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Waarvoor is de Withings Thermo?
U heeft een Withings Thermo gekregen, een digitale thermometer. Deze thermo
meter meet uw temperatuur vanaf uw voorhoofd. 

INSTALLEREN VAN DE WITHINGS THERMO APP
Voor het gebruik van de thermometer en het opslaan van de metingen 
heeft u de Thermo app nodig. U kunt deze apps downloaden uit de App 
Store of de Play Store. U downloadt de app zoals u elke andere app zou 
downloaden.  
Opmerking voor iPad gebruikers: Om de app te vinden in de App Store moet u 
zoeken naar “Alleen iPhone” apps. Dit kunt dit aangeven in de bovenbalk, bij de 
filters, in de App Store.

Inloggen in de Thermo app met mijn account van het LUMC. 
U heeft van het Hart Long Centrum in uw box een formulier met een persoonlijk 
account gekregen waarmee u moet inloggen in de Thermo app. 
Zorg ervoor dat uw Bluetooth, WiFi en locatievoorziening aanstaan op uw smart
phone of tablet.ww
1. Pak uw afgifteformulier erbij; zie afbeelding 1.
2. Open de Thermo app en kies voor Sign in, zie afbeelding 2.
3. Zodra het scherm op afbeelding 3 opent, kies voor “Inloggen met uw email”.
4. Vul het door ons gegeven emailadres (eindigt altijd op hlc.nl) en wachtwoord  
     in zoals bij afbeelding 4. Deze inloggegevens zijn te vinden op het  
     afgifteformulier in uw Box; zie afbeelding 1.
5. Wanneer u bent ingelogd, kunt u de thermometer koppelen. 
Let op: maak nooit een account aan met uw eigen emailadres! Als u dit wel 
doet, dan kunnen wij uw gegevens niet inzien.
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Thermometer koppelen
    
1. Open de Thermo app. 
2. Kies Installeren of Install.
3. Druk de knop van de thermometer ongeveer 8 seconden in todat u “setup” in de 

thermometer display ziet verschijnen. 
4. Kies Volgende of Next.
5. Uw thermometer is gevonden kies voor Volgende of Next.. 
6. U wordt gevraagd uw WiFinetwerk te selecteren zodat de gegevens uit de weeg

schaal automatisch gesynchroniseerd kunnen worden. Kies uw WiFinetwerk en voer 
uw WiFiwachtwoord voor het netwerk in. 

7. Kies Klaar of Done. U kunt nu een korte uitleg bekijken.
De thermometer is nu gekoppeld aan de Withings Health Mate app en aan de Withings
Thermo 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.
Uw bluetooth en WiFI gaan dan even uit en worden weer geactiveerd wanneer u de
vliegtuigstand uitzet. Lukt het koppelen daarna nog steeds niet, dan raden wij u aan
contact op te nemen met de technische ondersteuning.

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 tempera

tuurweergave naar boven tot dat box verschijnt. 
4. Druk op de knop van de thermometer.
       Wanneer het lampje gaat knipperen is  

het gelukt de meting door te sturen.
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. 

Scan vanaf het midden van uw voorhoofd 
naar de zijkant van uw hoofd in een rechte lijn. 
Scan ook nog in het zachte gebied 
onder één van uw oren.
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Deze handleiding is een hulpmiddel voor de apparatuur die u heeft 
 ontvangen van het Hart Long Centrum Leiden. Deze apparatuur is bedoeld 
om uzelf te monitoren. Deze apparatuur is geen vervanging voor medisch 
advies of de diagnose van een arts. Ook vervangt deze handleiding niet de 
handleiding van de fabrikanten van de apparatuur zelf. 

Heeft u spoedeisende klachten, bel dan 112. Heeft u gezondheidsklachten en  
maakt u zich zorgen, dan kunt u contact opnemen met de Polikliniek Hartziekten  
via hartpoli@lumc.nl of 071-5263714 (tijdens  kantooruren).


