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1. Figyelmeztetések 
Ez az útmutató az eszköz biztonságos és alkalmazási területeinek 
megfelelő  alkalmazásához nyújt segítséget. Alapos tanulmányozása a 
megfelelő és biztonságos működtetéshez mindenképpen ajánlott!  
 
  

1.1 Biztonság 

 

 Figyelmeztetések és óvintézkedések 

� Az eszköz használata előtt alaposan és figyelmesen olvassa át ezt a 
tájékoztatót! 

� A Checkme gyakorlati használata nem helyettesíti vagy pótolja az 
orvosi vizsgálatot!  

� A készüléken kijelzett adatok és eredmények csak referenciaként 
szolgálnak és nem használhatóak közvetlenül diagnózis felállításra 
vagy kezelés indikálásra.  

� Pacemakeres vagy más beültetett eszközökkel rendelkező betegek 
számára nem ajánlott az eszköz használata. Kérje orvosa tanácsát!  

� Ne használja az eszközt defibrillátorral egyidejűleg! 

� Ne használja az eszközt MRI vizsgálóban!  

� Ne használja az eszközt tűzveszélyes környezetben! 

� Ne merítse az eszközt vízbe vagy más folyadékba! Ne tisztítsa 
acetonnal vagy más illékony anyaggal!  

� Vigyázzon, hogy ne ejtse le és ne tegye ki erős erőbehatásnak! 

� Ne helyezze az eszközt túlnyomás alá vagy gázsterilizálóba!  

� Ne szerelje szét az eszközt, mivel az károsodást vagy 
funkcióvesztést okozhat.  

� Gyerekek, fizikai-, érzéki- vagy mentális képességeiben korlátozott 
egyének, gyakorlatlan vagy a megfelelő használatot nem ismerő 
emberek a Checkme használatában gyakorlott személy felügyelete 
nélkül az eszközt nem használhatják! Gyermekek felnőtt 
felügyelete nélkül vagy játék céljára az eszközt nem használhatják!   
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� Ne engedje, hogy a Checkme elektródjai más elektromos vezető 

anyaggal kontaktusba kerüljenek (a földet is beleértve)  

� Érzékeny vagy allergiás bőrű egyének ne használják az eszközt!   

� Ne tárolja az eszközt a következő helyeken: ahol közvetlen 
napsugárzásnak van kitéve, magas hőmérsékletű vagy nagy 
páratartalmú helyeken, erősen szennyezett helyeken, vizes vagy 
tűzveszélyes helyeken vagy erős elektromágneses sugárzásnak 
kitett helyeken. 

� Ne lengesse a nyakba akasztó szalaggal, mert sérülést okozhat. 

� A Checkme a szívritmusban, vér oxigenizációban stb. bekövetkezett 
változásokat jelzi, aminek többféle oka lehet. Ez az ok lehet banális 
is, de különböző súlyosságfokú betegségek is lehetnek a háttérben. 

     Ha a � jelet látja, forduljon azonnal orvosához! 
 
� Bizonyos életfunkciók kijelzése, amelyek ezzel az eszközzel 

lehetségesek, nem jeleznek minden betegséget, rendellenességet. 
Ha bármilyen tünetet, problémát észlel, azonnal forduljon 
orvosához! 

� Orvosával történő konzultáció nélkül, pusztán az eszközre alapozva 
ne diagnosztizáljon és ne kezeljen önmagán semmit. Különösen ne 
kezdjen új terápiába vagy ne módosítsa a már folyamatban lévő 
kezeléseket.  

� Ez az eszköz nem helyettesíti az orvosi EKG-t, a szív vagy más szerv 
orvosi vizsgálatát, amelyek jóval komplexebb vizsgálatokat 
igényelnek.   

� A Checkme önmagában nem alkalmas és nem használható 
betegségek diagnosztizálására. Ezt kizárólag az orvosa teheti meg.  

