Poštou jste obdrželi balíček obsahující:

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ
Při vyzvednutí balíčku na poště stvrzujete podpisem
převzetí celého zařízení.
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Nabíjecí zdroj pro mobilní telefon
Tento návod
Pacientský deníček
Obálku pro zpětné odeslání balíčku
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Baterii mobilního telefonu je nutné udržovat nabitou.
Nabíjejte telefon pouze přiloženou nabíječkou.
Pro odeslání záznamů nejsou potřebné žádné zásahy
do nastavení telefonu.
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Mobilní telefon ani tlakoměr nejsou vodě odolné.
Chraňte je proti poškození!
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návod – bod 1

Zapnutí mobilního telefonu

návod – bod 2

Měření tlaku

Položte paži dlaní směrem vzhůru na rovný povrch
před sebe. Umístěte manžetu okolo holé paže
1–2 cm nad loktem. Manžetu otočte tak, aby šipka
směřovala k prostředníčku. Poté stiskněte tlačítko
start. V průběhu měření se nehýbejte, nemluvte
ani nemanipulujte se zařízením.

3) Err 03
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1) Err 01
A/ Pohybové artefakty:
zopakujte měření. Při měření nemluvte
a nepohybujte se!
B/ Chyba manžety:
zopakujte měření po 10 sekundách.
2) Err 02
Sundejte a opět nasaďte manžetu podle obrázku.
Zopakujte měření.
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Pokud se na displeji tlakoměru objeví:
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