ºC (0.4ºF) vyšší než 

v podpaží. Teplota naměřená v konečníku je vyšší o 0.8ºC (1ºF) (viz odstavec 8). 

Běžná teplota zdravé osoby naměřená teploměrem FIDATY může být v rozsahu mezi 35-37.5 ºC (95-99.5ºF), u 

dospělých dokonce i pod 35ºC (95 ºF) (měřeno v podpaží). 

Abyste mohli naměřenou teplotu správně vyhodnotit a posoudit, zda se jedná o horečku, je třeba znát obvyklou teplotu 

členů Vaší rodiny v průběhu dne. 

S vyhodnocením Vám pomůže tabulka „TEPLOTA ČLENŮ RODINY“, kam si zaznamenáte teplotu jednotlivých členů 

rodiny v různou denní dobu, když jsou v dobré zdravotní kondici. Tyto záznamy Vám budou sloužit jako reference pro 

porovnání.  



4. JAK POUŽÍVAT TEPLOMĚR FIDATI

4.1 Měření teploty: na čele 

Při prvním použití nejprve vložte do teploměru baterie 2x AAA (baterie nejsou součástí balení) , jak je popsáno 

v kapitole 7. 

Přiložte teploměr FIDATI blízko k čelu. 

Stiskněte a podržte stisknuté tlačítko .  Na čelní straně teploměru se rozsvítí se zaměřovací světla. Namiřte 
teploměrem na čelo a uvidíte dva světelné kontrolní body (navigátor správné vzdálenosti pro měření) společně 

s naměřenou hodnotou. Tato hodnota může být zobrazena mezi kontrolními body nebo je může překrývat. 

 Teploměr FIDATI držte kolmo ke středu čela. Při správné vzdálenosti teploměru od čela se naměřená hodnota zobrazí 

(promítne) přímo uprostřed mezi dvěma kontrolními body (obr. 2) na čele. Pokud se hodnota s kontrolními body 
překrývá (obr. 3 a 4.), je třeba změnit vzdálenost - přiblížit nebo oddálit teploměr od čela. 

Teploměr je ve správné vzdálenosti, pokud se naměřená hodnota zobrazí (promítne na čele) uprostřed mezi dvěma 

kontrolními body (navigátor správné vzdálenosti pro měření (obr. 5):uvolněte tlačítko , teploměr držte nadále 

ve stejné poloze. Zobrazená hodnota zabliká a poté zůstane zobrazena. Přečtěte si naměřenou hodnotu. Dle potřeby 
můžete ihned poté provést nové měření.  

Po ukončení měření zůstane světlo teploměru svítit dalších ca. 12 vteřin., po tuto dobu bude zobrazena i naměřená teplota. 

V případě potřeby (například při měření vlastní teploty na čele) můžete během této doby teploměr nasměrovat na jiný 
povrch, na kterém naměřenou hodnotu uvidíte. Při tomto zobrazení teploty již není třeba dodržovat správnou vzdálenost 

mezi teploměrem a povrchem, protože teploměr již neměří, ale pouze zobrazuje (promítá) teplotu, která již byla před 

několika vteřinami změřena. 
Následující 3 vteřiny po zobrazení naměřené teploty teploměr zobrazí (promítne) aktuální režim měření (v ústech, v 

podpaží nebo rektální viz odst. 8), poté se teploměr vypne. 

4.2 Pokud je čelo zpocené: změřte teplotu na očním víčku 
V případech, že se měřená osoba potí na čele a má na něm kapky potu, by naměřená teplota mohla být nižší než skutečná 

teplota. V tomto případě osušení čela nepostačí, a teplotu je možno změřit na očním víčku. (obr. 6). Pokud Vaše dítě 
otevře během měření oči, nemusíte mít obavy. Světlo teploměru je neškodné. 

V tomto případě není zaručena úplná přesnost měření, nicméně se bude naměřená hodnota blížit aktuální tělesné teplotě. 

