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1.

1.1 Precauções de Segurança

Leia todas as instruções antes de 
operar o  dispositivo.

Guarde este manual para uso futuro.

As instruções de utilização 
devem ficar acessíveis a todos os 
utilizadores. Todas as indicações 
contidas têm de ser respeitadas.

1.2 Avisos

Não coloque o Biocheck-in num 
local instável ou com piso muito 
desnivelado.

Não  coloque o Biocheck-in exposto 
à chuva ou a condições atmosféricas 
extremas.  

Recomendamos a colocação do 
dispositivo longe da  exposição 
directa solar.

Coloque o Biocheck-in numa 
superfície nivelada, sem 
irregularidades sob a base.

Eduque os utilizadores e a 
manutenção sobre os perigos 
derivados do incumprimento  
dos procedimentos.

No caso de o dispositivo ser utilizado 
para fins que não os especificados, 
deixa de estar garantido o seu 
funcionamento correcto!

Introdução
1.
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1.

1.3 Manuseamento

Não puxe ou empurre o Biocheck-in. 

Não tente abrir a porta sem a 
respectiva chave.

Não toque no painel frontal com 
objectos pontiagudos, poderá riscar 
ou danificar a visibilidade.

Não cause impacto ou pressão forte 
sobre o corpo do dispositivo, poderá 
causar danos internos.

Este objecto não está concebido 
para ser utilizado por crianças sem 
supervisão. 

Evitar ter contacto directo com os 
sensores. Se existir necessidade de 
limpar, efectuar a limpeza apenas na 
saída de álcool gel.

1.4 Power and Plug

Desligue o dispositivo da tomada sob 
as seguintes condições:

Se o produto não for utilizado por  
um longo período de tempo.

Se o cabo de alimentação, a ficha, 
tomada ou bateria estiver danificada.

Se o produto for danificado por uma 
queda ou impacto.

Se a bateria estiver colocada com 
fonte de energia. 

1.

Ligue o dispositivo à tomada sob  
as seguintes condições:

Se a bateria estiver descarregada. 
Atenção, o cabo de alimentação 
poderá ser perigoso em áreas de 
elevada circulação. 

1.5 Ambiente de Utilização

Temperatura Operativa: 5°C to 35°C 
(41°F to 95°F)

Humidade Operativa: 20% to 80%, 
sem condensação

Temperatura de Armazenamento: 
-15°C to 45°C (5°F to 113°F)

Humidade de Armazenamento: 10% 
to 90%, sem condensação

1.6 Limpeza e manutenção

Limpe o Biocheck-in com um pano 
suave seco.

Não aplique qualquer tipo de força 
ou molhe os botões no interior 
do compartimento, onde estão 
colocados os sensores, poderá 
danificá-los.

Não utilize produtos com composição 
química, poderá danificar o 
acabamento da superfície.

Não aplique qualquer tipo de força ou 
derrame qualquer líquido no interior 
do compartimento, pois danifica a 
electrónica existente no dispositivo.
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1.
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Leitor de cartões

Ecrã

Sensor de temperatura

Dispensador de gel

Fechadura   

Cabo USB
Power bank

Depósito de gel

Botão ON/OFF  
Botão “Menu“

Botão “Select“ 

1.7 Biocheck-in
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1.

12Entrada USB-C 

1.8 Componentes

Os botões “Menu“ e “Select“ 
localizados no interior do 
compartimento permitem  
calibrar o Biocheck-in.

No entanto para uma utilização 
simplificada faça download da APP 
Biocheck-in: www.biocheckin.pt

O Botão A “Menu“ activa as opções  
de navegação no ecrã.

O Botão B ”Select” permite  
seleccionar as opções.

l
0

A

B
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1.

1.9 Settings

Uma vez seleccionado o botão A 
“Menu” teremos no ecrã as seguintes 
opções:

1. G, GEL. Dosagem de álcool gel. 

Selecciona entre:

0.5 segundos (gel Aquoso)

1.0 segundos (gel Normal)

2.0 segundos (gel Viscoso)

2. P, PUMP. Permite ferrar a bomba.  

Selecciona entre:

1, bomba ligada.

