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1.  Základy  
Tento manuál obsahuje inštrukcie nevyhnutné k správnemu a 

bezpečnému užívaniu produktu CheckMe Pro štandardným 

spôsobom. Dodržiavanie pokynov zabezpečí dostatok bezpečia pre 

jeho užívateľa a korektné zobrazenie zdravotných hodnôt.  

    

1.1 Bezpečnosť  

  Varovanie a bezpečnostné upozornenie 
  Pred použitím tohto zariadenia sa uistite, že ste si prečítali 

tieto pokyny a úplne rozumiete všetkým zdravotným pojmom 
a rizikám,  ktoré se k nim viažu.    

  Toto zariadenie bolo vyvinuté pre praktické využívanie, ale v 
žiadnom prípade nenahrádza návštevu lekára.  



 

  Data a hodnoty zobrazené na displeji zariadenia majú iba 
orientačnú hodnotu a nemôžu byť brané ako predvolené pre 
rozhodovanie o liečbe. 

  Zariadenie odporúčame nepoužívať, ak používate 
kardiostimulátor alebo iné implantované zariadenie. Riaďte se 
pokynmi vášho ošetrujúceho lekára.   

        Nepoužívajte toto zariadenie společne s defibrilátorom.  

         Nepoužívajte toto zariadenie v priebehu magnetickej   

rezonancie. 

  Nepoužívajte toto zariadenie v horľavom prostredí alebo 
prostredí s obohateným množstvom kyslíka.  

  Nikdy neponárajte toto zariadenie do vody ani iných tekutín. 
Neumývajte zariadenie acetonom alebo inými prchvými 
látkami.    

  Nehádžte zariadenie a zabráňte silným nárazom.  

   Neumiesňujte zariadenie do tlakových nádob ani sterilizačných      

zariadení. 

  Nesnažte se zariadenie rozobrať, môžete ho zničit, alebo 
spôsobiť jeho zlyhanie,alebo zlyhanie niektorej  z funkcií.  

  Zariadenie nie je v žiadnom prípade určené ľuďom (vrátane 
detí), ktorí majú obmedzené psychické, motorické alebo 
mentálne schopnosti, nedostatek potrebných vedomostí, 
pokiaľ im nepomáha osoba, ktorá je zodpovedná za ich 
bezpečnosť, alebo nedostanú inštrukcie od osoby, ktorá vie 
zariadenie  používať. Deti by mali byť kontrolované, že majú 
od zariadenia dostatočný odstup a nehrajú sa s ním.  

  Zabráňte, aby se elektródy tohto zariadenia dostali do 
kontaktu s inými vodivými časťami (vrátane zeme).  



 

            Nepoužívajte zariadenie na osobe s citlivou pokožkou alebo 

alergiami.  

  Neuskladňujte zariadenie v nasledujúcich priestoroch: miesta 
priamo vystavené slnečnému žiareniu, vysokým teplotám, 
výraznej vlhkosti alebo kontaminácii nebezpečných látok; 
miesta blízko vodných zdrojov alebo ohni; alebo miesta, kde 
sú osoby vystavené silným elektromagnetickým vplyvom.  

  Zariadením zaveseným na povrázku nekolíšte.  

  Toto zariadenie zobrazuje na displeji zmeny srdcového rytmu, 
okysličenie krvy. Príčiny týchto zmien môžu mať viac dôvodov, 
ktoré môžu byť neškodné, ale tiež spôsobené chorobami a s 
rôzným stupňom závažnosti. V prípade podozrenia hodnoty 
konzultujte s lekárskym špecialistom. 

  Vitálne funkcie namerané týmto zariadením rozhodne 
nemôžu identifikovať všetky choroby. Bez ohľadu na výsledky 
merania týmto zariadením by ste mali konzultovať s lekárom 
všetky príznaky poukazujúce na závažnejšiu chorobu.    

  Odporúčame nevykonávať samoliečbu na základe 
nameraných hodnôt bez konzultácie s lekárom. Najmä 
nezačínajte brať žiadne nové lieky alebo meniť aktuálnu 
medikamentáciu bez predchádzajúceho odsúhlasenia 
lekárom. 

  Toto zariadenie nie je náhradou za lekarske vyšetrenie vášho 
srdca, alebo ďalších orgánov,  alebo záznamov z lekárskeho 
elektrokardiogramu, ktorý poskytuje komplexnejšie výsledky.  

  Toto zariadenie neslúži k diagnostike chorôb. Je to 
zodpovednosť iba vášho lekára 

  Doporučujeme, aby ste namerané hodnoty ukladali 
a konzultovali ich hodnoty s lekárom.  



 

2.  Predstavenie  

2.1 Predpokladané užívanie   
Zariadenie Checkme Pro je plánované predovšetkým na meranie, 

zobrazovanie a ukladanie mnohonásobných fyziologických 

parametrov, zahrňujúcich predovšetkým EKG,  saturáciu krvi 

(SPO2), tepovú frekvenciu, meranie teploty a meranie krvných 

tlakov v domácom alebo zdravotníckom prostredí.    

EKG a meranie krvného tlaku je určené dospelým osobám.  

Namerané dáta a hodnoty sú vhodné pre prvotné diagnostické 
účely a nemali by byť využívané priamo k určeniu diagnózy a liečby.  
  

  
1. Dotykový displej   

Pre dotyky a ťahy po displeji používajte brušká prstov. 

Nepoužívajte nechty alebo iné predmety.    

2.2   O Checkme Pro   
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2. Infračervený senzor na meranie teploty    

3. Vnútorný SPO2 senzor  

4. LED indikátor  

             Vypnutý: zariadenie je vypnuté alebo pracuje v Stand by   

móde;  

  Zelený: monitor je zapnutý a pracuje normálne; prípadne 

je batéria plne dobitá;  

   Modrý: batéria sa nabíja;    

   Červený a blikajúci: kapacita batérie je nízka;    

5. Multifunkčný konektor 

Prepája sa s dobíjacim, externým SpO2 alebo EGK káblom. 

6. Domov, Zapnúť/Vypnúť    

   Keď je zariadenie vypnuté, stlačte tlačidlo pre zapnutie.  

            Keď je zariadenie zapnuté, držte tlačidlo dve sekundy, pre    

vypnutie.  

  V priebehu tejto operácie vás stlačenie tohto tlačidla vráti 

na hlavnú obrazovku, alebo na časové údaje alebo o 

menu vyššie.  

7. Pravá EKG elektróda    

Použite pravý palec a elektródu stlačte.    

        



 

 
9. Ľavá EKG elektróda    

10. Priložte na ňu ľavú dlaň, ľavú časť brucha alebo ľavé koleno. 

11. Otvor na prevlečenie ramienka 

12. Zadná EKG elektróda  

Zatlačte na ňu pravým ukazovákom alebo prostredníkom.    

  

2.3 Hlavná obrazovka    
Ich podobu vidíte na dolných obrázkoch. Pohybom prsta zprava 
doľava displeja prepínate. Funguje i pohyb opačným smerom.   

 
Stlačením tlačidla na hlavnej obrazovke spustite meranie, aktivujete 
funkciu, alebo otvorí príslušné menu.    
    