U dospělých se tento způsob měření doporučuje, pokud mají mastnou pokožku nebo make-up, měření lze použít i u 

starších osob.     

Zobrazení 

číslo 

Popis teploměru 

1 Senzor 

2 Zaměřovací světla 

3 Přední část teploměru 

4 Zelená LED kontrolka* (svítí nebo bliká při používání 

tlačítka pro měření teploty )    

5 Tlačítko tlačítko pro měření tělesné teploty 

6 Tlačítko „domeček“  funkce 

pro další měření 

7 Oranžová kontrolka* (svítí nebo bliká při používání tlačítka 

) 

8 Tlačítko pro použití funkce paměti 

9 Červená LED kontrolka* (svítí nebo bliká při používání 

tlačítka funkce paměti )    

10 Štítek s výrobním číslem a dalšími informacemi 

11 Kryt prostoru pro baterie (2x AAA) 

12 Směr otvírání krytu baterie 
* LED kontrolky jsou umístěné pod krytem teploměru a jsou
 vidět spíše ve tmavém prostředí. 



 

 
 

 
 

Teplota členů rodiny 

během dne, v dobrém zdravotním stavu 

 
Doba měření Čelo 

Oční 

víčko 

Jméno  Ráno   

Odpoledne   

Večer   

Jméno  Ráno   

Odpoledne   

Večer   

 

Vyplňte si tuto tabulku a použijte jako referenční hodnoty měření. Sdělte Vašemu lékaři, jaký typ teploměru používáte, a 

běžnou teplotu osoby, které byla naměřená vyšší teplota.  

 

ANO: správná 

vzdálenost a úhel mezi 

teploměrem a čelem 

Příliš velká vzdálenost 

příliš krátká 

vzdálenost 

Alternativní 

měření: na 
očním víčku 

Ano: správná vzdálenost 

Otevřít 

Zavřít 

MQCS – kalibrace (viz. kap. 6) 

kalibrace 

(viz. 
kap. 6) 



 
 

4.3 Další měření 

 
Teploměr FIDATI můžete použít i k měření teplot předmětů, pokrmů, kapalin a dalších povrchů v rozmezí 1-55 ºC 

(33,8-131ºF). Příklad: 

1. Měření teploty dětské lahve (obr.7), pokrmů, vody na koupání atd. V tomto případě před měřením řádně zamíchejte 
kapalinu. Pokud měříte horké kapaliny nebo pokrmy, proveďte měření co nejrychleji, aby se na čočce senzoru 

nesrážela pára. Vyčkejte 30 minut, než provedete další měření. 

2. Měření pokojové teploty: teploměr namiřte na zeď nebo na nábytek (viz také odst. 5). 
3. Měření teploty rány, zánětu, jizvy (pro lékařské účely). 

Postupujte jako při měření teploty na čele (odst. 4.1), ale stiskněte tlačítko „domeček“ ; a naměřená hodnota 

se zobrazí na měřeném povrchu. Poté se rozsvítí i oranžová LED kontrolka* u tlačítka . Po ukončení měření se 
naměřená hodnota zobrazuje dalších cca. 12 vteřin. Pokud je promítaná teplota na měřeném povrchu (např. průhledné, 

příliš tmavé, nepravidelné povrchy jako jsou voda, víno, polévka), špatně čitelná, můžete během této doby teploměr 

nasměrovat na jiné světlo nebo na jiný matný povrch, na kterém lze naměřené údaje snadno přečíst. V tomto případě 

již není třeba dodržovat správnou vzdálenost, nyní již teploměr neměří, pouze promítá již naměřenou teplotu. 
* LED kontrolky jsou umístěné pod krytem teploměru a jsou 
vidět spíše ve tmavém prostředí. 

 

 

5. FUNKCE PAMĚTI A OKOLNÍ TEPLOTA  

 
Funkce paměti: pomocí tlačítka „mem“ můžete zjistit okolní teplotu a prohlédnout si posledních 9 měření teploty. 
- Nasměrujte teploměr na jakoukoli rovnoměrnou a hladkou plochu. 

