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Technické špecifikácie 
 

 
 
  



ČASTI A SÚČASTI 
Tento produkt sa skladá hlavne z obrazovky, infračervenej detekčnej hlavy, dosky PCBA a 
plastového obalu 
 
VÝMENA BATÉRIE 
1) Pevne zatlačte kryt priestoru pre batérie smerom nadol a dozadu, vložte 2 batérie AAA a 
kryt zatvorte. Pri inštalácií batérii starostlivo skontrolujte kladné a záporné póly batérií. 
Názorná ukážka, ako resp. ktorou stranou vložiť správne batérie do teplomera je uvedená po 
odokrytí krytu hneď nad otvormi pre baterky. 
 
2) Ak sa nepoužíva teplomer dlhšiu dobu (viac ako 3 mesiace), vyberte batériu. 
 
NASTAVENIE VÁŠHO BEZKONTAKTNÉHO INFRAČERVENÉHO TEPLOMERU 
V zapnutom stave prepínajte režimy kliknutím na tlačidlo „prepínania režimu“ čiže MODE 
 
VYKONANIE MERANIA TELESNEJ TEPLOTY 
Tento produkt vám poskytuje spôsob merania telesnej teploty. Použite funkciu pamäte na 
sledovanie svojej dennej teploty a použite ju ako referenciu, či teplota stúpa alebo klesá. 
 
1) Teplomer nasmerujte na stred čela nad stred obočia a udržujte ho vo zvislej polohe. Časť 
na ktorú je namierené IR čidlo nesmie byť zakrytá vlasmi. 
 
2) Pre spustenie stlačte tlačidlo (Zapnúť/Skenovať teplotu) 
Poznámka 1: Režim telesnej teploty je predvolený režim. 
Poznámka 2: Teplomer ho navolí automaticky po zapnutí 
 
3) Asi na 2 sekundy sa na obrazovke teplomeru zobrazí „telesná teplota“ a na displeji sa 
zobrazí ikona výsledok merania. 
 
4) Automatické vypnutie: Automatické vypnutie po 15 sekundách bez prevádzky. Pred 
meraním sa uistite, že subjekt sa nekúpal alebo nevykonával športovú činnosť a bol 
udržiavaný v stabilnom prostredí najmenej 5 minút. Tri merania sú odporúčané. Ak sú tri 
merania odlišné, zvoľte najvyššiu nemeranú teplotu. 
 
MERANIE POVRCHOVEJ TEPLOTY OBJEKTU 
Tento produkt disponuje funkciou na meranie povrchovej teploty objektu. 
 
1) Keď je prístroj v režime merania, stlačte tlačidlo MODE. Displej LCD sa zobrazí znak 
„Povrchová teplota“ označujúci, že je nastavený na režim merania teploty objektu. 
 
2) Automatické vypnutie: Automatické vypnutie po 15 sekundách bez činnosti.  
 
Pri meraní by sa teplomer mal umiestniť do nového prostredia najmenej na 30 minút pred 
meraním. 
 
 
 



PREZERANIE DÁTOVEJ PAMÄTE 
V zapnutom alebo vypnutom stave stlačte tlačidlo MEMORY (+/-) pre vstup do zobrazenia 
pamäte. 
 
1) Čím väčšie je číslo pamäte, tým skôr bola nameraná hodnota a čím je menšie poradové 
číslo tým je nameraná hodnota staršia . 
 
2) Ak nie je k dispozícii žiadna hodnota pamäte, zobrazí sa „————“. 
 
3) Teplomer môže uložiť až 30 meraní posledných nameraných hodnôt a hodnoty namerané 
potom sa začnú automaticky prepisovať a dosádzať namiesto skorších meraní 
 
 

PROBLÉMY A RIEŠENIE PROBLÉMOV 
 

 
 
 

 
ÚDRŽBA A POUŽÍVANIE PRODUKTU 

 
 
Vnútornú priestor snímača a sondy udržiavajte čisté, inak to ovplyvní presnosť merania. 
 
Metóda čistenia 
 
1) Čistenie povrchu: Nečistoty utrite čistou mäkkou handričkou alebo vatovým tampónom 
navlhčeným v troche lekárskeho alkoholu alebo v obyčajnej vode. 
 
2) Vyčistite vnútornú dutinu snímača a sondy: Utrite vnútornú dutinu sondy alebo hornú časť 
sondy. Senzor jemne vyčistite mäkkou handričkou alebo vatovým tampónom s trochou 
lekárskeho alkoholu alebo vodou. Nepoužívať kým sa alkohol úplne neodparí alebo voda 
neuschne. 
 



1) Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa, že sú vložené 
batérie. (musia byť vložené správne, to ako sa vkladajú je vysvetlené na začiatku návodu) 
 
2) Je zakázané ponárať teplomer do akejkoľvek kvapaliny a je zakázané umiestňovať ho na 
dlhšiu dobu do prostredia s príliš vysokou alebo nízkou teplotou. 
 
3) Je zakázané ho hádzať, udierať alebo inak mechanicky poškodzovať rovnako aj ho 
nedávajte napr. do zásuvky s ostrými predmetmi. Teplomer by sa mohol poškodiť 
 
4) Teplomer sa nesmie používať na priamom slnku a ani vo vode. 
 
5) Nepoužívajte v prostredí silného elektromagnetického rušenia. 
 
6) Uchovávajte teplomer mimo dosahu detí. 
 
7) Počas testu neotvárajte dvierka batérie, aby ste sa nedotkli častí pod napätím a pacienta v 
rovnaký čas. 
 
8) Nedotýkajte sa objektívu senzora prstami 
 
9) Rôzne externality ako spotené čelo, pokrývky hlavy, vlasy na čele atd.. môžu spôsobiť 
rôzne odchylky v meraniach 
 
10) Nemente výrobné nastavenia produktu. Výsledky merania nenahrádzajú diagnostika 
lekára. 
 
11) Počas používania nie je potrebná žiadna osobitná údržba. Ak je to potrebné, kontaktujte 
predajcu alebo výrobcu 
 
12) Výrobok na konci životnosti zlikvidujte podľa lokálnych zákonov a nariadení. 
 
  



FUNKCIE  
 

Podržte tlačidlo „Mode“ a dostanete sa do výberového menu kde si môžete meniť niektoré 
nastavenia. 
 

F1 = zmena meranej jednotky (Celzia alebo Farenheita), meníte tlačidlom + alebo – 
F2 = tu si viete nastaviť do akej hodnoty vám bude po meraní svietiť pekný smajlík . 
Napríklad nastavte to na 37,6 stupňov a všetky merania do tejto hodnoty budú 
ohodnotené ako v poriadku, čiže usmievavým smajlíkom, keď sa hodnota prekročí tak 
sa zobrazí zamračený smajlík  (nastavujete + alebo -) 
F3 = Tu si môžete nastaviť úroven od 0 – 1 a táto hodnota sa vám vždy pripočíta 
k vášmu meraniu. Napríklad keď viete, že externality ovplyvňujú merania. (tak isto 
nastavujete + alebo -) 

 
Keď chcete vyresetovať merania teplomeru ak podržte tlačidlo + alebo -, dlhšiu dobu 
 
 
  



INFORMÁCIA O SPRÁVNOM POSTUPE V PRÍPADE ZNEŠKODNENIA ELEKTRONICKÝCH A 
ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ 
 
Symbol preškrtnutej nádoby na odpadky umiestnený na našich produktoch označuje, že 
nepotrebné elektrické alebo elektronické výrobky by sa nemali likvidovať spoločne s 
domovým odpadom 
 

Správny postup, pri likvidácii alebo recyklácii zariadenia alebo jeho 
komponentov pozostáva z umiestnenia zariadenia do zberného miesta, kde bude prijaté 
bezplatne. V niektorých krajinách môže byť produkt vrátený pri zakúpení nového zariadenia 
Správna likvidácia prístroja umožňuje zachovať prírodné zdroje Zeme dlhšie a zabraňuje 
degradácii prírodného prostredia. Informácie o zberných miestach zariadení vydávajú 
príslušné miestne orgány. Nesprávne zneškodnenie odpadu podlieha sankciám ustanoveným 
zákonom platným v danej oblasti. 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Servisná infolinka 

tel: +48 22 332 34 63 lub e-mail: serwis@manta.com.pl 

od pondelka do piatku od 9.00-17.00 

Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu špecifikácie produktu bez predchádzajúceho upozornenia. 

Domovská stránka: www.manta.com.pl 

Webová stránka technickej podpory: www.manta.info.pl 

(alebo kontaktujte servisné resp. reklamačné oddelenie Vášho predajcu) 

Made in P.R.C. 

FOR MANTA EUROPE 

Výrobca: MANTA S.A., ul. Matuszewska 14, budova C5 03-876 Varšava 
Dovozca/Distribútor: AGEM COMPUTERS, spol.s r.o., Panónska 42, 851 01 Bratislava, Slovenská republika 

Subjekt oprávnený na zostavenie súboru technickej dokumentácie: MANTA S.A., ul. Matuszewska 14, budova 

C5 03-876 Varšava 
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