  
8.   Reproduktor    
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2.4 Displej s časovými údajmi / Stand by mód  
Zariadenie otvorí displej s časom / Standby mód keď: 

  Nie je detekovaná žiadna aktivita, ktorejkoľvek funkcie počas 

120 sekúnd.  

  Stlačí sa tlačidlo domov na hlavnej obrazovke.    

 
1. Aktuálny čas  

2. Aktuálny dátum  

Ak je nastavené upozornenie (napríklad denná kontrola), 

zobrazuje sa na tomto mieste.    

Pri prvnom zapnutí zariadenia nastavujete dátum a čas. Ak tieto 

hodnoty budete chcieť zmeniť kedykoľvek v budúcnosti, otvorte 

menu Settings a zmeňte ich. Podrobnosti sú popísané v kapitole 

5.3.  

3. Stlačte túto šípku pre opustenie menu so zobrazením času / 

Stand by mód.    

4. Indikátor batérie  

Pre detaily si prosím prečítajte kapitolu 7.2.  
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5. Ak ste zameškali poslednú pripomienku, táto zmeškaná 

udalosť sa vypíše na tomto mieste.    

6. Táto ikona se objaví, ak je povolená funkcia <Quick  ECG>. Pro- 

sím, prečítajte si kapitolu 5.9.    

7. Táto ikona sa objaví, ak máte nastavené upozornenie.    

  

Ak sa otvorí displej s časovými údajmi, zariadenie súčasne začne 

pracovať v Standby, čo znamená najúspornejší režim batérie. V 

Standby móde prevádzka dotykového displeja nefunguje.    

2.5 Obrazovka s výsledkami   
Toto zariadenie ponúka širokú škálu možností merania,  
zahrňujúcich rýchle záznamy, zdravotnej kontroly, EKG záznamy, 
oximeter, tlak krvi,  teplomer, spánkovy monitor a krokomer. Pre 
každé meranie sa zobrazia hodnoty s výsledkami, akonáhle je 
meranie dokončené. Ako príklad sa pozrite na zobrazený displej 
na ďalšej strane.    

 
1. Namerané hodnoty a ich popis     

2. Zhrnutie tohto konkrétneho merania    

3. Grafické symboly pre rýchlejšiu orientáciu vo výsledkoch    
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: Všetky namerané parametre sú v norme;  

: Jeden, alebo viac z nameraných parametrov 

nezodpovedá predpísaným hodnotám. Keď sa táto ikona 

objaví, navrhujeme previesť meranie znovu a konzultovať 

výsledky s lekárom.  

4. Tlačidlá 

  Zvoľte   pre opätovné meranie.    

 Stlačte a držte  pre pridanie hlasového záznamu. 

Hlasový záznam je k dispozícii iba pre denné meranie a 

meranie EKG.  

 Zvoľte             pre zobrazenie predchádzajúcich výsledkov.   

 Zvoľte        pre nápovedu.  

  

Ak necháte displej s výsledkami po dobu dvoch minút bez odozvy, au- 

tomaticky dôjde k prepnutiu do Standby režimu.  

2.6 Symboly    
Symbol  Význam  

  
Application part type BF  

  
Výrobca  

CE0197  V zhode s nariadením 93/42/EEC    

  
European Representative (zástupca pre Europu)  



 

  

Symbol ochrany životného prostredia. Elektrické 

zariadenie by nemalo byť súčasťou bežného domáceho 

odpadu. Elektrické zariadenie prosím recyklujte. Bližšie 

informácie získate v mieste svojho pobytu a v 

príslušných predpisoch, ktoré sa recykláciou zaoberajú.  

IP22  
Zamedzenie vniknutiu tuhých častíc s priemerom 

≥12.5mm Proti unikaniu kvapaliny pri nahnutí o 15 

     
Postupujte podľa  inštrukcií    

     
Žiadny alarm system.  

  

3.  Začíname 

3.1 Vybalenie    
Predtým ako prístroj vybalíte, zkontrolujte starostlivo balenie, či nie 

je poškodené. Pokiaľ na poškodenie narazíte, kontaktujte predajcu. 

Ak je balenie neporušené, otvorte ho a vyberte Check a ostatné 

príslušenstvo. Skontrolujte, či obsah balenia zodpovedá a 

skontrolujte, či nič nie je poškodené. 

 Varovanie a bezpečnostné upozornenie 

  Uchovajte si predejné balenie produktu pre prípad, že by 
muselo dôjsť k výmene zariadenia.  



 

  Uchovajte si záručný list, popr. faktúru, po celú dobu, kedy je 
zariadenie v záruke. 

  Pri likvidácii obalového materiálu sa prosím uistite, že 
nevyhadzujete žiadnu súčasť zariadenia a všetko prosím 
radšej držte mimo dosahu detí. 

  Vo výnimočných prípadoch môže byť vybavenie 
kontaminované pri procese uskladnenia alebo doručenia. 
Presvedčte sa, že balenie ani dodané príslušenstvo nebolo 
nijako poškodené. V opačnom prípade s produktom 
zaobchádzajte so zvýšenou opatrnosťou a reklamujte zásilku. 

  

3.2 Zapnutie a vypnutie 
Stlačte tlačidlo On / Off pre zapnutie zariadenia. Pre vypnutie 
podržte rovnaké tlačidlo po dobu dvoch sekúnd.    
  

3.3 Počiatočné nastavenie 
Keď je zariadenie Check prvýkrát zapnuté, môžete nastaviť všetky 

hodnoty krok za krokom. Zmeny nastavení môžete tiež vykonať v 

menu <Settings>. Prečítate si prosím kapitolu 5 s bližšími detailmi.  

    

4.  Používanie Checkme  

4.1 Pred použitím  

 Varovanie a bezpečnostné odporúčanie 

  Používajte len káble, elektródy, senzory a ostatné 
príslušenstvo opísané v tomto manuáli. 



 

  Zariadenie neobsahuje žiadny alarm, alebo zvukový systém 
pre prípad, že sú namerané hodnoty príliš nízke či vysoké. 

Pred použitím EKG 
Pred použitím denného merania alebo EKG venujte prosím pozornosť 

týmto pokynom, aby ste dosiahli čo najpresnejšie výsledky. 

       EKG elektródy musia byť umiestnené piamo na koži.  

  Ak je koža alebo ruky príliš suchá, navlhčite ju pomocou 

handričky, skôr ako  s meraním začnete. 

  Ak nie sú elektródy čisté, odstráňte nečistoty jemnou 

handričkou navlhčenou v dezinfekcii.  

  Počas merania sa nedotýkajte rukou, na ktorej meranie 

vykonávate, iných častí tela. 

  Medzi vašou ľavou a pravou rukou nesmie byť počas merania 

žiadny kontakt. V opačnom prípade sa na namerané výsledky 

nemožno spoliehať. 

  Pri meraní buďte v pokoji, nehovorte, ani nedržte žiadne iné 

predmety. Akýkoľvek druh pohybu namerané hodnoty 

ovplyvňuje. 

  Ak je to len trochu možné, vykonávajte meranie v sede, nie pri 

státí. 