Funkce měření okolní teploty: stiskněte jednou krátce tlačítko „mem“; střídavě se bude zobrazovat písmeno  „A“ (A= 

ambient = prostředí) a naměřená teplota prostředí. Oranžová LED kontrolka tlačítka  se rozsvítí po ukončení měření a 
bude svítit po celou dobu zobrazení naměřené teploty (toto měření se neukládá do paměti).  

- Pokud stisknete tlačítko „mem“ dvakrát, zobrazí se číslo 1 a bude problikávat střídavě s poslední naměřenou hodnotou 

uloženou v paměti. Společně s naměřeným údajem bude svítit i příslušná LED kontrolka, dle režimu ve kterém byla 

teplota měřena (LED kontrolka tlačítka nebo ) společně s LED kontrolkou tlačítka „mem“. Pokud stisknete tlačítko 

„mem“ třikrát zobrazí se číslo 2 střídavě s druhou poslední naměřenou hodnotou, opět budou svítit příslušné LED 

kontrolky, jak je uvedeno výše. Když stisknete tlačítko „mem“ čtyřikrát zobrazí se třetí údaj z paměti a tak dále. Tímto 

postupem si můžete prohlédnout všechny údaje uložené v paměti.     
 

6. KALIBRACE POKOJOVÉ TEPLOTY  
Pokud stisknete tlačítko  a zobrazí se nápis „CAL“ teploměr potřebuje být stabilizován (odst. 2.1.2). 

V tomto případě by naměřená teplota nebyla přesná, a proto teploměr neprovede žádné měření a v teploměru se aktivuje 

systém automatické rychlé kalibrace (AQCS = automatic quick calibration system). Nyní máte dvě možnosti: 
1. Vyčkat cca 5 minut, nedotýkat se teploměru, dokud se neukončí automatická kalibrace (AQCS). 

2. Provést nastavení pomocí rychlého ručního kalibračního systému (MQCS = manual quick calibration 

system) tímto postupem: 

 Stiskněte tlačítko a současně (obr. 8), bude blikat LED kontrolka tlačítka „domeček“. Během 10 vteřin teploměr 

na vnitřní zeď nebo kus nábytku s jednotnou teplotou a ve výšce mezi 80 až 150 cm (30-60 palců) od země a stiskněte 

tlačítko  (obr. 9). 

   Když máte teploměr správně nasměrován (měřená hodnota se zobrazuje mezi dvěma kontrolními body, obr.5).  

    uvolněte tlačítko: promítané číslo zabliká a zobrazí se teplota v místnosti. 
    Abyste předešli nepřesným výsledkům měření, nesměrujte teploměr na venkovní zeď, okno, zdroje tepla nebo chladu 

    (radiátor, klimatizace, lampa, počítač, plochy, které jsou v kontaktu s lidským tělem atd.) 

Nyní je teploměr připraven k měření a rychlý manuální kalibrační systém (MQCS) bude po dobu 15 minut aktivní.    

MQCS je možno použít pouze při pokojové teplotě 16-40ºC (60.8-104ºF). 
Rychlý manuální kalibrační systém (MQCS) můžete aktivovat kdykoli i bez pokynu teploměru, například pokud 

přenášíte teploměr do jiné místnosti s odlišnou teplotou.   

 



 
 

7. VÝMĚNA BATERIÍ  

 
 Položte palec na žlábek na krytu na zadní straně teploměru. Zatlačte palcem a stáhněte kryt prostoru pro baterie, viz 

obr. 10. 

 Odložte kryt. 

 Vyjměte vybité baterie a zlikvidujte dle platného předpisu o ochraně životního prostředí - likvidaci baterií. 

 Vložte 2 nové AAA LR03 baterie, pokud možno alkalické. Baterie vložte správným směrem dle označení na dně krytu 

(+/-). 

