
Handleiding   Thermometer

www.hartlongcentrum.nl/thebox
technische ondersteuning: boxsupport@lumc.nl

THERMOMETER INSTALLEREN
U heeft een Withings Thermo gekregen, een digitale thermometer. 
Deze thermo meter meet uw temperatuur vanaf uw voorhoofd. 

1. Open de Health Mate app.
2. Kies in de onderbalk Apparaten.
3. Druk bovenin op de +. 
4. Kies Thermo.
5. Kies Installeren.
6. Houd de knop van de thermometer ingedrukt tot er in het blauw “Setup” 
       op het scherm van de thermometer verschijnt en kies Volgende.
7. Als de app de thermometer heeft gevonden, kiest u Volgende.  

Uw thermometer wordt gesynchroniseerd met uw telefoon of tablet.
8.    U kunt de thermometer via BlueTooth installeren of via uw 
        eigen Wi-Fi netwerk. Het heeft de voorkeur om te koppelen via Wi-Fi. 

Hiervoor heeft u uw eigen Wi-Fi wachtwoord nodig.
9.    Uw thermometer is er klaar voor kies voor OK. 
10. Volg nu de instructie in de Health Mate app. 

Mocht uw telefoon of tablet uw thermometer niet kunnen vinden dan raden 
wij u aan om even de vliegtuigstand aan te zetten op uw telefoon of tablet. 
Deze kunt u vinden in de instellingen van uw telefoon of tablet.
Om de installatie te vervolgen zorg dat de vliegtuigstand weer uitgeschakeld is.

Temperatuur meten
1. Haal het groene dopje van de thermometer af en zet de thermometer aan.
2. Scan vanaf het midden van uw voorhoofd naar de zijkant van uw hoofd in 
       een horizontale lijn (zie onderstaande afbeelding). 
       De thermometer trilt als de meting voltooid is. 
3. Veeg op de thermometer rechts van de temperatuurweergave naar  

boven tot het woord box verschijnt. 
4. Druk op de knop van de thermometer. Wanneer het lampje gaat knipperen
       is het gelukt de meting door te sturen. De Thermometer gaat vanzelf uit. 
5. Eventueel kunt u de meting ook uitvoeren in het zachte gebied onder  

één van uw oren, naast het bot en achter uw kaakkopje.  
De thermometer trilt opnieuw bij het voltooien van de meting.

6. De meting wordt doorgestuurd naar uw elektronisch patiëntendossier. 