 Varovanie a bezpečnostné odporúčanie 

  Pri pripájaní externých elektród dávajte pozor, aby konektory 
nikdy nezasahovali do iných vodivých častí alebo priamo do 
zeme. Uistite sa tiež, že všetky EKG elektródy sú správne 
pripojené na sledovanej osobe tak, aby ste predišli ich 
kontaktu s inými vodivými časťami alebo so zemou. 



 

  Pri dlhodobo vykonávaných meraniach sa zamerajte na 
kontrolu miesta pokožky, ku ktorému elektródy prikladáte. 
Pokiaľ dochádza k viditeľným zmenám, elektródy vymeňte, 
alebo zmeňte miesto merania. 

       Nepoužívajte zariadenie počas defibrilácie.  

  Interferencie z uzemnených nástrojov v pacientovej blízkosti a 
elektrochirurgické interferencie môžu spôsobovať vlnové 
problémy. 

  Zariadenie check pri dodržaní správnych postupov ukazuje 

veľmi presné hodnoty. Závažnosť nameraných odchýlok musí 

byť zhodnotená lekárom.    

Pred použitím Oximetru  
Pred začatím používania denného merania, oxymetra alebo 

spánkového monitora, venujte prosím pozornosť 

nasledujúcim pokynom. 

  Prst umiestnený v SpO2 senzora musí byť čistý, aby výsledok 

merania bol čo najpresnejší. 

  Akýkoľvek z nasledujúcich vplyvov môže mať podiel na 

výsledkoch merania a hodnoty ovplyvniť: 

- Blikajúce alebo veľmi jasné svetlo;  

- Zlá cirkulácia krvi;  

- Nízka hladina hemoglobínu;  

- Hypotenzia, vážna vazokonstrikcia, anémia alebo vážna 

hypotermite; 

- Lak na nechty alebo umelé nechty;  



 

- Akékoľvek testy, ktoré ste prekonali v poslednej dobe a 

zahrňali injekcie intravaskulárnych farbív.  

  Oximeter nemusí fungovať pokiaľ  máte zlú cirkuláciu. Skúste 

prst chvíľu trieť alebo do SpO2 senzora umiestnite iný prst a 

meranie opakujte. 

  Oximeter meria saturáci kyslíka hemoglobínom.  

Vysoké množstvo dysfunkčného hemoglobínu (môže byť 

spôsobené viacerými príčinami)  môže ovlyvňovať namerané 

hodnoty a výsledky skresľovať.  

  Intenzita signálov z najrôznějších typov vysielačov, napr. 

základňových staníc, AM alebo FM rádia, mobilných telefónov 

a pozemných vysielačiek alebo televízneho signálu môže 

taktiež výsledky meraní ovplyvňovať.    

      Krivka objemových zmien orgánov na displeji je   
normalizovaná.  

  Varovanie a bezpečnostné odporúčanie 
  Obmedzte v maximálnej možnej miere pohyb prstov pri 

vykonávaní denného merania a používanie oxymetra. Pohyb 
prsta môže mať vplyv na namerané hodnoty. 

  Nevykonávajte meranie oximetrom na rovnakej ruke, kde 
súčastne  vykonávate meranie tlaku alebo inej monitorovacej 
funkcie.    

  Nepoužívajte oximeter vo vonkajšom prostredí pri 
neobvyklých vonkajších teplotách.  

  Nepoužívajte meranie v priebehu magnetickej rezonancie, 
mohlo by dôjsť k popáleninám indukovaným prúdom. SpO2 
senzor ovplyvňuje výsledok magnetickej rezonancie a táto 
zasa prenos merania oximetra. 



 

  Dlhšie kontinuálne merania SpO2 alebo meranie spánku 
zvyšuje riziko možných nežiaducich zmien na koži, ako 
napríklad dráždenie, začervenanie, pľuzgiere alebo 
popáleniny. 

  Kontrolujte aplikácii SpO2 senzora približne každých 6-8 
hodín, aby ste obmedzili vplyvy cirkulácie krvi a citlivosti kože 
pacienta. Reakcia pacienta na meranie je závislá na 
zdravotnom stave a stave kože v mieste merania. Pacientom s 
vyššou citlivosťou kože a zlou cirkuláciou krvi vykonávajte 
kontrolu častejšie. 

  

4.2 Denné meranie  
O dennom meraní  

 Varovanie a bezpečnostné odporúčanie 

    Pred použitím tejto funkcie si prejdite  kapitolu 4.1 

            Pri vykonávaní tohto merania si overte správny výber uživateľa,    

alebo dôjde k nesprávnej interpretácii výsledkov.  

  Aby ste mali lepší prehľad o vývoji svojho zdravotného stavu, 
dôrazne doporučujeme vykonávať denné meranie vždy 
v rovnakej časti dňa, kedy sa vaše telo nachádza zakaždým v 
približne rovnakom stave, napr. vždy ráno, alebo vždy pred 
spánkom.   
  

Pred použitím denného merania musíte vykonať prepnutie v 

<Application> na <Home> mód. Podrobnosti nájdete v časti 5.6. 

  
Denné meranie je funkcia, ktorá kombinuje niekoľko meraní: EKG 
(elektro-kardiogram),  merania srdcového tepu,  objemových zmien 
orgánov, SpO2 



 

(Saturácia krvi kyslíkom), informáciu o pulze a systolický krvný tlak. 

Trvá iba 20 sekúnd zozbierať vaše vitálne funkcie a vykonať takto 

vyhodnotenie vášho zdravotného stavu. 

Pretože každá meraná osoba je úplne individuálna a korelácie medzi 

nameranými hodnotami sú rôzne, musí mať každá meraná osoba 

svoj vlastný užívateľský profil. Pred zahájením používania denného 

merania alebo sledovania dát z tohto merania si prosím overte, že 

sa pozeráte/meriate správnu osobu. Pre bližšie detaily sa pozrite do 

časti 5.3, kde je popísaná správa užívateľov.    

  

Nastavenie pripomienky pre denné meranie  
Pre lepšie sledovanie vášho zdravotného stavu, odporúčame 

vykonávať denné meranie v pravidelných intervaloch ako napr. raz 

denne / týždenne. Aby ste na prevedenie merania nikdy nezabudli, 

môžete si nastaviť pripomienku. Akonáhle sa pripomienka na denné 

meranie spustí, zariadenie  dá pomocou zvuku najavo, že je čas na 

meranie. Alarm sa ozýva jednu minútu, pokiaľ ho manuálne 

neukončíte skôr.    

Pre nastavenie pripomienky sa pozrite do časti 4.8.  

 Používanie denného merania    
Pre zahájenie denného merania postupujte následovne.    

1. Ak nemáte vytvorený užívateľský profil, postupujte podľa 

inštrukcií v časti 5.13 a pridajte účet. 

2. Stlačte tlačidlo domov pre vstup na hlavnú obrazovku 

3. Vyberte ikonu <Daily Check> uprostred displeja.    



 

 
4. Vyberte užívateľa pre meranie.    

5. Pridržujte zariadenie podľa inštrukcií, ideálne vo výške vášho 

srdca, udržujte uvoľnený a pokojný postoj. Nevyvíjajte 

zbytočný tlak na EKG elektródy, inak by mohlo dôjsť vo 

výsledkoch k chybám v  EMG (electromyografie). Držte prsty na 

elektródach prirodzene silno. Nevyvíjajte zbytočný tlak na prst 

prostrednictvom ktorého meriate hodnoty v SpO2 senzore. 

