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1. Определения
iFertracker: Устройство за проследяване на овулацията /безжичен термометър/.
Приемник: Умно устройство /смарт телефон или таблет/, което работи с приложението на iFertracker и през Buetooth 
получава сигнал от устройството за проследяване на овулацията.

2. Аксесоари
- 1бр. батерия CR2025     - 1бр. приспособление за батерия
- 30бр. медицински лепенки /1 кутия/  - Инструкции за употреба

3. Поставяне на батерията
I. Отворете отделението за батерията  II. Поставете батерия CR2025 в отделението III. Затворете отделението

4. Инсталиране на приложението
Свалете приложението iFertracker от Google Play или App Store
и настройте Вашия профил.

5. Свързване на устройството
Влезте в приложението на телефона си и поставете устройството в близост до приемника. 
Просто включете Bluetooth, отворете приложението и поставете своя iFertracker близо до телефона 
или таблета, за да го свържете.

6. Подготовка на устройството
I. Отстранете бялата страна на лепенката   II. След това отстранете прозрачната
и залепете от страната за измерване на   лента и залепете под мишницата, 
температурата.      така че устройството да е насочено
        към кожата.

Забележки
I. Препоръчваме използването на оригинални лепенки, както и използването на iFertracker на стайна температура. 
Устройството трябва да бъде носено по време на целия сън, за да получите точни данни. Ако не се чувствате добре 
/усещате дискомфорт или алергия/ по време на употреба на медицинските лепенки, моля обърнете се към Вашия личен 
лекар. 
II. Моля не използвайте лепенките повече от веднъж. Ако случайно лепенката е прегъната, използвайте нова. 
III. Епилирайте зоната под мишниците преди да използвате iFertracker.

IV. Уверете се, че кожата Ви е чиста и суха, за да може медицинските лепенки да залепнат максимално добре.
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7. Инструкции за работа
I. Включване/изключване
- Включване: iFertracker-ът се включва автоматично, когато е постевен под мишницата;
Забележка: Когато използвате за първи път или сменяте с нова батерия, трябва постоянно да натискате сензора за температурата на iFertracker-a 
с дланта, така че светлиния сензор покаже, че е включен; след което свържете iFertracker-a с приемника за синхронизиране на времето преди да 
го сложите.
- Изключване: iFertracker-ът се изключва автоматично, когато е отстранен от зоната на подмишницата;
II. Лед индикатори
- Едно примигване в рамките на 1-секунден интервал показва, че iFertracker-ът трябва да синхронизира часа си с часа на приемника /чрез 
свързване/;
- Едно примигване в рамките на 4-секунден интервал показва, че iFertracker-ът е включен успешно;
- Продължителният светлинен сигнал означава, че батерията е изтощена и устройството не може да продължи своята работа. Моля сменете 
батерията;
III.  Често използвани режими на работа
Свържете устройството с приемника за първи път, за да синхронизирате часа:
- Включете приемника, неговия Bluetooth-a и сеуверете, че има връзка с интернет;
- Включете iFertracker-а, като постоянно натискате сензора за температурата му с дланта си, така че светлиния сензор да покаже, че е включен;
- Отворете iFertracker приложението и създайте/влезте в своя профил. Поставете iFertracker-a в близост до приемника, двете устройства ще се 
свържат автоматично и часът ще се синхронизира;
„Свързване на устройството с приемника за първи път“ означава:
- Непосредствено след поставяне на батерията;
- Непосредствено след актуализиране на софтуера;
- След като видите LED индикаторите да примигват в рамките на 1-секунден интервал;
Когато имате тези ситуации, моля свържете iFertracker-a с приемника за синхронизиране на часа преди да получите сигнал за това.
IV. Ежедневна употреба
- Използване на iFertracker по време на сън: жената трябва да носи устройството по време на целия сън, но не-помалко от 4 часа;
- На сутринта свалете iFertracker-a, стартирайте приложението и поставете устройството в близост до него. iFertracker-ът ще се свърже 
автоматично с приемника и ще синхронизира данните за анализ;
- iFertracker-ът има вградена памет за съхранение на данните за период от 10 дни. Препоръчва се да свързвате приемника и устройството всеки 