 Zasunutím do původní pozice kryt opět uzavřete. Před dalším měřením po výměně baterií vyčkejte 20 minut, aby se 

teploměr mohl stabilizovat nebo jej kalibrujte pomocí rychlého ručního kalibračního systému (MQCS), viz odst. 

6. 

 Pokud nebudete teploměr delší dobu používat, vyjměte baterie. 

 

 

8. NASTAVENÍ TEPLOMĚRU:  

JEDNOTKY MĚŘENÍ ºC NEBOºF, NASTAVENÍ REŽIMU MĚŘENÍ TEPLOTY  
 

Teploměr je přednastaven dle místních zvyklostí v místě prodeje: 

- ve stupních Celsia (ºC) nebo Fahrenheita (ºF) 
- režim měření odpovídající teplotě v podpaží („Ax“ = axillary), v ústech („Or“ = oral), nebo v konečníku („rEc“), nebo 

měření vnitřní teploty. 

V případě potřeby můžete dle následujícího postupu změnit nastavení: 

 Vypnutý teploměr nasměrujte na jakýkoli jednotný povrch; 

 Podržte stisknuté tlačítko „Mem“ , promítne se písmeno „A“  
a po ca. 8 vteřinách se budou zobrazovat následující nastavení v tomto pořadí: 

 

  

 

 

 Když se zobrazí požadované nastavení, tlačítko uvolněte. 

Vždy lze změnit pouze jedno nastavení. Pro změnu dalšího nastavení postup opakujte.  Pokud bylo při výrobě u 
teploměru nastaveno pouze měření vnitřní teploty, je možné změnit jen stupně teploty (ºC/ ºF).  

Teplota by měla být měřena vždy ze středu čela (odst. 4.1) nebo z očního víčka (odst. 4.2). 

Ve všech režimech nastavení (měření teploty v podpaží, ústech, orální) představuje teplota naměřená na čele 
přibližnou teplotu v podpaží, ústech nebo orální – dle aktuálního nastavení (3).  

 

9. ČIŠTĚNÍ  
ČIŠTĚNÍ SENZORU: senzor je velmi citlivá část teploměru a je nutné ji udržovat čistou. Teploměr skladujte v suchém, 

čistém a bezprašném prostředí. Pokud potřebujete ze senzoru odstranit nečistoty, použijte vatový tampon nebo tyčinku 

namočenou v alkoholu. Setřete všechny nečistoty a zkontrolujte, zda je čočka senzoru čistá. K čištění nepoužívejte žádné 
jiné předměty nebo kapaliny, povrch senzoru by se mohl snadno poškrábat nebo poškodit. Dávejte pozor, aby se při 

čištění do teploměru nedostaly žádné zbytky kapaliny. 

 
Čištění teploměru: čistěte jemným kouskem látky, mírně navlhčeným v roztoku vody a neutrálního čisticího prostředku. 

Poté můžete teploměr otřít desinfekčním prostředkem chlornanem sodným. 

 

Po čištění teploměr nepoužívejte alespoň 30 minut. 

 

 

 

 

 



 

10. POPIS SYMBOLŮ A HLÁŠENÍ  

   

 

ZOBRAZENÍ A POPIS PŘÍČINA  ŘEŠENÍ 

 
Střídavě se zobrazuje symbol „bAt“ a 
hodnota teploty 

Slabé baterie, ale stále je ještě možno 

měřit teploty. 

Brzy – po zobrazení symbolu E. 1(viz 

níže)bude třeba vyměnit baterie. 

Zobrazí se symbol „E. 1“ společně s 
„bAt“, nebo teploměr nelze vůbec zapnout. 

Vybité baterie Ihned vyměňte baterie za nové (viz 

odst. 7). 

Teploměr zobrazuje „E. 8“ 

Teploměr se pohnul, než zablikalo 
světlo, nebo je v oblasti silného 

elektromagnetického pole. 

