
16 Sertifika

1 Femometer’ı Kimler Kullanmalıdır

1. FEMOMETER’I KİMLER KULLANMALIDIR

3. FEMOMETER NASIL KULLANILIR

3 Femometer Nasıl Kullanılır

Femometer’ı akıllı telefonunuzla eşleyin

Adım 2: Femometer
uygulamasını açın, bir hesap
oluşturun.

Adım 3: Femometer’ın kapağını
çıkarın.

Adım 4: Uygulamada “Pair My
Femometer”
(Femometer’ımı Eşleyin) butonuna
basın.

Adım 5: Femometer’ı telefona
yaklaştırın, bağlantı oluşturun.

Adım 2: Uyandığınızda, 
Femometer’ı kılıfından 
çıkarın ve diliniz altına 
getirerek 3 bip sesi 
duyuncaya kadar 1-3 
dakika arası orada tutun. 
Bu ses ateşin ölçüldüğünü 
gösterecektir.

Adım 1: Femometer’ın 
tabanındaki bölümüne 
çelik anahtarı yerleştirin, 
pil haznesini hafifçe 
çekerek açın.

Adım 3: Hazneyi 
femometer’ın tabanına 
kapatın.

Ateşiniz ölçüldükten sonra, telefonunuzdaki Bluetooth’u 
açık bırakarak verilerin femometer’dan telefonunuza 
aktarılmasını sağlayın.

Femometer’ınızın verileri otomatik olarak Femometer 
uygulaması ile senkronize olmalıdır. Eğer veriler 
senkronize olmazsa, Femometer kapağını çıkarın ve 
verileri aktarmak için Femometer uygulamasında “sync” 
butonuna tıklayın. 

“Akıllı Doğum Takibi”
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Femometer’ın kapağını çıkarttığınızda, tek bir bip sesi 
cihazın açık olduğunu gösterir.

Kapağı yerine taktığınızda, tek bir bip sesi Femometer’ın 
kapalı olduğunu gösterir.

2 saniyeden daha uzun süren bip sesi bir hata olduğunu 
gösterir. Lütfen ölçüm tamamlanıncaya kadar kapağı 
kapatın ve Femometer’ı yeniden açın.

Femometer menüsünde “Ben”-“Ayarlar” sekmesine giriniz. 
İlgili ekrandan °C ve °F arasından seçim yapabilirsiniz.

Femometer menüsünde “Ben”-“Ayarlar”-“Femometer” - 
“Alarm” sekmesine giriniz. Buradan BBT ölçümünüzü 
hatırlatılması için alarm kurabilirsiniz.  Bu süre boyunca 
Femometer sürekli bir bip sesi çıkartacaktır.

Femometer genellikle 1-3 Dakika içerisinde bazal vücut 
sıcaklıklığı ölçümünü tamamlar. 3 Bip sesi duyduğunuzda 
bu ölçümün tamamlandığı anlamına gelmektedir.

Femometer dilin 
altındayken bitiş sesi 
duyulmuyor

Femometer 
açıldığında ses yok

Femometer kapalı

Buton pili bitmiş veya
Femometer bozuk
olabilir

Telefonu
Femometer’a
yaklaştırın

Buton pilini değiştirin.
Femometer’dan hala
ses gelmiyorsa
Femometer bozuktur.

Kapağı kapatıp tekrar
açarak Femometer’ı
yeniden başlatın

Femometer uygulamasından bildirim geldiğinde pili 
değiştirin.

Femometer’ın ucunu %75 alkol ve %25 su ile her 
kullanımdan önce ve sonra temizleyin.

Apple: Iphone 4S+,  Ipad3+, 
Ipad Mini+,  Ipad Air,  Ipod Touch 5+
Android: 4.3+ sistem ve
Bluetooth 4.0 ile

Sapma Oranı
35 °C - 38 °C arası = ±0,04°C
95°F - 100.4°F arası = ±0,09°F
32 °C - 35 °C arası = ±0,075°C
89,6°F - 95°F arası = ±0,18°F
38 °C - 42 °C arası = ±0,075°C
100,4°F - 107,6°F arası = ±0,18°F

Femometer 0.045 dereceye kadar hassasiyetle bazal vücut 
sıcaklığı ölçümü yapar. Bazal vücut sıcaklığınız Bluetooth 
üzerinden telefonunuza otomatik olarak yüklenir. Bu hızlı ve 
enerji verimli bir işlemdir. Bu değerler telefonunuzda sıcaklık 
tabloları ve grafikleri ile gösterilerek adet döngünüz 
hakkında tahminler yapar.

Tüm verileriniz bulutta saklanır. Bu sayede bilgilerinizi 
manuel olarak yükleme veya kaybetme endişeniz olmaz. 
Ayrıca Femometer’ı farklı cihazlara da senkronize 
edebilirsiniz.

Femometer uygulamasını kullanarak verilerinizi Twitter veya 
Facebook üzerinden arkadaşlarınızla veya doktorunuzla 
kolayca paylaşabilirsiniz.
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