Jednoducho prst vložte do senzoru, aby ste dosiahli čo 

nejpresnejšie výsledky.    

 
(1) Umiestnite pravý ukazovák do vstavaného SpO2 senzoru. 

Použijte necht na vytlačenie záslepky chrániaci prístup k 
senzoru a odsuňte ju, ako je znázornené na obrázku.  

  

  

(1)   

(2)   

(3)   

(4)   



 

 
(2) Pritlačte pravý palec na pravú elektródu.  

(3) Pritlačte pravý prostredník na zadnú elektródu.  

(4) Pritlačte ľavú elektródu na ľavú dlaň.    

6. Akonáhle zariadenie zaznamená stabilný úchop, automaticky 

začne s  meraním. Lišta s odpočtom sa pohybuje zľava doprava.  

7. Akonáhle ukazateľ lišty dôjde na koniec, zariadenie začne 

analyzovať  namerané data a potom zobrazí výsledok.    

  

Pozrite sa prosím do časti 2.4 kvôli správnej interpretácii výsledkov. 
Denné meranie ponúka vývojový graf srdcového tepu, hodnôt SpO2 
a krvného tlaku. Pre zobrazenie trendov v týchto hodnotách stlačte 
ikonu  vyberte záznam a potom kliknite na ikonu . . Pre 
ďalšie detaily sa pozrite  na kapitolu 6.1.   

    



 

Nastavenie referenčných hodnôt  
Pre sledovanie zmien krvného tlaku, musíte najprv previesť prvé 

meranie, ktoré bude brané ako referenčné. Pokiaľ pre daného 

uživateľa ešte nebolo vykonané, kliknite na ikonu  , aby ste 

nové   meranie nastavili ako referenčné. Pokiaľ už bolo referenčné 

meranie nastavené kliknite na  znovu, bude nové meranie 

nastavené ako nové referenčné.    

 Varovanie a bezpečnostné upozornenia  

  Pro daného uživateľa je odporučené nastavovať referenčnú 
hodnotu každé tri mesiace znovu.  

Kalibrácia krvného tlaku    
Pre sledovanie stavu krvného tlaku, by zariadenie malo byť 
skalibrované doktorom, ktorý má štandardnú manžetu na meranie 
tlaku. Kvôli individuálnym rozdielom užívateľov, musí mať každý 
prevedenú svoju vlastnú kalibráciu pred zahájením používánia a 
sledovania denného merania. Kalibrácia by sa mala prevádzať, keď 
je užívatel v kľudovom stave.    
Pre kalibráciu prostredníctvom manžety postupujte nasledovne.  

1. Pripravte si manžetu, ktorou budete meranie vykonávať..  

2. Posaďte se a skľudnite.    

3. Umiestnite manžetu podľa pokynov pre jej aplikáciu. 

4. Na zariadení Checkme  stlačte tlačidlo Home pre vstup do 

hlavnej obrazovky.  

5. Posuňte se na displeji smerom doľava na ďalší displej.    

6. Vyberte <Settings> a potom <General>.  

7. Vyberte <BP Calibration> a zvoľte konkrétneho užívateľa.    



 

8. Uistite sa, že manžeta a Checkme monitor sú v rovnakej výške 
ako vaše srdce. Potom začnite meranie krvného tlaku s 
pomocou manžety.Stlačte   na displeji a nasledujte pokyny 
popísané v kapitole 4.2.  

9. Keď je meranie krvného tlaku dokončené, manuálne vložte 
hodnotu, ktorú ste namerali, do zariadenia Checkme.  

10. Opakujte výššie uvedený postup ešte raz, pro kontrolu hodnôt.  

  

Pokiaľ sú výsledné hodnoty oboch meraní blízko seba, potom bola 

kalibrácia úspešná a môže byť ukončená. Pokiaľ sú výsledky 

rozdielne, doporučujeme meranie na niekoľko minút prerušiť a 

potom skúsiť kalibráciu previesť znovu.      

 Varovanie a bezpečnostné doporučenie 

  Pre každého uživateľa odporúčame, aby kalibráciu opakoval 
každé tri mesiace.  

  Odporúčame vykonávať kalibráciu krvného tlaku v rovnakej 

dobe ako denné meranie, ktoré budete robiť potom. Zaistite 

tak, že sa vaše telo nachádza v čo najpodobnejšej situácii a 

zamedzíte tak rôznym odchýlkam.  

  

4.3 Záznam EKG  

O zázname EKG  

 Varovanie a bezpečnostné odporúčanie  

  Pred použitím tejto funkcie si prosím prejdite kapitolu 4.1.  

  



 

Zariadenie Checkme umožňuje niekoľko rôznych spôsobov, ako 

vykonávať  meranie EKG.    

  

EKG môžete na Checkme merať štyrmi rôznymi spôsobmi.. Stlačte  

 
Ako je ukázané, smerom zľava doprava sú tu:  

 Metoda A: (Lead I) ľavá a pravá ruka  

 Metoda B: (Lead II), pravá ruka a ľavá polovica brucha    

  Metoda C: (Lead I) ľavé a pravé zápästie     

 Metoda D: (Lead II), pravé zápästie a ľavá spodná časť 

brucha   

  

  

Metóda A a B ponúka maximálny komfort a pohodlnejší spôsob 

merania, metódy C a D sú o niečo presnějšie. Metódy C a D  

vyžadujú externé EKG kábly elektródy, ale toto mierne nepohodlie 

je nahradené vyššou presnosťou výsledkov. Bez ohľadu na to, ktorý 

spôsob merania si zvolíte, sústreďte sa pri meraní na stabilný postoj 

a buďte uvoľnený. 

 

i 

ikonu       pre prepnutie medzi stránkami.  

  



 

Pohyby počas merania môžu mať za následok nesprávne výsledné 

hodnoty.    

  
Najvhodnejší spôsob merania závisí na každom užívateľovi. 
Všeobecne odporúčame využívať vo väčšine prípadov metódu A. Ak 
je amplitúda krivky meranie EKG príliš malá, vyskúšajte metódu B. 
Využitie metód C a D je lepšie, aspoň spočiatku, využiť pomoc 
doktora pre správne nastavené meranie. 

Meranie bez pomoci káblov  

Pre zahájenie merania EKG, bez pomoci káblov,    

1. Stlačte tlačidlo Home (pokiaľ sa zobrazuje displej s 

kalendárom).    

2. Na hlavnom displeji stlačte ikonu <ECG Recorder>.    

3. Vyberte metódu A alebo B.    

4. Postupujte podľa inštrukcií k vybranej metóde.    

 
 Priložte pravý palec na pravú elektródu;  

 Priložte pravý ukakovák na zadnú elektródu;    

 Pre metódu A, priložte ľavú elektródu k ľavej dlani;    

 Pre metódu B, priložte ľavú elektródu na brucho podľa 

obrázku;  

  



 

Neprikladajte zariadenie príliš pevne oproti koži, môže to 

spôsobovať nepresnosti. Akonáhle dokončite vyššie popísané 

kroky, držte zariadenie v stabilnej polohe a buďte v kľude.    