Nehýbejte teploměrem, dokud 
nezabliká světlo teploměru, ujistěte se, 

že nejsou v blízkosti teploměru žádné 

mobilní ani bezdrátové telefony.  

Teploměr zobrazuje „CAL“ a blikají 
kontrolky tlačítka pro měř. tělesné teploty  a  

„domeček“. 

Teploměr nebyl stabilizován. 

Problikává symbol „CAL“ a blikající 

světlo vám doporučují provést MQCS.  

Proveďte MQCS (odst. 6). 

Zobrazuje se „Hi.4“ 

V místnosti je příliš vysoká teplota 

(nad 40ºC/104ºF). 

Přejděte do chladnější místnosti. 

 Zobrazuje 
se střídavě symbol „Lo.5“a hodnota teploty 

Pokud jste stiskli tlačítko pro měření 

tělesné teploty: teplota v místnosti je 
mezi 10-15.9ºC (50 -60.6ºF). 

Pokud jste stiskli tlačítko „domeček“: 

pokojová teplota je mezi 5-15.9ºC (41 

-60.6ºF). 

Teploměr můžete použít, ale není 

zajištěna přesnost měření. 

Zobrazuje se symbol „Lo.5“ 

Pokud jste stiskli tlačítko pro měření 

tělesné teploty: teplota v místnosti je 

příliš nízká pod 10ºC (50ºF). 

Pokud jste stiskli tlačítko „domeček“: 

pokojová teplota je příliš nízká pod 

5ºC (41ºF). 

Přejděte do teplejší místnosti. 

 

Zobrazuje se střídavě 
„Hi. 2“ a hodnota teploty 

Pokud jste stiskli tlačítko pro měření 

tělesné teploty: naměřená teplota je 

40ºC/104ºF nebo více. 
 

Vyhledejte lékařskou pomoc. 

 
 
 
 

 
Zobrazuje se „Hi. 2“ 

Pokud jste stiskli tlačítko pro měření 

tělesné teploty: naměřená teplota 

překračuje limit měření u této funkce ( 

˃42.5ºC/ ˃ 108ºF). 

Pokud jste stiskli tlačítko „domeček“: 

naměřená teplota překračuje limit 

měření u této funkce ( 

˃55ºC/˃131ºF). 

Ujistěte se, že jste stiskli správné 

tlačítko s ohledem na měřený objekt a 

postupovali jste dle uvedených 

upozornění. 

Teplotu nelze změřit. 

 

 
 
 
 
 
Zobrazuje se „Lo3) 

Pokud jste stiskli tlačítko pro měření 

tělesné teploty: teplota naměřená na 

čele je příliš nízká (˃34ºC nebo 

˃93.2ºF). 

Pokud jste stiskli tlačítko „domeček“: 
teplota měřeného objektu je pod 

limitem měření u této funkce(˃ 

1ºC/33.8ºF). 

Zkontrolujte, zda není senzor 

teploměru znečištěný nebo poškozený 

a zda měřená osoba nepřišla 

z chladného prostředí. 

 
Teplotu nelze změřit.  

 

 

11. ODSTRANĚNÍ ZÁVAD - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ  
1. Nic se nezobrazuje (nerozsvítí se světla): 
-baterie jsou zcela vybité, nebo nejsou správně vloženy. Baterie vyměňte za nové nebo vložte správně (odst. 7). 



2. Naměřená hodnota se nezobrazuje mezi dvěma kontrolními body:
- teploměr není umístěn ve správné vzdálenosti, přiložte teploměr blíže nebo dále dokud se nebude hodnota zobrazovat 

přesně mezi dvěma kontrolními body (obr. 5). 

3. Zobrazovaná teplota není vidět jasně:
- místnost je příliš osvětlena nebo jsou slabé baterie. Zastiňte měřený objekt, nebo vyměňte baterie. 

