
                                                                                   Návod k obsluze

Vážení zákazníci, 

děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup tohoto produktu. Tento návod k obsluze je součástí 
výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a k jeho obsluze. Jestliže 
výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to, abyste jim odevzdali i tento návod. Ponechejte si
tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoliv přečíst!

V288 Pulzní oxymetr  

Popis:

Otevřete klip stisknutím tlačítka PUSH nahoře

Umístěte prst tak, aby byl rovnoběžný se zemí

Zapněte oxymetr pomocí bílého tlačítka

Odečtěte získané měření

Sundejte prst z oxymetru, zařízení se po chvíli vypne

Symbolické označení:

% Sp02 - okysličování těla - norma od 94 do 100%

PR - srdeční frekvence - norma v závislosti na věku

Indikátor nabití baterie

PI% - index indexu perfúze

Technické specifikace:

Rychlá a snadná obsluha

Rozsah měření kyslíku: od 70% do 99%

Přesnost měření kyslíku v rozmezí 80% - 99% až 2%

Přesnost měření kyslíku v rozsahu 70% - 99% až 3%

Rozsah měření tepové frekvence: 30 až 240 BPM

Přesnost srdeční frekvence: +/- 1 BPM

Automatické vypnutí

Možnost otáčení funkce na displeji: svisle nebo vodorovně

OLED barevný displej

Zařízení lze používat při teplotách od 5 do 40 stupňů Celsia

Napájení: 2 x AAA (není součástí dodávky)

Indikátor stavu baterie

Šňůrka na zavěšení

Rozměry displeje: 22 mm x 11 mm

Rozměry zařízení: 55 mm x 30 mm x 30 mm

Pozor.   Tmavé laky na nehty mohou měření zkreslit  
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Bezpečnost:

• Z bezpečnostních a schvalovacích důvodů (CE) není povoleno svévolné přestavování a/nebo 

pozměňování produktů. 

• Přístroj nesmí být vystaven žádným extrémním teplotám (< -10°C / > +50°C), silným 

vibracím nebo silnému mechanickému zatížení. 

• Tento produkt není žádnou hračkou a nenáleží do dětských rukou. Děti by mohly spolknout 

díly přístroje nebo se zranit

Údržba a čištění 

 Produkt nevyžaduje žádnou údržbu. K čištění pouzdra používejte pouze měkký, mírně vodou 
navlhčený hadřík. Nepoužívejte žádné prostředky na drhnutí nebo chemická rozpouštědla 
(ředidla barev a laků), neboť by tyto prostředky mohly poškodit pouzdro produktu. 

Recyklace:

Elektronické a elektrické produkty nesmějí být vhazovány do domovních odpadů. Likviduje 
odpad na konci doby životnosti výrobku přiměřeně podle platných zákonných ustanovení. 
Šetřete životní prostředí a přispějte k jeho ochraně! 

Záruka:

Na tento produkt poskytujeme záruku 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na škody, které 
vyplývají z neodborného zacházení, nehody, opotřebení, nedodržení návodu k obsluze nebo 
změn na výrobku, provedených třetí osobou. 
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