0, bomba desligada. Botão de Menu 
(transição de opções também desliga 
a bomba)

3. B, BRIGHTNESS. 

Brilho de ecrã. Permite ajustar o brilho 
entre 10% (mínimo) e 100% máximo) 
brilho, em iterações de 10%.

Nota: Pressionar o botão de 
menu depois da última opção 
sai do modo Menu, e retorna 
ao funcionamento normal do 
Biocheck-in. 

Cada opção actua em tempo real, ou 
demonstra imediatamente o efeito:

O gel, dispensa uma dose conforme o 
tempo seleccionado no ecrã.

A bomba liga e desliga.

O brilho fica representado no ecrã, 
com a excepção de 0%, que toma 
efeito na saída do menu.

1

2

3

G, Gel

P, Bomba

B, Brilho
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1.

1.10 App

1. Faça download do Biocheck-in a 
partir de www.biocheckin.pt

2. Ligue o Bluetooth do seu dispositivo 
móvel. Aproxime-se do Biocheck-in.

3. Emparelhe o seu dispositivo com o 
Biocheck-in. 

4. No ecrã inicial irá encontrar a última 
medição realizada(A), o indicador 
da bateria(B) e quantidade de gel no 
depósito (C).

5. Selecione o botão “Menu“(D) 
para alterar as configurações do           
dispositivo.

6. No botão “WorkFlow” (E) pode 
alterar o tipo de configurações   
presentes no modo standard que vem 
inicialmente no dispositivo. 

7. No botão “Brilho de Ecrã” (F) pode 
aumentar ou diminuir o brilho do ecrã.

8. O botão “Gel Dosagem“ (G) pode 
alterar o tipo de gel que coloca no 
depósito.

9. O “Histórico“(H) exporta um 
ficheiro excel csv. com o registo das 
temperaturas retiradas, carga da 
bateria e nivel álcool gel. 

10. Botão Manutenção (I) permite a 
opção de ferrar a bomba e indicar o 
reabastecimento do depósito.

D

A

E

F

G

H

I

B

C
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1.
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1.

1.11 Conexão Bluetooth

Durante emparelhamento do 
dispositivo com o smartphone irá 
surgir no ecrã do Biocheck-in um 
simbolo do bluetooth. Este simbolo 
indica que nesse momento a aplicação 
do Biocheck-in encontra-se activa no 
dispositivo mais perto de si.

Uma vez desligado o bluetooth do 
smartphone a que estava emparelhado 
o ecrã do Biocheck-in irá apresentar a 
a seguinte imagem. O alcançe total do 
Bluetooth em espaços abertos é de 50 
metros, pelo que a conecção poderá 
ser quebrada se estiver um espaços 
com muitos obstáculos ou sair desta 
área limite. 
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2.

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x

1 x
1 x
1 x

4 x

4 x

12 x

Atenção!

1. Antes de iniciar a montagem 
verifique se possui as ferramentas 
correctas.

2. Para o transporte e montagem são 
necessárias duas pessoas.

3. Durante a montagem, coloque os 
artigos sobre um tapete ou superfície 
protegida, nunca no pavimento.

4. Em caso de dúvida durante a 
montagem contacte a Greenapple. 

2.1 Instalação

Preparar dispositivo para o primeiro uso Instalação
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2.

1. Coloque o pé e base de inox num 
plano horizontal. 

2. Alinhe as furações do pé com a 
base.

3. Coloque a base de ferro alinhada 
com as mesmas furações.
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2.

4. Aperte o parafuso de anilha, 
juntando a base ao pé.

5. Coloque a base de mdf alinhada 
com as furações.

6. Aparafuse a base.

2 x

8 x

1 x
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2.

7. Alinhe os niveladores com as 
furações.

8. Aparafuse os niveladores.

9. Verifique a estabilidade da peça.

4 x

1 x

8 x
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2.