4. Senzor (obr.1) je poškozen nebo do teploměru natekla voda:

- ihned kontaktujte vašeho dodavatele, prodejce nebo autorizovaný servis. 

5. Hodnoty naměřené teploměrem jsou příliš nízké:
-ujistěte se, že postupujte dle všech platných varování a upozornění (odst. 2). 

- zkontrolujte senzor (obr. 1), zda není znečištěný nebo poškozený. V případě znečištění jej vyčistěte, jak je uvedeno 

v odst. 9, nebo kontaktujte dodavatele nebo autorizovaný servis. 
- ověřte si, že je teploměr nasměrován kolmo k čelu (obr. 2). 

6. Naměřená teplota je příliš vysoká:

- -ujistěte se, že postupujte dle všech platných varování a upozornění (odst. 2). 
7. Zdá se, že je teploměr zablokovaný, například některé kontrolky svítí déle než 2 minuty:

-znovu nastavte teploměr – vyjměte a znovu vložte baterie. 

12. TECHNICKÉ ÚDAJE  

FIDATI – bezkontaktní infračervený teploměr 

Měření tělesné 

teploty na čele 

Rozsah měření 34.0/42.5ºC 93.2/108.5ºF 

Rozsah pokojové teploty pro měření teploměru 16/40 ºC (1) 60.8/104.0ºF(1) 

Rozlišení 0.1 0.1 

Přesnost Od 34.0 do 35,9ºC Od 93.2 do 96.7ºF +/-0.3ºC(2) +/-0.5ºF 

Přesnost Od 36.0 do 39.0ºC Od 96.8 do 102.2ºF +/-0.2ºC +/-0.4ºF(2) 

Přesnost Od 39.1 do 42.5ºC Od 102.3 do 108.5ºF +/-0.3ºC +/-0.5ºF 

Ostatní měření Rozsah měření 1.0/55.0ºC 33.8/131ºF 

Rozsah pokojové teploty pro měření teploměru *16/40 ºC (1) 60.8/104.0ºF(1) 

Rozlišení 0.1 0.1 

Přesnost Od 1.0 do 19,9ºC Od 33.8 do 67,9ºF +/-1.0ºC(2) +/-1.8ºF 

Přesnost Od 20.0 do 35.9ºC Od 68.0 do 96.7ºF +/-0.3ºC +/-0.5ºF(2) 

Přesnost Od 36.0 do 39.0ºC Od 96.8 do 102.2ºF +/-0.2ºC +/-0.4ºF 

Přesnost Od 39.1 do 42,5ºC Od 102.3 do 108.5ºF +/-0.3ºC +/-0.5ºF 

Přesnost Od 42.6 do 55.0ºC Od 108.7 do 131ºF +/-1ºC +/-1.8ºF 
(1)

Funkci měření tělesné teploty (tlačítko pro měření tělesné teploty) lze používat i místnostech o teplotě mezi 10-16º(50- 

60.8ºF); zatímco funkci tlačítka „domečku“ lze použít při teplotě mezi 5-16º(41- 60.8ºF): v obou těchto případech není 

přesnost zaručena a naměřená teplota se zobrazí společně se symbolem „Lo.5“. 
(2)

Norma ASTM E1965-98-2009 požaduje v rozmezí teploty 37-39ºC (98.6-102.2ºF) přesnost +/-0.2ºC (+/-0.4ºF) pro 

infračervené teploměry, zatímco norma ASTM E667-86 a E1112-86 požaduje při stejném rozmezí teploty +/-0.1ºC 

(+/-0.2ºF) přesnost pro rtuťové a elektronické teploměry. 

Zdroj energie: 2AAA (LR03) alkalické baterie 1,5V 
Životnost kvalitních baterií: déle než 1 rok nebo více než 1000 měření (dle používání). 