� Mindenképpen javasoljuk az EKG és más mérési adatok, görbék 
rögzítését, felvételét és azok eljuttatását a kezelőorvoshoz.  
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2. Bevezetés 

2.1 Alkalmazási terület  

A Checkme Pro egészség monitor többféle életfunkció mérésére, 
kijelzésére, visszanézésére és tárolására alkalmas, beleértve az EKG-t, 
pulzoximetriát (SpO2), pulzust, hőmérsékletet, vérnyomásváltozást 
otthon vagy egészségügyi intézményben egyaránt.  
EKG és vérnyomásváltozás mérése felnőttek esetében ajánlott. 
Az eszköz által mért adatok és eredmények alapvető kontrollra és 
szűrésre használhatóak, közvetlenül diagnosztikus és terápiás célokra 
nem alkalmasak.  
 

2.2 A Checkme-ről 

 

 
1. Érintőképernyő  

Használja az ujjbegyét a képernyő érintésére, csúsztatására. Ne 
használja a körmét vagy más esetleg hegyes, éles eszközt! 

     
2. Infravörös hőmérséklet érzékelő  
3. Beépített SpO2 érzékelő  
4. LED kijelző 

� Nem világít: a monitor ki van kapcsolva vagy készenléti 
állapotban van 

� Zöld: a monitor be van kapcsolva, normálisan működik; vagy ha 
az akkumulátor teljesen fel van töltve; 

5 
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� Kék: az akkumulátor töltés alatt van;  
� Piros és villog: az akkumulátor töltés alacsony;  

5. Multi-funkciós csatlakozó 
Külső SpO2 kábel, EkG kábel vagy töltőkábel csatlakoztatására. 

6. Menü, Bekapcsolás/Kikapcsolás  
� A gomb megnyomásával be lehet kapcsolni a készüléket. 
� Ha a monitor be van kapcsolva, tartsa 2mp-ig nyomva a 

gombot a kikapcsoláshoz 
� Működés közben a gomb megnyomásával lehet a főmenübe 

vagy a naptár kijelzőre vagy egy felsőbb menüsorba lépni.  
7. EKG jobb oldali elektróda  

Helyezze a jobb oldali hüvelykujj begyét a gombra   

 
8. Hangszóró  
9. EKG bal oldali elektróda  

Nyomja enyhén a bal tenyérpárnához vagy hasfélhez vagy térdhez   
10. Nyakpánt rögzítési helye 
11. EkG hátsó elektróda  

Helyezze a jobb oldali mutató-, vagy középső ujj begyét a gombra    

2.3 Főmenü  

A főmenü megjelenését az alábbi képen láthatja. Ujjának jobbról balra 
csúsztatásával tud a második oldalra lépni illetve fordtva vissza.  

  
A főmenü gombjainak érintésével indíthat mérést, aktiválhat funkciót 
vagy nyithat meg menüt..  

9 11 
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2.4 Naptár kijelző / Készenléti mód 

Az eszköz a naptár kijelző/készenléti mód –ba lép, ha: 
� 120 mp-en keresztül nem észlel érintést a képernyő 
� A Menü gomb megnyomásával a készülék jobb oldalán  

 
 
 
 
1. Aktuális idő 
2. Aktuális dátum 

Ha egy emlékeztető van beállítva, akkor itt látható a beállíott 
emlékeztető tárgya. Pl.: Napi ellenőrzés. 