5. Keď zariadenie deteguje stabilný postoj, automaticky začne 

meranie. Odpočet na posuvníku prebieha zľava doprava.  

6. Akonáhle je posuvník kompletne vyfarbený, zariadenie začne 

analýzu nameraných dát a potom zobrazí výsledky.    

 
Prosím prejdite časť 2.5 pre pochopenie obrazovky s výsledkami.  

Meranie s pomocou kábla  
Pre začatie merania EKG, s pomocou káblov, 

1. Stlačte tlačidlo Home (pokiaľ sa zobrazuje displej s 

kalendárom).    

2. Na hlavnom displeji stlačte ikonu <ECG Recorder>.    

3. Vyberte metódu C or D.    

4. Postupujte podľa inštrukcií pre umiestnenie káblov a elektród 

EKG.  

  



 

 
 Môžete sedieť alebo stáť, buďte v kľude;    

 S dlaňami hore umiestnite elektródu na stred pravého 

zápästia; 

  U metódy C   umiesnite  druhú elektródu na stred ľavého 

zápästia    

 U metódy D umiestnite druhú elektródu na ľavú spodnú 

časť  brucha;  

    

  



 

6. Stlačte         pro začatie zberu EKG dát. Posuvník s 

odpočítávaním se posúva zľava doprava.  

7. Keď je posuvník úplne zaplnený, zariadenie začne s analýzou 

zozbieraných dát a následne ukáže výsledky. 

   

5. displej začne ukazovať krivku vášho EKG.  

Zariadenie bude EKG nepretržite monitorovať, ale nebude dáta ukla-  
dat, dokiaľ nestlačíte ikonu    



 

Pozrite sa prosím do části 2.5 pre lepšie pochopenie výsledných 

hodnôt.  

Rýchle zmeranie EKG  
Keď je <Quick  ECG> funkcia povolená, začne  sa meranie veľmi 

rýchlo, akonáhle zariadenie začnete držať podľa metódy A. Tento 

spôsob zberu dát je oveľa jednoduchší. Ušetrí váš čas a hodí sa 

predovšetkým pre osoby, s horším zrakom, alebo tých, ktorí sa 

necítia úplne dobre a chcú meranie vykonať v priebehu noci, bez 

toho aby museli napr. Rozsvecovať. Ďalšie podrobnosti o tejto 

funkcii a jej aktivácii nájdete v kapitole 5.9.      

  

4.4 Oximeter    

Informácie o oximetre 

 Varovanie a bezpečnostné odporúčanie  

  Pred používáním tejto funkcie venujte pozornosť kapitole 4.1.   

  

Checkme meria množstvo kyslíku v krvi, váš srdcový pulz a index 

pulzu. Zariadenie pracuje na princípe dvoch svetelných lúčov, ktoré 

presvetlia malé cievy na prste, cez ktorý sa meranie vykonáva, a sú 

schopné zmerať množstvo kyslíka v krvi a zobraziť hodnotu tohto 

merania na displeji. Nasýtenie krvi kyslíkom (SpO2) sa meria a 

zobrazuje ako percento z maximálnej kapacity. Vaša tepová 

frekvencia (PR) a index pulzu sa zmeria a zobrazí tiež. 

Meranie bez pomoci káblov 



 

Pre začatie merania bez pomoci káblov,    

1. Stlačte tlačidlo Home (pokiaľ sa zobrazuje displej s 

kalendárom).    

2. Na hlavnom displeji stlačte ikonu “Pulse Oximeter”. 

3. Vložte ukazovák do SpO2 senzoru, ako je zobrazené na 

obrázku. 

  
Snažte se na ukazovák vyvíjať primeraný tlak.    

4. Akonáhle zariadenie detekuje stabilný tlak, automaticky začne 

meranie. Odpočet na posuvníku prebieha zľava doprava.  

5. Keď  je posuvník úplne zaplnený, zariadenie začne analýzu dát 

a výsledok potom zobrazí na displeji.   

   



 

Pozrite se do kapitoly 2.5 pro lepšie pochopenie displeja s 

výsledkami.  

Meranie pomocou káblov  

1. Pripojte externý SpO2 senzor do konektoru. 

2. Vložte ukazovák alebo prostredník do externého SpO2 

senzoru. Uistite se, že kábel a necht na meranom prste sú 

umiestné tak, ako ukazuje obrázok.    

 
3. Stalčte tlačidlo Home (pokiaľ sa zobrazuje displej s 

kalendárom). 

4. Na hlavnom displeji stlačte ikonu <Pulse Oximeter>.  

5. Displej následne ukáže krivku merania, SpO2 a hodnotu 

srdcového tepu.  

  

Správna poloha pri meraní  



 

  
prebieha zľava doprava.  

7.  Keď je posuvník úplne zaplnený, zariadenie začne analýzu dát 

a výsledok potom zobrazí na displeji.   

 
Pozrite sa do kapitoly 2.4 pre lepšie pochopenie displeja s 

výsledkami.  

  

4.5 Teplomer  
O teplomere  

 Varovanie a bezpečnostné odporúčanie 

  Teplomer je určený k meraniu teploty iba na mieste tela 
uvedeného v tomto manuáli.  

Zariadenie bude meranie vykonávať pribežne, dáta sa ale uložia až vo 
chvíli, keď stlačíte     . 

6.   Stlačte      Pre začatie zberu dát SpO2. Odpočet na posuvníku  

  



 

  Pred každým meraním prosím skontrolujte, či je meracie čidlo 
neporušené. 

  Zariadenie potrebuje byť v miestnosti, kde bude meranie 
prebiehať najmenej 30 minut predtým.    

  Pokiaľ budete zariadenie držať příliš dlho v rukách, alebo napr. 
pod oblečením, môže dôjsť k skresleniu nameraných 
výsledkov.  

  Zvýšená aktivita, výraznejšie potenie na čele, branie liekov na 
stiahnutie ciev alebo podráždenie kože môže skresľovať 
výsledok. 

              Čelo nesmie byť pri meraní spotené a nemali by na ňom byť 
žiadne kozmetické prípravky.  

  Meranie teploty z čela poskytuje najpresnějšie možné 
výsledky. Pokiaľ vám hodnoty pripadajú zvláštne, alebo 
podozrivo vysoké (napr. veľmi silná horúčka), konzultujte 
prosím namerané hodnoty s vašim lekárom.  Rovnako 
postupujte i pri miernej teplote, ktorá je doprovádzaná 
ďalšími symptómami začínajúcej choroby, ako napríklad silné 
potenie, začervenaná koža, stavy na omdletie, zvýšený 
srdcový pulz, silné bolesti hlavy atď. 

 
          Teplota kolíše podľa časti tela, na ktorom je meranie 

vykonávané.  
  
          Pokiaľ ste v priebehu merania zdravý, rozdiel podľa miesta 

merania na tele se môže pohybovať medzi 0.2 °C až 1.0 °C. 
Toto zariadenie používá na meranie teploty infračervený 
teplomer určený k meraniui teploty z čela.  

