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Disclaimer en waarschuwing
Gefeliciteerd met de aankoop van ons nieuwe Xetal  product ! De infor-
matie in dit document is van belang voor uw veiligheid en uw wettelijke 
rechten en plichten. Informatie in dit document wordt verondersteld 
nauwkeurig en betrouwbaar te zijn.  De fabrikant geeft echter geen 
bemerkingen of garanties, expliciet of impliciet, over de juistheid of 
volledigheid van deze informatie en is niet aansprakelijk voor de ge-
volgen van het gebruik van dergelijke informatie. De fabrikant behoudt 
zich het recht voor om op elk moment en zonder kennisgeving wijzi-
gingen aan te brengen in de in dit document gepubliceerde informatie, 
inclusief zonder beperkingsspecificaties en productbeschrijvingen. Dit 
document vervangt alle informatie die vóór de publicatie hiervan is ver-
strekt. De producten van de fabrikant zijn niet ontworpen, toegestaan 
of gerechtvaardigd voor gebruik in toepassingen waar redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat storingen zullen leiden tot persoonlijk letsel, 
overlijden of ernstige materiële of milieuschade. De  fabrikant aan-
vaardt geen aansprakelijkheid voor opname en/of gebruik van zijn pro-
ducten in dergelijke apparatuur of toepassingen en daarom is deze 
opname en/of gebruik voor eigen risico van de klant.
Om het apparaat optimaal te laten functioneren, is een internetver-
binding nodig om continu door de fabrikant te worden bijgewerkt. De 
gegevens die in het proces worden verzameld, zijn volledig anoniem. 
De gegevens bestaan slechts uit twee temperatuurwaarden en één 
afstandsnummer per generieke persoon. Raadpleeg ook onze priva-
cyverklaring op  https://www.xetal.eu/privacy
Houd er rekening mee dat het product gedeeltelijk handgemaakt is, 
daarom moeten visuele verschillen tussen producten als normaal wor-
den beschouwd en niet als defecten.
Door dit product te gebruiken geeft u hierbij aan dat u deze disclai-
mer en waarschuwing zorgvuldig hebt gelezen en dat u ze begrijpt en 
akkoord gaat om zich te houden aan de voorwaarden en bepalingen 
hierin.

Voorzichtigheid
Het apparaat (alle modellen) heeft een aanzienlijk gewicht en moet 
met zorg worden behandeld. De fabrikant aanvaardt geen aanspra-
kelijkheid in geval van letsel of schade als gevolg van het verkeerd 
behandelen van het product.
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In de doos

 - Een YugenFace  Wand of Staand 
Model
 - Eén 9V-toevoereenheid
 - Deze handleiding

Controleer of u alle onderdelen 
hebt die vermeld zijn onder de titel 
“In de doos”. Neem in het geval van 
ontbreken van een of meer onder-
delen onmiddellijk contact op met 
de verkoper of de fabrikant.

Het apparaat installeren
1 - Zoek de vrouwelijke connector op de kabel op het apparaat en de 
gelijkwaardige mannelijke connector op de kabel van de adapter.

2 - Sluit de mannelijke connector aan op de vrouwelijke connector. 
Oppassen om geen van beide te beschadigen.

3 - Plaats het apparaat op de uiteindelijke locatie. Als het apparaat 
een “Wandmodel” is, gebruik dan een wandplug of gelijkwaardig 
element (niet meegeleverd) om het apparaat aan de muur (of op een 
verticaal oppervlak) te hangen, ongeveer op een hoogte van 150 cm. 
Let erop dat de fixatie op de muur sterk genoeg is om het gewicht 
van het apparaat te houden. Als het apparaat een “Staand Model” is, 
plaats het apparaat in de aangewezen locatie. Let op aangezien het 
gewicht van het “Staand Model” meer dan 10kg is.

4 - Sluit de adapter aan op een stopcontact.

5 - Na enkele seconden is het apparaat klaar voor gebruik.

Automatische update inschakelen
Om optimaal te kunnen functioneren, heeft het apparaat de internet-
verbinding nodig om continu te worden bijgewerkt. Aangezien dit een 
essentieel element van het product is, kan de fabrikant geen optimale 
functionaliteit zonder deze verbinding garanderen.

Volgende stappen moeten doorlopen worden:

1 - Zorg ervoor dat u het apparaat volgens de stappen in de vorige 
sectie hebt geïnstalleerd
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2 - Gebruik een computer, tablet of telefoon om verbinding te maken 
met het netwerk met de benaming “Xetal  YFace”. Controleer of er 
slechts één apparaat is aangesloten. Houd er rekening mee dat dit 
netwerk geen toegang tot internet heeft en slechts een middel is om 
verbinding te maken met het apparaat voor de configuratie.