A dátumot és az időt vagy a készülék első bekapcsolásakor állíthatja be 
vagy a Beállítások menüpontban. Az 5.3 fejezetben találhatja a 
részleteket.  
3. Ez a nyíl jelzi a felhasználónak, hogy a Menü gomb megnyomásával 

kiléphet a naptár kijelző/készenléti mód –ból.  
4. Akkumulátor töltöttség jelző 

A 7.2 fejezetben találja a részleteket. 
5. Ha nem válaszolt az előző emlékeztetőre, akkor az az emlékeztető 

ebben a mezőben jelenik meg.  
6. Ez a jel akkor jelenik meg, ha a <Gyors EKG> elérhető. Az 5.9 

fejezetben találja a részleteket. 
7. Ez a jel akkor látható, ha emlékeztető van beállítva 
 
Ha az érintőképernyőn a naptár látható, ez egyúttal azt jelenti, hogy a 
készülék készenléti módban van, ami ultra-alacsony energiafogyasztást 
jelent. Készenléti módban az érintőképernyő nem működik.  
  

2.5 Vizsgálati eredmény kijelzés 

A Checkme sokféle mérési funkciót kínál, beleértve az express gyors 
egészségi állapot ellenőrzést, az EKG-t, pulzoximetriát, vérnyomás 
változás ellenőrzést, lázmérést, alvás monitorozást és pedometriát. 

1 
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Minden mérés után összefoglaló jelentés jelenik meg az eredményekről. 
Az alábbi ábrán mutatunk egy példát:  
 

  

 
1. Mért paraméterek és rövid szöveges értékelés  
2. A mérés összefoglalója  
3. A mérés eredményének grafikus értékelése  

: Minden mért paraméter normal értéken belül van; 

: Egy vagy több paraméter kóros értéket mutat. Javasolt a 
mérést megismételni, majd a kezelőorvossal konzultálni. 

4. Gombok: 
� A  gomb megnyomásával a vizsgálatot megismételheti.  
� Érintse meg a  gombot, tartsa nyomva, majd felengedésekor 5 

mp-es hangüzenetet rögzíthet. Ez a funkció csak a Napi 
ellenőrzés és az EKG funkcióhoz elérhető.  

� A  gomb érintésével az előző eredményeket visszanézheti.  
� Az  gomb megnyomásával információt kaphat a felnőtt normál 

értékekről 
Ha 2 percig nem érintjük a képernyőt, akkor automtikusan visszatér a 
készenléti módba.,  
 

2.6 Szimbólumok  

Szimbólum Jelentés 

 
Érintésvédelmi szempontból BF besorolású (IEC 60601) 

 
Gyártó 

CE0197 Az 93/42/EEC EU-s direktívának megfelelő 

 
Európai képviselő 

1 

2 

3 
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KÖRNYEZETVÉDELMI szimbólum – Electronikai 
termékeket nem lehet a háztartási hulladékhoz dobni. 
Kérem, vigye engedéllyel rendelkező újrahasznosító 
gyűjtőhöz.  

IP22 
Védelem ≥12.5mm átmérőjű tömör, idegen tárgyak és 
beázás ellen (15° döntött) 

   
Kövesse a használati útmutatót  

   
Nem riasztó berendezés. 

 

3. Beüzemelés 

3.1 Kicsomagolás  

Kicsomagolás előtt győződjön meg a csomagolás sértetlenségéről. Ha 
bármilyen sérülést észlel, jelezze a forgalmazónak. Ha a doboz sértetlen, 
nyissa ki azt és vegye ki óvatosan a készüléket és tartozékait. Ellenőrizze 
minden tartozék meglétét és azok sértetlenségét. Probléma esetén 
lépjen kapcsolatba a Checkme forgalmazójával.  

 Figyelmeztetések és óvatossági tanácsok 
� Őrizze meg az eredeti csomagolást arra az esetre, ha a készüléket 

vissza kellene küldeni. 

� Tartsa meg a számlát és/vagy a garancialevelet az 1 éves garancia 
perióduson belül. 

� A csomagolóanyagot a hulladékgyűjtési szabályoknak megfelelően 
dobja el és tartsa távol a gyermekektől.  

� A készülék károsodhat, szennyeződhet a raktározás és a szállítás 
alatt. Ellenőrizze a dobozok, különösen az egyszerhasználatos 
kiegészítők csomagolását. Bármilyen károsodást észlel, ne 
használja azt. 
 