  

Vplyvy na teplotu nameranú z čela môže mať napr.  



 

  Individuálny metabolizmus pacienta;  

  Vek - teplota meraná na čele býva vyššia u malých detí 

a kojencov než u dospelých.  Väčšie výkyvy teplôt sa častejšie  

objavujú u detí.  

Teplota čela potom postupne klesá s vekom.  

     Teplota prostredia, v ktorom je meranie prevádzané;    

  Aktuálna časť dňa; teplota na čele je nižšia ráno a postupne 

počas dňa rastie. 

  Aktivita - fyzická, ale v menšej miere i mentálna aktivita 

mierne zvyšuje teplotu na čele.  

Vykonávanie merania teploty  
Pre začatie merania postupujte následovne,    

1. Stalčte tlačidlo Home (pokiaľ sa zobrazuje displej s 

kalendárom).    

2. Na hlavnej obrazovke vyberte <Thermometer>.    

3. Umiestnite senzor merania teploty na čelo.    

 
4. Stlačte raz tlačidlo Home, budete počuť zvuk podobný "Bi-Bi", 

ktorý oznamuje začatie merania. Potom pohybujte 

    



 

teplomerom okolo čela zhruba po dobu 3 sekúnd, kým 

nebudete počuť dlhé pípnutie, ktoré značí ukončenie merania. 

5. Na displeji zariadenia sa objaví nameraná teplota.    

 
Pozrite sa prosím do časti 2.5 pre lepšie pochopenie výsledných 

hodnôt.  

4.6 Spánkový monitor  
Syndróm obštrukčného spánkového apnoe je bežná a široko rozšírená 

nediagnostikovaná porucha, ktorá predstavuje problém pre časť 

populácie. Prevalencia tohto syndrómu sa odhaduje v rozmedzí od 

2% do 5% medzi dospelými. Vzhľadom k prerušovanému upchávaniu 

horných ciest dýchacích, a zníženie alebo zastavenie prúdenia 

vzduchu v priebehu spánku, dochádza k opakujúcej sa desaturácií 

kyslíka a nežiaducej neurálnej aktivácii. Bežnými príznakmi 

spánkového apnoe sú chrápanie, nepokojný spánok, únava v 

priebehu dňa a ranné bolesti hlavy.    

  

Check ponúka neinvazívnu metódu monitorovania spánku pre 

dospelých, ktorí majú so spánkom problémy zahŕňajúce napr. 

Poruchy súvisiace s dýchaním počas spánku a spánkovú apnoe. 

 

  



 

 Varovanie a bezpečnostné odporúčanie 

       Pred začatím používania tejto funkcie venujte pozornosť sekcii 4.1    

  Nepoužívajte spánkový monitor u detí.  

  SpO2 senzor môže spôsobovať mierne podráždenie kože. Pre 

spánkový monitor kľudne využite iný prst.    

  Pred použitím spánkového monitoru sa uistite, že sú batérie 
plne nabité.  

Pre začatie merania spánkového režimu postupujte 

následovne,  

1.     Pripevnite dodaný pásik na vašu ľavú ruku.  

2. Vložte SpO2 kábel do konektoru. 

3. Vložte jeden z prstov do senzoru. Ukazovák alebo prostredník 

sú ideálne. Pokiaľ bude treba, odstráňte z nechtov lak. Uistite 

sa, že senzor a kábel sú správne umiestnené, tak je znázornené 

na nasledujúcom obrázku.  

4.  



 

  

5. Zvoľte      pre začatie monitorovania spánku. V priebehu 

monitorovania sa v ľavom dolnom rohu zobrazuje odpočet.    

6. Pre zamknutie obrazovky môžete stlačiť tlačidlo Home. 

Zariadenie  bude fungovať naďalej v úspornom móde.    

7. Vložte zariadenie do obalu na zápästie a potom môžete zaspať.      

8. Keď sa zobudíte, alebo chcete ukončit monitorovanie, znovu 

stlačte tlačítko Home pre odomknutie displeja, potom stlačte       

a monitorovanie sa ukončí.                          

  
Stlačte tlačidlo Home pre vstup na hlavnú obrazovku. Potom stlačte  
 ikonu Sleep Monitor pre zobrazenie nasledujúceho displeja.      



 

 
  

4.7 Krokomer  
Pre začatie meranie krokov musíte vykonať nasledujúce,    

1. Stlačte tlačidlo Home (kým sa zobrazuje displej s kalendárom). 

2. Na hlavnej obrazovke vyberte <Pedometer>  a otvorí sa okno s 

výberom užívateľa. Pokiaľ zatiaľ nie je žiadny uživateľský profil 

vytvorený, postupujte podľa inštrukcií v kapitole 5.13 a účet 

pridajte.  

3. Vyberte užívateľa a otvorí sa nasledujúce okno.  

  
6. Vložte zariadenie do vrecka.  

9.   Stlačte  Aby ste videli SpO2 v priebehu vášho spánku, alebo    
stlačte tlačidlo “Close” a vráťte sa na hlavnú obrazovku.    

  

4.   Vyberte    pre nastavenie cieľa, ktorý chcete dosiahnuť.    
5.   Vyberte      pre začatie počítania krokov.  



 

7. Akonáhle dokončíte počítanie krokov, stlačte tlačidlo Home a 

krokomer sa ukončí.  

 
8. Znovu stlačte tlačidlo Home a vrátite sa na hlavnú obrazovku.    

  

4.8 Pripomienky  
Užívateľ môže mať nastavených až 6 pripomienok. Tie sa dajú 

taktiež editovať  a mazať. Pre dôkladné sledovanie svojho zdravia 

doporučujeme nastaviť pripomienku pre každodennú kontrolu.    

  

Pre pridanie pripomienky postupujte nasledovne:  

1. Na hlavnej obrazovke kliknite na ikonu <Reminder>. 

2. V menu <Reminder> kliknite   na       pre pridanie pripomienky.  

 
opakovania pripomienky.  

  

  
3.   Kliknite do prvého riadku a pomocou šipiek    nastavte interval  



 

4.  Kliknite do druhého riadku a nastavte udalosť. Udalosť môžete  

definovať vybraním voľby “Self-define”.  

 
  

Pre editáciu alebo zmazanie pripomienky v menu <Reminder>  

najprv vyberte, ktorú pripomienku chcete zmazat.    

  Zmeňte interval opakovania udalosti a/alebo čas, a potom 

zmeny uložte rovnakým spôsobom ako pri pridávaní 

pripomienky.      

      Vyberte tlačidlo   a potom zvoľte “Yes” pre zmazanie 

pripomienky.    

  

4.9 Hromadné meranie  
Pred začatím požívanie tejto funkcie musíte nastaviť menu 
<SettingsGeneral-Scenario> do módu <Hospital>. Podrobnejšie viz. 
sekciu 5.6.    
  

Pre kontrolu pacienta, postupujte následovne.    

1. Stlačte tlačidlo Home pre vstup do hlavnej ponuky.    

  
5.   Kliknite do tretieho riadku a nastavte čas spustenia pripomienky a   

potom kliknite na   .    
6.   Zvoľte     pre uloženie pripomienky. 