10. Coloque a peça na vertical.

11. Alinhe as furações da costa com o 
pé.

12. Aperte o parafuso de anilha, 
juntando a costa ao pé.
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2.

13. Verifique a estabilidade da peça.

14. Coloque as dobradiças do caixote 
alinhadas com respectivo o encaixe na 
costa.

15. Sobreponha os dois elementos e 
realize com movimento de pressão 
sobre a ponta da dobradiça.
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2.

16. Estabilize o alinhamento da 
dobradiça no ponto A e aplique 
pressão sobre o ponto B até ouvir o 
clique de encaixe.

17. Carregue completamente a power 
bank antes da primeira utilização.

18. Coloque a power bank no 
compartimento.

A B
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2.

19. Conecte o cabo USB presente no 
compartimento à entrada respectiva 
da power bank.

20. Desenrosque a tampa do depósito.

21. Retire o depósito do interior do 
compartimento. Não preencha o 
depósito enquanto este se encontra 
no compartimento. Poderá danificar os 
componentes electrónicos se o mesmo 
verter. 
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2.

22. Proceda ao enchimento do 
depósito de Gel. Na embalagem irá 
encontrar a marcação de 1500ml 
que indica a capacidade máxima do 
depósito.

23. Coloque o depósito no interior do 
compartimento. 

24. Enrosque correctamente a tampa, 
para que não haja nenhuma fuga de 
gel. Verificar se o tubo de álcool gel 
não está enconstado ao fundo ou às 
laterais do deposito. O tubo tem de 
ficar suspenso a 5mm do fundo do 
depósito. 

Se o tubo ficar encostado vai colar, o 
que em certas situações não deixa o 
entrar gel para dentro do tubo.
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2.

25. Inicie o dispositivo carregando 
no botão ON/OFF. O Biocheck-in irá 
estar operacional no modo standard. 
Neste momento poderá optar por 
avançar para a configuração manual ou 
descarregar a aplicação do dispositivo 
disponível no site www.biocheckin.pt.

26. Para completar a instalação do 
depósito de gel é necessário ferrar a 
bomba. Abra a aplicação Biocheck-in 
e seleccione a opção “Manutenção“-
”Ferrar Bomba”, ou opcionalmente 
carregue no botão B e aguarde pela 
passagem  do gel pelo tubo até sair 
pela parte inferior do caixote. 

27. Espere alguns segundo até o gel 
chegar à parte inferior do caixote. 
Poderá agora configurar, conforme o 
tipo de gel, a quantidade e tempo com 
que este será distribuído.

l
0
A

B
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2.

28. Depois de ferrar a bomba proceda 
ao encerramento do dispositivo.

29. Encoste o caixote à costa e 
tranque a fechadura na parte superior 
do dispositivo.

30. Verifique se o dispositivo se 
encontra correctamente encerrado.
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2.

31. Inicie a utilização.

32. Opcionalmente o dispositivo 
poderá ser ligado directamente à 
corrente, sem recurso à power bank . 
Utilizado um transformador AC/DC de 
5V - 2A fornecido com o equipamento.

33. Na costa do dispositivo encontra-
se uma entrada USB-C que liga à fonte 
de alimentação da base.
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2.

34. Uma vez ligado, o ecrã do 
dispositivo irá demonstrar o modo 
standby.

35. Aproxime o pulso da parte inferior 
do dispositivo.

36. O ponteiro laser vermelho irá 
indicar a localização da medição da 
temperatura. Meça unicamente no 
pulso mantendo o mesmo virado para 
cima a 4cm da mão.

A pele deve estar limpa e seca, em caso 
de transpiração, limpar primeiro o suor 
com um pano seco.  Mantenha a área 
de medição no pulso desimpedida. 

Não use o dispositivo se a pele estiver 
demasiado quente ou fria por influência 
da radiação solar, calor da lareira, fluxos 
de ar e sistemas de ar condicionado. 
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2.