3.2 Ki / Bekapcsolás 

Nyomja meg a ki / bekapcsoló gombot a készülék jobb oldalán a 
bekapcsoláshoz. Nyomja meg és tartsa 2 mp-ig lenyomva a gombot a 
kikapcsoláshoz.  
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3.3 Kezdeti beállítások 

A Checkme első bekapcsolásakor elvégezheti a fontosabb beállításokat 
az alábbiak szerint:.  
 

Lépés Képernyő Tennivaló 

1 

 

Válassza ki, érintse meg a nyelvet, 
amelyet használni akar, majd 
érintse a  jelet  

2 

 

Érintse meg a “+” vagy “-” gombot 
a nap, hónap és év megfelelő 
beállításához, majd érintse a  
jelet 

3 

 

Érintse meg a “+” vagy “-” gombot 
az idő megfelelő beállításához, 
majd érintse a  jelet 

4 

Hamarosan elérhető 

Válasszon a kórházi vagy otthoni 
alkalmazás között, majd érintse a 

 jelet 

5 

 

Ha a fenti lépéseket befejezte, a 
főmenü jelenik meg. 
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4. A Checkme használata 

4.1 Használat előtt 

 Figyelmeztetések és óvatossági tanácsok 
� Csak olyan kábeleket, elektródákat, érzékelőket és egyéb 

kiegészítőket használjon, melyek gyártó mellékel és ajánl a 
készülékhez.   

� A Checkme-nek nincs riasztójelzése, nem ad hangot, ha túl 
alacsony vagy magas értéket mér.   

EKG használat előtt 

A Napi ellenőrzés vagy EKG használat előtt a pontos mérés érdekében 
figyeljen a következőkre: 
� Az EKG elektródákat helyezze közvetlenül a bőrre. 
� Ha a bőre és kezei túl szárazak, nedvesítse meg a vizsgálat előtt 
� Ha az EKG elektródák szennyezettek, tisztítsa meg őket fertőtlenítő 

alkoholos oldattal nedvesített puha ruhával.   
� Mérés alatt ne érintse testét azzal a kezével, amelyhez elektródát 

csatlakoztatott! 
� Ne érintse egyik kezét a másikhoz, mert a mérés pontatlan lesz.  
� Mérés alatt maradjon nyugodt, ne beszéljen és ne mozgassa az 

eszközt. Bármilyen mozgás pontatlan merest eredményezhet.  
� Lehetőség szerint ne állva, hanem ülő helyzetben végezze a 

vizsgálatot!  
 

 Figyelmeztetések és óvatossági tanácsok 
  

� Ha külső elektródákat csatlakoztat, győződjön meg róla, hogy azok 
nem érintkeznek más elektromos vezetővel vagy a földdel. 
Különösképpen ellenőrizze, hogy minden EKG elektróda a 
pácienshez csatlakozzék. 

� Ha az EKG-t hosszabb távú monitorizálásra használja, rendszeresen 
ellenőrizze a bőr minőségét. Ha a bőr minősége változik, cseréljen 
elektródát vagy helyezze másik helyre az elektródát. 

� Ne használja az eszközt defibrilláció alatt! 

� Interferencia egy nem földelt eszközzel a páciens közelében vagy 
egyidejű elektro-sebészeti beavatkozás eltorzíthatja a hullám 
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formákat.  . 

� Az ST szegmentum pontos meghatározására használt algoritmus 
tesztelve van. Az ST szegmentum megváltozásának mértékét orvos 
kell, hogy megítélje!  