 

2. Vyberte ikonu <Spot Check>.    

3. Kliknite na ikonku “+”.  

4. Vložte informácie o pacientovi. <Patient ID> musí byť 
vyplnené.  Potom vyberte .   

5. Kliknite na príslušnú ikonu vyberte aký spôsob merania chcete 

vykonať, k dispozícii je  EKG, SpO2 a teplomer.    

6. Vykonajte meranie podľa pokynov. Podrobnosti o každom z 

meraní  nájdete v prísllušných kapitolách tohto manuálu.    

7. Keď je/sú meranie dokončené zobrazia sa výsledky.    

8. Vyberte  a začnite meranie u ďalšieho pacienta.  

Môžete sa tiež vrátiť k pacientovi, ktorého ste už do systému zadali 
a  previesť ďalšie alebo nové meranie.    

5.  Nastavenie  

5.1 Otvorenie menu Nastavenie 
Pre otvorenie menu s nastavením postupujte nasledovne:    

1. Stlačte tlačidlo Home pro vstup do hlavnej ponuky.  

2. Vyberte ikonu <Settings> a menu sa otvorí.    



 

 
  

5.2 Voľba jazyka  
1. V menu Settings vyberte voľbu <General>.  

2. Zvoľte <Language>.  

3. Vyberte jazyk z ponuky. Český jazyk zariadenie bude 

podporovat.    

  

5.3 Nastavenie dátumu a času 
1. V menu Settings vyberte voľbu <General>.  

2. Vyberte <Date & Time>.  

3. Zvoľte “+” alebo “-” pre zmenu dátumu a potom kliknite na  

4. Zvoľte“+” alebo“-” pre zmenu času.    

    
V menu Settings môžete  
   Šípkami  sa v menu pohybovať  
   Kliknutím  na      menu zavrieť  



 

 

5.4 Úprava dĺžky krivky EKG 
Na zmenu dĺžky krivky EKG, ktorá sa ukladá po každom meraní 

postu- pujte nasledovne:  

1. V menu Settings vyberte <General>.  

2. Zvoľte <ECG Length> a potom vyberte medzi  <30s>, <60s> a 

<90s>.  

3. Zvoľte <OK> pre potvrdenie zmien.   

5.5 Setting ECG Bandwidth  
1. V menu Settings vyberte <General>.  

2. Zvoľte <ECG bandwidth>   a vyberte si medzi 
ponuknutými hodnotami <Normal> a <Wide>.  

  

  

5.6 Nastavenie módu 

Aplikácia  
1. V menu Settings vyberte 

<General>.  

  
5.   Kliknite   na         na dokončenie nastavenia 



 

2. Zvoľte  <Scenario>, a potom vyberte medzi módmi 

<Hospital> alebo <Home>. 

3. Zvoľte  <Yes>, dôjde k prenastaveniu a zmazaniu dát 

predchádzajúceho módu.    

5.7 Zmazanie dát  
1. V menu Setting vyberte <General>.  

2. Zvoľte <Erase All Data>, a potom <Yes>.   Všetky 

uložené merania budú zmazané.    

5.8 Factory Reset  
1. V menu Setting vyberte <General>.  

2. Zvoľte <Factory Reset>, a potom <Yes>.  
Všetky merania, informácie o užívateľovi a ďalšie uložené 
nastavenia budú zmazané a zariadenie bude obnovené do 
pôvodného stavu, v ktorom bolo  pred kúpou a začatím používania.    
  

5.9 Povolenie / zakázanie funkcie Quick EKG 
1. Otvorte menu Settings.  

2. Vyberte <Quick ECG> pre povolenie alebo zakázanie tejto 

funkcie.  

  

5.10 Povolenie/zakázanie hlasového 

sprievodcu 
1. Otvorte menu Settings.  



 

2. Vyberte <Voice Guide> pre povolenie alebo zakázanie tejto 

funkcie.    

  

5.11 Úprava hlasitosti  
V menu Settings kliknite do voľby <Volume>. Postupne tak 

pridávate  alebo uberáte hlasitosť. 

  

5.12 Zmena jednotiek teploty  
V menu Settings kliknite do voľby <Temperature> čím upravíte, ak 

sa nameraná hodnota zobrazí v stupňoch Celzia (°C) alebo 

Fahrenheit.  

  

5.13 Uživatelský účet  
Pre využívanie denného merania je nutné vytvoriť užívateľský profil. 

Pokiaľ je denné meranie využívané viacerými užívateľmi, potom 

musí mať každý z nich svoj vlastný profil.    

  

Vytvorenie profilu:  

1. V menu Settings vyberte <User Management>.    



 

 
2. Vyberte “+” pre otvorenie užívateľského profilu.  

3. Nastavte príslušné hodonty (ID pacienta, meno, pohlavie, vek,  

výška a hmotnosť. Nastavte hodnoty správne, predovšetkým 

hmotnosť ovlyvňuje presnosť nameraného krvného tlaku.    

4. Po vyplnení kliknite   na        pre návrat do <User 

Management>   Postup úpravy informácií o používateľovi:  

1. V menu Settings vyberte <User Management>.    

2. Vyberte uživateľa, ktorého údaje chcete editovať.  

3. Zvoľte informáciu, ktorú chcete editovat a upravte ju.  

4. Zvoľte <OK> a  pre návrat do menu < User Management >. 
Zmazanie užívateľského účtu:  

1. V menu Settings vyberte <User Management>.    

2. Vyberte, ktorý uživateľský účet chcete zmazať.  

 

  

3.   Stlačte    

  



 

4.  Vyberte <Yes> pre potvrdenie.    

Užívateľ označený ako <Guest> nemôže byť editovaný, alebo 

zmazaný.    

  

5.14 Zistenie verzie softwaru  
Vyberte <About> v menu <Settings> pre zistenie aktuálnej verzie 

softwaru. Tento údaj je velmi dôležitý v prípade, kedy potrebujete 

vyriešiť nejaký problém so zariadením.    

  

5.15 Zapnutie a vypnutie Bluetooth    
Checkme má integrovanú technológiu Bluetooth, ktorá umožňuje 
exportovať namerané hodnoty do mobilného telefónu fungujúceho 
pod systémom Android alebo iOS. 
Pre zapnutie Bluetooth:  
1. Stalčte tlačidlo Home pre vstup na hlavnú obrazovku.    

2. Posuňte sa na druhý displej (pohybom prstu sprava doľava).  

3. Zvoľte ikonu <Bluetooth>, potom dôjde k aktivácii Bluetooth a 

veľká ikona Bluetooth sa zobrazí uprostred displeja.  

  

Bluetooth je jedinou možosťou ako dáta zo zariadenia exportovať. 

Stačením tlačidla Home dôjde k ukončeniu Bluetooth módu.    

  

 Varovanie a bezpečnostné odporúčanie 

  Nestláčajte tlačidlo Home počas exportu dát. 



