
Gefeliciteerd met jouw thermometer! 

Bedankt dat je voor onze thermometers 

hebt gekozen. Jouw thermometer zal 

bijdragen aan een legionellavrije organi-

satie, op de meest makkelijke en leuke 

manier. Vouw me open en lees de uitleg 

over de thermometer die jou veel tijd 

gaat schelen en plezier gaat opleveren. 

Enjoy!

MAAK KENNIS MET 
ONZE THERMOMETERS

LEGIONELLA
DOSSIER

Kaap de Goede Hooplaan 7 

3526 AR Utrecht

[t] (085) 902 46 00

[e] info@legionelladossier.nl

Bekijk voor meer informatie onze website: 

www.legionelladossier.nl



Inspecteer alles via de handige app!

De ETI Thermapen Blue heeft een roestvrijstalen punt (Ø3,3 x 

110 mm) die gemakkelijk 180° in de zijkant van het instrument 

kan worden teruggevouwen wanneer deze niet in gebruik is. 

De thermometer gaat aan door hem uit te vouwen, deze be-

gint vervolgens te knipperen. Hij gaat weer uit door hem dicht 

te vouwen. De ETI brandt in de volgende kleuren:

Geel licht: voldoende batterij

Rood: batterij bijna leeg

Geen licht: batterij is leeg

 

ETI

De Pro heeft een stompe punt en beschikt over een batterij 

die oplaadbaar is door middel van een kabeltje met USB. De 

thermometer gaat aan door te schudden en weer uit door 

de bluetooth op jouw apparaat uit te zetten. Hij brandt in 3 

verschillende kleuren: 

Groen:  de thermometer staat aan. 

Blauw: de Pro is op zoek naar verbinding, het knipperen 

vermindert snelheid wanneer de connectie gemaakt is.

Rood: de accu is leeg en kan niet meer opnemen, leg de Pro 

aan de oplader. 

Pro

De ETI kan worden gekoppeld via een Bluetooth 
verbinding 

Apple:

Vereist iOS 10.0 en hoger voor iPhone, IPod Touch en iPad. 

Android: 

Vereist Android-versie 5.0 of hoger 

Koppelen thermometer 

Apparaat instellingen → Bluetooth aan → open de 

LegionellaDossier app → klik linksboven op het menu → 

klik vervolgens op ‘Thermometer koppelen’ → Kies de 

ETI thermometer → Klap de ETI uit → De ETI zoekt nu 

verbinding met je apparaat. 

Lukt het niet of heb je problemen met koppelen?  

Vraag jouw legionella adviesbureau om hulp of ga naar  

support.legionelladossier.nl

De Pro kan worden gekoppeld via een Bluetooth 
verbinding 

Apple:

Instellingen → bluetooth aan → open de LegionellaDossier app 

→ koppel jouw thermometer (links bovenin).

Android: 

LegionellaDossier app → menu → thermometer koppelen → 

koppel jouw thermometer (links bovenin) en klik op de ther-

mometer die je gebruikt. 

Na deze stappen kun je de thermometer koppelen door te 

starten met het uitvoeren van taken in de app.

Wil je met een nieuwe thermometer verbinden? Dat kan! Maar 

voordat je met de volgende thermometer verbinding kunt ma-

ken moet je de app geforceerd sluiten om de app vervolgens 

opnieuw te openen door op het icoontje van de app te klikken 

en de vorige stap te herhalen.

Lukt het niet? Vraag jouw adviseur om hulp of ga naar 

mijn.legionelladossier.nl.


