
Welkom bij
de Installatie
van de 

Withings
Thermometer



Van het LUMC Hart Long Centrum heeft u een Thermometer 
gekregen.

Met de Thermometer kunt u gemakkelijk uw lichaamstemperatuur
opmeten. 

In de volgende stappen ziet u hoe u deThermometer kunt installeren. 

Eerder heeft u al ingelogd in de Thermo app die u nodig heeft om de 
Thermometer te installeren en te gebruiken.

Lees goed de volgende stappen door. Komt u er daarna niet uit met 
de installatie, neem dan contact op met Team Box Support

Open nu de 
Thermo app op 
uw telefoon of 

tablet.



Selecteer rechts bovenin
het Tandwieltje

Selecteer Install a Thermo Selecteer Install 
Houd de knop van de thermometer 
ingedrukt tot u Setup ziet verschijnen
en selecteer Next 



Selecteer Next Selecteer I don’t have a Wi-Fi 
network.

Uw telefoon/tablet zoekt
naar uw Thermometer

Selecteer Done



Doorloop de instructies, 
Selecteer Start

Mocht u de app openen dan kan het 
zijn dat u de onderste blauwe balk ziet
verschijnen. Selecteer dit. 

Selecteer Select all en 
vervolgens selecteert u 
het rondje

De Thermometer werkt op 
batterijen en geeft in de app 
aan wanneer deze bijna leeg
is. 

De Thermometer kunt u op 
uw Wi-Fi netwerk aansluiten
voor meer bereik. Dit doet u 
als volgt:
Rechstbovenin het 
tandwieltje→ Selecteer uw
Thermo  →Configure a Wi-Fi 
network. 

Ook in de Health Mate app 
kunt u uw metingen van de 
Thermometer terugvinden. 



Temperatuur meting  maken

1. Haal het groene dopje van de Thermometer af en zet de Thermometer op het midden van uw voorhoofd.

2. Druk eenmalig kort het knopje in op de Thermometer.

3. Scan vanaf het midden van uw voorhoofd naar de zijkant van uw hoofd in een rechte lijn. De Thermometer trilt als de 
meting klaar is.  

4. Veeg op de Thermometer rechts van de temperatuurweergave naar boven tot Box verschijnt. 

5. Druk eenmalig op de knop van de Thermometer. Wanneer er Box gaat knipperen is het gelukt de meting door te sturen. 

6. Eventueel kunt u de meting ook uitvoeren in het zachte gebied onder 1 van uw oren, naast het bot en achter uw
kaakkopje. Druk eenmalig op het knopje van de Thermometer. De Thermometer trilt opnieuw bij het voltooien van de 
meting. 

7. De meting is nu terug te zien in de LUMC Care app en wordt doorgestuurd naar uw elektronisch patintendossier. 



Mocht het na deze stappen toch niet gelukt zijn om de Thermometer te installeren, neem dan contact op 
met Team Box Support.

- Email: boxsupport@lumc.nl

-Telefoon: 071-5297604 (9:00 – 12:00) 

Let op! U kunt bij Team Boxsupport alleen terecht voor technische ondersteuning. Medisch kunnen wij niet 
helpen.

The Box is een ondersteuning van uw zorgtraject om een aanvullend beeld van uw gezondheid te krijgen, 
het is geen vervanging van de zorg.  Voelt u zich niet goed, dan handelt u zoals u altijd doet. U belt de 
huisarts, poli of 112, afhankelijk van hoe ernstig het is.
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