 

Akonáhle je Bluetooth aktivované v Check, je nutné zapnúť Bluetooth 

aj na zariadení, do ktorého dáta nahrávate. Pre spárovanie bude 

nutné zadať PIN kód, ktorý sa zobrazuje na displeji Check. Spôsob ako 

dáta exportovať do mobilnej aplikácie check je popísaný v tejto 

aplikácii. Mobilná aplikácia Check je kompatibilna s operačnými 

systémami Android a iOS a nájdete ju v obchodoch týchto operačných 

systémov. 

  

6.  Prehľady  
Pre otvorenie menu <Data Review> postupujte nasledovne:    

1. Pokiaľ zariadenie zobrazuje kalendár, stlačte tlačidlo Home.    

2. Na hlavnej obrazovke stlačte ikonu <Review>.    

 
  

6.1 Prehľad údajov denného merania  
Pre prehľad údajov z denného merania postupujte takto:    

1. V menu <Review> vyberte <DailyCheck>.  

2. Vyberte uživateľa, ktorého údaje chcete zobraziť a zo zoznamu 

(viz ľavý displej si vyberete záznam, ktorý vás zaujímá).  

  



 

    

 

  

Po prehraní záznamov z krivky EKG dôjde k automatickému 

prepnutiu na súpis záznamov denného merania. Predtým sa 

ešte môže prehrať hlasový záznam, pokiaľ je k meraniu 

uložený.    

  
Pri prehrávaní krivky EKG môžete vybrat:    
   Voľbou      zmeníte amplitúdu krivky.    

Voľbou      záznam pozastavíte.  
   Voľbou      sa vrátite na súpis záznamov denného merania.      

V tomto menu môžete:  
Voľbou     vybraný záznam odstránite.  

   Voľbou     môžete prehrať krivku EKG, ako je vidieť na ďalšej stránke.    



 

 
  

6.2 Prehľad údajov z merania EKG  
Pre prehľad záznamov z merania EKG vyberte z menu <Review> 

položku <ECG Recorder>. Funkcie, ktoré môžete vykonávať sú 

rovnaké ako v predchádzajúcej  časti, chýba však graf s vývojom. 

  

6.3 Prehľad údajov z oximetru  
Pre prehľad záznamov z merania oximetra vyberte z menu 
<Review> položku <Oximeter>. Funkcie, ktoré môžete vykonávať sú 
rovnaké ako v v predchádzajúcej  časti, chýba však hlasový záznam.    
  

6.4 Prehľad údajov z teplomeru  
Pre prehľad záznamov z merania teplomeru vyberte v menu 
<Review>   položku <Thermometer>. Funkcie, ktoré môžete 
vykonávať sú rovnaké ako  v predchádzajúcej  časti, chýba však 
hlasový záznam.    
  

   Vyberte       pre zobrazenie vývoja srdcového tepu, hodnôt SpO2  
a tlaku.    

  
   Zvolte     pre návrát.  



 

6.5 Prehľad údajov spánkového monitoru  
Pre prehľad záznamov z merania spánkového monitoru vyberte v 

menu <Review> položku <SleepMonitor>.  

 
Funkcie, ktoré môžete vykonávať sú rovnaké ako u denného 

merania, ale chýba krivka EKG a hlasové záznamy. Pre lepšiu 

predstavu o hodnotách  SpO2 v priebehu spánku, požívajte 

aplikáciu Checkme Mobile. 

  

6.6 Prehľad údajov z krokomeru  
Pre prehľad záznamov krokomeru v menu  <Data Review>, vyberte 

voľbu  <Pedometer>. Funkcie, ktoré môžete vykonávať sú takmer 

totožné ako u krokomeru, chýba však hlasový záznam.  

  

6.7 Prehľad hromadného merania  
Pre prehľad záznamov z hromadného merania sa prosím uistite, že 

je zariadenie v móde “Hospital”. 

1. V menu <Data Review> vyberte <Spot Check>.  

2. Vyberte užívateľa, ktorého záznamy vás zaujímajú.   

    

当当当当当当当当当当 当当当当当当当当当当 



 

 u ktorého vás zajímajú bližšie informácie.  

7.  Údržba  
 Varovanie a bezpečnostné odporúčanie 

  Zariadenie odporúčame servisovať iba v špecializovanom 
servisnom stredisku, inak hrozí porušenie záruky.    

  

3.   Po vybratí daného užívateľa kliknite  na    a vyberte typ záznamu 

ktoré  

Na tejto obrazovke môžete:  
Zvoľte      pre zmazanie merania.    
Zvoľte      pre prehranie krivky EKG.  

   Zvoľte    pre návrat na predchádzajúcu obrazovku.  



 

7.1 Záruka  
Uplatnenie záruky sa vzťahuje na prípady a situácie, keď sa zariadenie 

používa v súlade s návodom a bezpečnostnými upozorneniami a 

napriek tomu sa na ňom objaví chyba.  

7.2 Batéria 
Zariadenie funguje s lithiumion batériou, ktorú je možné opakovane 

dobíjať. Batéria sa začne nabíjať automaticky po pripojení k zdroju 

elektrickej energie cez nabíjačku, alebo za pomocou USB kábla a jeho 

pripojenie k PC, power banke atď. 

  

Na displeji sa zobrazuje niekoľko stavov batérie:  

  Batéria je plne nabitá.  

  Batéria je čiastočne nabitá. Ak sa tento ukazovateľ 

pohybuje smerom zľava doprava, znamená to, že sa batéria 

momentálne nabíja. 

  Batéria je takmer vybitá a je nutné ju čo najskôr nabiť, inak sa 

zariadenie samo vypne. 

  

Postup dobíjania:    

1. Pripojte USB kábel do konektoru, ako  je zobrazené na 

nasledujúcom obrázku.  



 

 
2. Druhý koniec kábelu pripojte do nabíjania.  

3. Overte si, že LED indikátor svieti na modro. Pozn. svetlo svieti 

veľmi slabo, jedná sa o normálny stav.    

4. Akonáhle sa svetlo LED indikátora zmení na zelenú farbu, 

zariadenie je nabité.  

  

 Varovanie a bezpečnostné upozornenie  

    Zariadenie nemôže byť použivané na meranie v priebehu nabíjania.  

  Použitý napájací adaptér, alebo zariadenie pripojené cez USB 
musí byť v súlade so štandardom IEC 60950.      

  

7.3 Údržba a čištenie  

 Varovanie a bezpečnostné upozornenie 

  Zariadenie doporučujeme servisovať iba v špecializovanom 
servisnom stredisku, inak hrozí porušenie záruky.    

  

Pravidlne raz týždenne zariadenie čistite pomocou jemnej handričky 

s  malým množstvom liehu.   

  



 

8. Príslušenstvo 

   Varovanie a bezpečnostné odporúčanie  

  Používajte iba príslušenstvo špecifikované v tomto návode. 

Použitie nekompatibilného príslušenstva môže viesť k poškodeniu za-  

riadenia a porušenie záruky.    

  

Číslo Popis príslušenstva 

1 EKG kábel  

2 SpO2 senzor  

3 USB kábel  

4 EKG elektródy  

5 Pásik na ruku  

6 Špagát s pútkom 

7 Silikónový obal 

8 Stručný manuál, anglicky 

9 Podrobný manuál, anglicky (CZ verze na webu) 
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