ден, за да получаването на навременна информация и известия;
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8. Техническа поддръжка – често задавани въпроси
- iFertracker-ът не може да се включи
 Възможни причини: 1. Батерията е изтощена;
    2. Устройството е повредено;
 Решения:  1. Сменете батерията;
    2. Рестартирайте устройството;
    3. Свържете се с отдела за обслужване на клиенти;
- iFertracker-ът не може да се свърже с приемника:
 Възможни причини:  1. Bluetooth-ът е изключен или дава грешка;
    2. iFertracker-ът не работи или е повреден;
    3. Разстоянието между приемника и устройството е прекалено голямо;
    4. Устройството е вече свързано с друг приемник;
 Решения:  1. Стартирайте Bluetooth-а;
    2. Отворете iFertracker приложението на приемника;
    3. Поставете iFertracker-а в близост до приемника /върху екрана на приемника/;
    4. Проверете дали iFertracker-ът е свързан с други приемници. Ако е така, прекъснете
    връзката и свържете iFertracker-a с желания приемник;
- В приложението не е отразена никаква температура: 
 Възможни причини: 1. Часът не се е синхронизирал след подмяна на батерията;
    2. Времето за носене на iFertracker-a е прекалено кратко;
    3. Кожата не е достатъчно суха и гладка;
    4. Изтощена батерия;
    5. Неволно данните вече са синхронизирани с приложението, тъй като устройството е било
    свързано по време на носене;
 Решения:  1. Отврете iFertracker приложението и синхронизирайте часа на устройството;
    2. Продължете да го носите за минимум 4 -6 часа;
    3. Настройте позицията за слагане;
    4. Сменете батерията;

    5. Съветваме ви да изключите iFertracker приложението или Bluetooth-a по време на носене ;
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9. Важни правила за сигурност
За да избегнете ненужни наранявания, моля прочетете следващата информация преди да използвате iFertracker.
1. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Забранени са всякакви модификации на устройството;
2. Не използвайте по време на ЯМР и скенер;
3. ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПЛОЗИЯ: Не използвайте устройството със запалими течности/газове;
4. При нужда квалифициран лекар трябва да диагностицира клиничното Ви състояние и симптомите;
5. Моля проверявайте устройството редовно и се уверете, че е добре прилепнало към подмишницата, защото в противен 
случай може да получите грешни данни;
6. Потапянето на устройството в течности или в дезинфектанти ще доведе до неточни резултати или повреда;
7. Не упражнявайте натиск върху устройството. В случай на счупване на корпуса, веднага прекратете употребата му.;
8. Моля, обърнете внимание на работната температура и влажността (виж Технически спецификации). Използването на 
устройството при различни от указаните условия, може да доведе до грешни данни;
9. Устройството е само за домашна употреба;
10. Моля, актуализирайте софтуера на приложението на iFertraker редовно чрез Apple Store или Google Play;
11. Почти невъзможно е приложението на iFertracker да наруши функциите на другите приложения на мобилното Ви 
устройство. Моля, свържете се с нас, ако при Вас възникне този проблем.;
12. Устройството не е стерилизирано;
13. Моля, отстранете батерията от iFertracker-а, ако няма да използвате устройството повече от месец;

10. Предназначение
iFertracker-ът е електронно устройство, опериращо на батерии, което се използва за измерване на базалната температура 
на тялото и прехвърля резултатите чрез Bluetooth към мобилното устройство. iFertracker-ът е предназначен за 

многократна употреба от пълнолетни жени, които биха искали да заченат.

11. Поддръжка
- Моля сменете батерията когато е изтощена, в противен случай устройството няма да работи;
- Почистете повърхността на устройството с концентриран медицински спирт /до 75% концентрация/;

o o- Температурата за съхранение трябва да е между 0 С и 50 С, влажността трябва да е между 10% и 85% и налягането трябва 
да е между 700 hPa и 1060 hPa /хектопаскала/;
- След приключване на експлоатация на устройството и батериите, те трябва да бъдат изхвърлени в съответствие със 

законовите изисквания, както и на определените за това места;