 

A pulzoximéter használata előtt 

 
A Napi ellenőrzés, a pulzoximetria vagy alvás monitor funkció használata 
előtt figyeljen a következőkre a pontos mérés érdekében.  
� Az SpO2 szenzorba helyezett ujjnak tisztának kell lennie a pontos 

mérés érdekében. 
� Többek között a következő esetekben lehet pontatlan a mérés:  

- Villogó vagy nagyon erős fény a közelben; 
- Rossz vérkeringés; 
- Alacsony hemoglobin; 
- Alacsony vérnyomás, erős érösszehúzódás, súlyos vérszegénység 

vagy nagyon alacsony testhőmérséklet; 
- Lakkozott köröm vagy műköröm   
- A közelmúltban történt vénás kontrasztanyag befecskendezés. 

� A pulzoximetria rossz perifériás keringés esetén kivitelezhetetlen 
lehet.  Dörzsölje meg az ujját a keringés javítása érdekében vagy 
helyezze a szenzort egy másik ujjára. 

� A pulzoximéter a funkcionális hemoglobin oxigén telítettségét 
méri.. A nem funkcionális hemoglobin magas szintje (sarlósejtes  
anemia, szénmonoxid, stb.) a mérés pontosságát befolyásolja  

� Elektromágneses sugarakat kibocsátó készülékek (mobil vagy 
vezeték nélküli telefonok, mobil rádiók, amatőr rádiók, rádió 
adótornyok, TV adótornyok) térereje befolyásolhatja a mérés 
pontosságát.  

 

 Figyelmeztetések és óvatossági tanácsok 
� A Napi ellenőrzés vagy pulzoximéter használata közben tartsa ujját 

annyira mozdulatlanul, amennyire cask lehet, mert az ujjmozgás 
pontatlan merest eredményezhet.  

� Ne használja a pulzoximétert ugyanazon az ujjon vagy karon, 
amelyre mandzsettás vérnyomásmérő is fel van helyezve.  

� Ne használja és ne tárolja a pulzoximétert a meghatározott 
hőmérsékleti határokon kívül.  
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� Ne használja az eszközt MRI (mágneses rezonancia vizsgálat) 
közben. Az indukált áram égéseket okozhat. Az SpO2 szenzor az MRI 
vizsgálatot zavarhatja és az MRI berendezés a pulzoximetria 
pontosságát befolyásolhatja.  

� Hosszú, folyamatos pulzoximetria vagy alvás monitorizálás a bőr 
minőség változásának kockázatát hordozza magában. Esetleg 
irritáció, bőrpír, hólyagosodás vagy kisebb égésszerű elváltozást 
okozhat.  

� Ellenőrizze az SpO2 érzékelő helyét minden 6-8 órában, az érzékelő 
helyzetét, a bőrkeringést és a bőr érzékenységét, állapotát. A 
páciens érzékenysége változhat az egészségi állapottól illetve a bőr 
állapotától függően. A rossz periferiális keringésű vagy érzékeny 
bőrű betegeken a szenzor helyének ellenőrzése gyakrabban 
szükséges.   
 

4.2 Napi ellenőrzés 

A Napi ellenőrzésről 

 Figyelmeztetések és óvatossági tanácsok 
 
� Ezen funkció használata előtt figyelmesen olvassa el a  4.1. 

fejezetet! 

� A Napi ellenőrzés használatakor győződjön meg róla, hogy a 
megfelelő felhasználót választotta. A nem megfelelő felhasználó 
választása hibás vérnyomás értéket fog eredményezni.  

� Egészségi állapotának pontosabb követése érdekében ajánlott a 
Napi ellenőrzéseket ugyanabban a napszakban végezni. Pl. minden 
reggel felkelés után vagy minden este lefekvés előtt.  
 

A Napi ellenőrzés használata előtt az <Alkalmazások>-at <Otthoni> 
módba kell állítani. Részletesebben lássa az 5.6. fejezetet! 
 