Rozměry: mm 94,5 x 43,5 x 21,5 (3.72, 1.71, 0.85 palců) 

Hmotnost: 60g (2.12 oz) – (včetně baterií) 

Vzdálenost od měřeného subjektu: přibližně 6cm, pro použití optického zaměřovacího systému. 
Teploměr uchovávejte v suchém a čistém prostředí, pokud možno při teplotě mezi 16-39ºC (60.8-104ºF).  Skladujte při 

teplotě -10 a +60ºC (14-140ºF), v žádném případě neskladujte při teplotě nižší než -18ºC (0.4ºF) nebo vyšší než +70ºC 

(158ºF). 
Předpokládaná životnost: 10let 

Teploměr FIDATI  třída IIa zdravotnické prostředky 

Tento teploměr splňuje požadavky Směrnice Rady 93/42/ EEC (Směrnice pro zdravotnické prostředky). 



Teploměr FIDATI patří do skupiny Thermofocus a VisioFocus Family a byl testován v nemocnicích, soukromých 
klinikách a v lékařských ordinacích. 

Informace o klinické přesnosti, klinických postupech a parametrech Vám poskytne výrobce. 

Technimed srl, P. le Chocchi, 12-21040 Vedano Olona (VA), Itálie plně ručí za shodu tohoto výrobku s uvedenými 
normami. 

FIDATI odpovídá ASTM normám (E1965-98:2009) a normám CEI EN 60601-1 a 60601-1-2. 

Vnitřně napájené zařízení pro nepřetržitý provoz.  

FIDATI LED kontrolky vyzařují nízké světelné záření ve shodě s IEC 62471. 

Správná likvidace tohoto produktu (Likvidace elektrických a elektronických zařízení) 
Tento výrobek byl uveden na trh po 13. 8. 2005. Nevyhazujte tento výrobek nebo jeho části do směsného (komunálního) 
odpadu. Produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky. Při likvidaci použitých baterií se řiďte pokyny pro likvidaci 

přístroje. 

Patenty US 6, 196,714 – US 7,001,066 – EP0909377 – EP1283983B1 – US 6,527,439 – EP1051600B1 

Další mezinárodní patenty jsou v řízení. 

Vyrobeno v Itálii, výrobce TECNIMED S.r.l. 

P. le Cocchi, 12 – 21040Vedano O. (VA) – Itálie 

Tel. +39 0332 402350 – Info@tecnimed.eu 

Vyrobeno pro 

JOYCARE S.p.a. Socio Unico Sede Amm: 

Via Massimo D‘ Antona 28, 
Chiaravalle (AN), 60033 (Itálie) 

Kontakt pro ČR: www.joycare.eu, e-mail: joycare@e-joycare.cz 

Záruka 

Záruka se nevztahuje na škody způsobené rozbitím, škody vzniklé během přepravy, nesprávnou údržbou nebo čištěním, 

chybným používáním, na škody vzniklé neodborným zásahem do přístroje a škody vzniklé opravami, které provedli 
osoby neoprávněné k těmto úkonům.  

Záruka se dále nevztahuje na: škody způsobené nesprávnou instalací a škody vzniklé běžným opotřebením, včetně částí, 

které se používáním opotřebovávají.  
Záruka bude poskytnuta, pouze pokud je vrácen úplný produkt společně s originální fakturou (prodejním dokladem) 

vydanou zákazníkovi prodejcem. Ponechejte si originální obal výrobku. 

V případě potřeby se obraťte na Vašeho prodejce nebo autorizovaný servis. 

Poznámka: Všechny údaje jsou založeny dle dostupných informací v době tisku návodu a mohou se změnit bez 

předchozího upozornění. Záruku uplatňujte u prodejce s platným prodejním dokladem. 

Postupujte dle návodu k obsluze Upozornění: přečtěte si varování 

Přístroj určený k nepřetržitému provozu Aplikovaná část: typ BF 

Nesmí přijít do styku s vodou Recyklovatelný materiál 

mailto:Info@tecnimed.eu
http://www.joycare.eu/
mailto:joycare@e-joycare.cz