37. A luz verde irá indicar no ecrã o 
valor da temperatura. Após uma leitura 
o dispositivo irá indicar o valor de 
temperatura normal ( 37.4C ou inferior) 
em com o a luz e texto correspondente 
em verde.Caso a temperatura for alta 
o texto e a luz apresentam-se em 
vermelho. Adicionalmente haverá um 
breve sinal sonoro.

O dispositivo tambem irá indicar com o 
texto “LO” se a distância entre pulso e 
o sensor for superior a 135cm ou se o 
valor de temperatura for inferior a 32.6C.

38. A luz azul irá indicar a distribuição 
de gel. Nota: Este evento só aplica-
se aos ‘workflows’ de Hotel e de 
Escritório. No ‘workflow’ de escola o 
gel será administrado ao mesmo tempo 
da apresentação de temperatura.

39. Quatro pontos vermelhos a pulsar 
no canto inferior direito demonstram 
que a power bank está descarregada.
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2.

2.2 Ligar

1.Power Bank

Carregue por completo a bateria.

Abra o Biocheck-in e conecte a bateria 
ao cabo USB.

Biocheck-in estará operacional no 
modo standard.

Terá aproximadamente 20h para 
utilização com um único carregamento.

2.3 Ligação à corrente

Primeiro conecte o Cabo USB-C ao 
Biocheck-in.

Conecte o cabo ao transformador, de 
seguida ligue à tomada.

2.4  Desligar

1. Quando desligar o dispositivo no 
botão”ON/OFF” a power bank no 
interior do dispositivo irá encerrar 
automaticamente e reiniciar no 
momento em que voltar a ligar o 
Biocheck-in.

2. No caso de o dispositivo estar 
ligado directamente à corrente, apenas 
desligue o artigo no botão “ON/OFF“,  
deixando o dispositivo ligado à 
corrente. 

2.5 Carregamento da Bateria

O nível de energia disponível na bateria 
é demonstrado no menu inicial da 
aplicação Biocheck-in. 

Quando a bateria se encontra 
completamente descarregada, o ecrã 
display do Biocheck-in demostra no 
canto inferior direito quatro pontos  
a vermelho.

Desligue o dispositivo, retire a 
bateria do interior do compartimento 
do Biocheck-in, carregue-a 
completamente e volte a  colocá-la  
no interior. Reinicie o dispositivo. 
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3.

3. Informação adicional

3.1 Especificações do produto

O Biocheck-in não é um dispositivo 
médico. Foi concebido para a utilização 
na prática mas nunca pode substituir  
a consulta de um médico.

O termómetro aplicado no Biocheck-
in foi concebido unicamente para 
medições de temperatura corporal  
a partir do pulso.

Não compare as temperaturas 
realizadas com o Biocheck-in 
com temperaturas medidas com 
termómetros diferentes.

A medição da temperatura  corporal  
é influênciada por vários factores 
como o metabolismo individual, idade, 
vestuário, temperatura exterior e hora 
do dia. A temperatura corporal é mais 
baixa de manhã e vai aumentando ao 
longo do dia.

Não utilizar este dispositivo para 
outros fins que não os mencionados 
neste manual.

3.2 Problemas & Soluções

Caso pretenda iniciar biockeck-in no 
on/off e este indicar com sinal sonoro 
(bip) o inicio mas não apresenta 
qualquer informação no ecrã, verifique 
que a powerbank está devidamente 
carregada e ou ligada. Se a powerbank 
estiver desligada pressione o botão 
lateral da powerbank.

Verificar se o álcool gel não condensou 
ou evaporou por estar inutilizado 
durante um longo período de tempo. 

Para tal faça uma utilização de teste: 

Se verificar que não sai gel, ferrar  
a bomba pelo menu.

Caso a power bank fique 
completamente descarregada e o 
dispositivo não for ligado à corrente, 
existe a possibilidade da sua bateria 
interior ficar sem energia. Nesta 
situação, quando colocar a power bank 
carregada o dispositivo não irá reiniciar 
porque a bateria interior necessita 
ser também recarregada. Ligue o 
Biocheck-in directamente à corrente  
e aguarde uma hora para carregar  
a bateria interior.
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