A Napi ellenőrzés egy olyan kombinált funkció, amely az EKG-t, a pulzust 
(HR), a pulzushullámot, az SpO2 (vér oxigenizáció),  a PI (Perfúziós Index) 
és a szisztolés vérnyomást jeleníti meg egyidejűleg. Mindössze 20 mp-ig 
tartó mérés után jeleníti meg a szívműködés, keringés és légzés előbb 
felsorolt paramétereit..  
Ezen paraméterek közötti összefüggések minden ember esetében 
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különbözőek, ezért, ha a Napi ellenőrzés funkciót egy készülék esetében 
többen is használják, mindenki részére külön felhasználói profilt kell 
kialakítani. Minden mérés vagy eredmény visszanézés esetén meg kell 
győződni arról, hogy a megfelelő felhasználót választottuk ki. 
Részletekért lássa az 5.13 –as fejezetet.  
 

Emlékeztető funkció beállítása a Napi ellenőrzés elvégzése 
érdekében 

Egészségi állapotunk gondos felügyelete érdekében ajánlott a Napi 
ellenőrzést rendszeresen, minden nap vagy minden héten elvégezni. 
Azért, hogy ezt ne felejtse el, javasoljuk beállítani az emlékeztetőt a Napi 
ellenőrzés elvégzéséhez. A beállított időpontban hangjelzés hallható 1 
percen keresztül, amennyiben azt manuálisan nem állítja le.  
Az Emlékeztető beállításának részleteit a 4.8. fejezetben olvashatja. 

A Napi ellenőrzés használata 

A Napi ellenőrzés elvégzéséhez kövesse a következő lépéseket: 
1. Ha még nem alakított ki felhasználói profilt, tegye ezt meg az 5.13 

fejezet utasításait követve.  
2. A Menü gombot megnyomva lépjen be a Főmenübe.  
3. Érintse meg a  <Napi ellenőrzés> ikont a képernyő közepén.  

 
4. Válassza ki a megfelelő felhasználót.  
5. Tartsa az eszközt biztos testhelyzetben, nyugodtan, 

szívmagasságban. Ne fejtsen ki túl nagy nyomást az EKG 
elektródákra, mert EMG (electromyograph) interfererenciát okozhat. 
Csak tartsa finoman, de biztosan, megfelelő kontaktusban az 
elektródákkal. Ne fejtsen ki nyomást  az SpO2 szenzorba helyezett 
ujjával. Csak könnyedén helyezze be a mélyedésbe, hogy a 
vérátáramlás megfelelő legyen. 
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(1) Helyezze a jobb mutatóujját a beépített SpO2 szenzorba. Ezt 

akkor teheti meg, ha felemeli a szenzor fedelét a körmével, 
ahogy azt a lenti ábrán látja.  
 

  
(2) Helyezze a jobb hüvelykujját a jobb elektródra. 
(3) Helyezze a jobb középső ujját a hátsó elektródra. 
(4) Nyomja enyhén a bal elektródát a bal tenyérpárnához..  

6. Amint az eszköz stabil hullámformát észlel, automatikusan elkezdi a 
rögzítést, mérést. A visszaszámláló csík balról jobbra halad.  

7. A mérés befejezésével az adatok elemzése után megjelennek az 
eredmények..  

 
A 2.4 fejezet segít az eredmények értékelésében. A Napi ellenőrzés  a 
pulzus, az SpO2 and és a szisztolés vérnyomás vagy vérnyomás 
változás %-os értékének követő, távlati grafikonját is elkészíti. A trend 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 
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megtekintéséhez érintse meg a  gombot, aztán válasszon egy 
vizsgálatot és érintse meg a   gombot. A részleteket elolvashatja a 
6.1. fejezetben. 

A vérnyomás referencia beállítása 

A vérnyomás változás követéséhez be kell állítani egy értéket 
referenciaként. Ha egy adott felhasználó esetén nincs referencia beállítva, 
a Napi ellenőrzés mérés végén érintse meg az  ikont az adott 
mérés referencia értékként történő beállításához. Ha van már referencia, 
az  ikon érintésével az adott mérés, mint új referencia lesz 
beállítva. 