12. Почистване и дезинфекция
Устройството трябва да се почиства и дезинфекцира.
Преди и след употреба на устройството, почистете корпуса с концентриран медицински спирт /до 75% концентрация/
Предупреждения:
-Изпозването на почистващи препарати и дезинфектанти, различни от указания по-горе медициснки спирт, могат да 
повредат корпуса на устройството, да намалят неговия живот или да предизвикат рискове за безопасното му 
използване;
-Не потапяйте устройството в каквито и да било течности;
-Не стерилизирайте устройството и не го почиствайте чрез пара под налягане;

-Ако забележите изменения или повреда по корпуса на устройството, незабавно преустановете използването му;

13. Технически спецификации
o oПродукт:  Безжичен термометър    Мерни единици: C или F

Модел: Wt702      Приемник: Bluetooth v.4.0 или iOS 7.0 и следващи
Размери: 55,6мм х 31,6мм х 6,5мм            Bluetooth v4.0 или Android 4.4 и следващи
Тегло:  6 гр. /без батерия/    Батерия: Cr2025 /60 дена по 8 часа на ден/

o oМощност: DC 3V      Параметри на средата: 5 C - 40 C
o o oТочност: ±0,05 C /35 C-38.5 C/       15% - 85% влажност    

o o o  ±0.1 C /25 C-34.99 C/       860hPa - 1060hPa /хектопаскала/
o o o  ±0.1 C /38.51 C-45 C/
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14. Описание на функциите
- Проследяване на базалната телесна температура: ползвателят може да следи показанията на базалната телесна 
температура посредством приложението iFertracker на мобилното си устройство /приемника/, след ежедневна 
синхронизация на събраните данни в устройството;
- Сигнализация за изтощена батерия: предупредително съобщение ще се появи на смарт устройството /приемника/, 
когато батерията започне да се изпощава (≤ 2,7V);

15. Легенда
  Оторизиран предсавител в ЕС   Партиден номер
  Прочетете инструкциите преди употреба Сериен номер
  Устройството е с класификация BF  Производител
  Рециклируемо     Да не се изхвърля с битов отпадък
  Сертификация RoHS    Дата на производство

16. Ограничаване на отговорността
Тези инструкции за употреба са написани в съответствие с наличната информация и тяхното съдържание може да бъде 
променено без предизвестие. Производителят е направил всичко възможно, за да гарантира точност и достоверност на 
съдържанието. Компанията не носи отговорност за загуба или повреда, които могат да бъдат причинени поради 
неточност, липса или типографска грешка в настоящите инструкции. Когато има разминаване между инструкциите 
поради софтуерна актуализация, моля последвайте указанията на софтуера. Когато има подобрение на продукта или 
технологични промени, моля посесете сайта на компанията за най-актуалната информация. 

17. Декларация
- Електромагнитната съвместимост (EMS) на устройството отговаря на стандарта IEC-60601-1-2;
- Материалът на корпуса, който е в контакт с кожата, не е токсичен, не предизвиква раздразнения и отговаря на станарта 

ISO10993-1, -5, -10;

18. Copyright
© Raiing Medical Company си запазва правото да ревизира настоящите инструкции.
Авторското право на настоящите инструкции принадлежи на Raiing Medical Company и без изрично писмено съгласие нито 
едно физическо или юридическо лице няма право да възпроизвежда, копира или превежда настоящата информация. 

19. Сертификация
Име на производителя: Raiing Medical Company Продукт: Безжичен термометър 
Модел: WT702      Официален вносител за България: А2 ТЕКС ООД / www.a2techs.com

20. Гаранционна информация
Продуктът /без включена батерия/ е гаранционен за производствени дефекти в срок от 12 месеца, считано от датата на 
продажба.
Гаранцията не покрива щетите в случаи на:
- неправилна употреба, включително и не само използването на устройството в среда, която не е в съответствие на 
техническите спецификации;
- щети, причинени при форсмажорни обстоятелства;
- неоторизирана поправка;
- изтичане на гаранционния период;
Моля, запазете оригиналанта касова бележка, фактура или товарителница, той като може да бъде поиска за доказване 

на покупката. 

Производител:  Raiing Medical Company  Официален вносител:  А2 ТЕКС ООД 
      Адрес:  Buildin 2, 7 Chuangxin rd., Tech Park Адрес:   Благоевград 2700
   Changping district, Beijing, China    ул. Трайчо Китанчев 1, ет. 3
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