3 - Open een browser en vernieuw de pagina tot de volgende pagina 
wordt weergegeven

4 - Wanneer de vorige stap zou mislukken, opent u een browser en 
navigeert u naar http://192.168.76.1

5 - Vul het formulier in en zorg ervoor dat alle gegevens correct zijn

6 - Wanneer de verbinding succesvol is, en een geldige e-mail is 
verstuurd, wordt een bevestiging met alle gegevens binnen de twee 
uur naar het verzendadres van de email teruggestuurd 
(controleer uw spam- en promotiemappen).
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In bedrijf
In werking meet het apparaat de huidtemperatuur van een persoon 
die naar het apparaat gericht is op een afstand tussen 20cm en 90cm 
van het apparaat zelf. Een blauwe kleur zal worden weergegeven 
terwijl de meting aan de gang is.

In het geval van een succesvolle meting, zal het apparaat het resul-
taat in 3 mogelijke kleuren weergeven:

Groen: de gemeten huidtemperatuur bevindt zich in het normale 
bereik

Geel: de gemeten huidtemperatuur is iets hoger dan verwacht. Let 
op: dit resultaat is alleen te verkrijgen als deze is ingeschakeld via de 
bijbehorende app (beschikbaar vanaf de zomer van 2021)

Rood: de gemeten huidtemperatuur is merkelijk hoger dan verwacht

Fabrieksinstellingen
Het apparaat opnieuw instellen is in de volgende gevallen vereist:

 - Het apparaat moet verbinding maken met een ander WiFi-netwerk
 - Het apparaat moet ergens anders worden geïnstalleerd (alleen 
nodig als de postcode verandert)
 - Het apparaat wordt niet meer gebruikt.
 - Het apparaat werkt niet zoals verwacht.

Ga als volgt te werk om het apparaat opnieuw in te stellen:

1 - Zoek het of de gat(en) aan de achterkant van het apparaat (in het 
geval van het standaardmodel in het bovenste deel van het appa-
raat).
2 - Gebruik een lampje om een kleine zwarte knop in het apparaat te 
vinden (zichtbaar door deze gaten).
3 - Gebruik een lange en dunne niet-metaalhoudende stick (of gelijk-
waardig) om op de knop te drukken voor niet meer dan 5 seconden.
4 - In geval van succes kan een netwerk worden gevonden (met een 
computer, telefoon of tablet) genaamd “Xetal  Yface”. (Geen wacht-
woord nodig)
5 - In geval van mislukking probeer het opnieuw.

Waarschuwing: om veiligheidsredenen zorgt het opnieuw instellen 
van de fabrieksinstellingen ervoor dat het apparaat de verbinding met 
de online services maximaal 30 minuten verbreekt.

Reiniging
Om een apparaat te reinigen, maak alle kabels los, gebruik alleen 
zachte pluisvrije doek  en vermijd om de drie sensoren aan te raken

Probleemoplossing
In geval van problemen verwijzen we naar onze ondersteuningspagi-
na die bereikbaar is via www.yugenface.com
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Beperkte garantie van de fabrikant
De fabrikant garandeert dat zijn product, vrij is van gebreken in mate-
rialen en werk voor een periode van 24 maanden. Als het product faalt 
tijdens normaal en correct gebruik binnen de garantieperiode zal de fa-
brikant, onder voorbehoud van uitsluitingen en naar eigen inzicht, het 
product of de onderdelen repareren of vervangen. Alle producten  en 
onderdelen die door de fabrikant worden gerepareerd of vervangen, 
vallen onder garantie voor de resterende garantieperiode of voor niet 
minder dan 3 maanden. Deze garantie geldt alleen voor producten die 
nieuw zijn op de datum van aankoop van een erkende wederverkoper. 
De YyugenFace-productlijn  valt onder een onderdelen- en arbeidsre-
paratie- of bufferruilgarantie voor hardware-, productie- en/of stroom-
gerelateerde problemen, met uitzondering van spanningspieken en/of 
elektrische pieken. Deze garantie omvat geen storingen veroorzaakt 
door onjuiste installatie, werking, reiniging of onderhoud, ongeval, 
schade, misbruik, wijzigingen aan het product.

EU-reglementering
Xetal nv  verklaart dat dit draadloze apparaat voldoet aan de richtlijnen 
2011/65/EU, 2014/35/EU en 2014/30/EU. Een kopie van  de EU-con-
formiteitsverklaring kan op eenvoudig verzoek worden verkregen.
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