 Figyelmeztetések és óvatossági tanácsok 
� Egy adott felhasználó esetében ajánlott 3 havonta új referenciát 

beállítani.  

Vérnyomás kalibráció 

A Checkme-vel történő pontos vérnyomásméréshez az eszközt kalibrálni 
kell egy orvos által, hagyományos mandzsettás vérnyomásmérővel.. 
Minden felhasználónak külön kalibráció szükséges. A kalibrációt nyugodt 
körülmények között kell végezni.   
A kalibráláshoz kövesse a következő lépéseket: 
1. Készítsen elő egy hagyományos, mandzsettás vérnyomásmérőt. 
2. Üljön le és maradjon nyugodtan. 
3. Helyezze fel a mandzsettát a bal karjára. 
4. Nyomja meg a Menü gombot a Checkme-n a Főmenübe való 

belépéshez.   
5. Húzza ujját jobbról balra a második oldalra való lépéshez.  
6. Válassza a <Beállítások>-at, majd  érintésével a következő 

oldalon válassza a <Vérnyomás kalibráció>-t. 
7. Válassza ki a megfelelő felhasználót. 
8. Győződjön meg róla, hogy mind a Checkme, mind a mandzsetta a 

szív magasságában van, majd végezze el a vérnyomásmérést.  
9. Nyomja meg a  gombot a Checkme-n, és kövesse a 4.2 

fejezetben leírtakat a Napi ellenőrzés elvégzéséhez.  
10. Ezután írja be a mért szisztolés vérnyomás értékét a Checkme-be.. 
11. Ismételje meg a kalibrációt a fent leírt módon.  

 
Ha a két mérés eredménye nem tér el lényegesen egymástól, akkor a 
kalibráció érvényes. Ha lényegesebb eltérés van, akkor várjon néhány 
percig és ismételje meg a kalibrációt.   
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 Figyelmeztetések és óvatossági tanácsok 
� Egy adott felhasználó esetében ajánlott 3 havonta új kalibrációt 

elvégezni.  

� A vérnyomás kalibrációt ajánlatos abban a napszakban és abban a 
testhelyzetben végezni, ahogyan a későbbiekben a Napi ellenőrzést 
fogja végezni.   
 

4.3 EKG mérés 

Az EKG mérésről 

 Figyelmeztetések és óvatossági tanácsok 
� A funkció használata előtt olvassa el a 4.1. fejezetet! 

 
A Checkme-vel különféle módokon végezhet EKG vizsgálatot. 
 
Négy választási lehetőség van EKG elvégzésére.  A Főmenüben válassza 
az EKG-t, majd az  ikon érintésével tud váltani 2 oldal között. 
 

  
 
Ahogy a fenti ábrákon látható, balról jobbra:  

� A mód: Elvezetés I, jobb kéz, bal kéz 
� B mód: Elvezetés II, jobb kéz, bal hasfél 
� C mód: Elvezetés I, jobb csukló, bal csukló 
� D mód: Elvezetés II, jobb csukló, bal also hasfél 

 
ST szakasz elemzés csak bizonyos elvezetéseken készül. 
Az A és B mód maximális komfortot biztosít, de nincs ST szakasz analízis. 
A C és D módhoz külső kábelek és elektródok szükségesek, ami kicsit 
komplikáltabb, de pontosabb a mérés és készíthető ST elemzés. Bármely 
módot választja, stabil testhelyzetben végezze a vizsgálatot és maradjon 
nyugodt vizsgálat közben. A mozgás interferenciát és pontatlan mérést 
eredményezhet.   
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A legmegfelelőbb mód és módszer egyénenként különböző. Általában az 
A mód a leggyorsabb és legkényelmesebb. Ha az EKG hullám amplitúdója 
túl alacsony, alkalmazza a B módot. Ha ST szakasz elemzés is szükséges 
vagy a részletek is fontosak orvosi elemzéshez, végezze C vagy D módban 
a vizsgálatot.  

Mérés kábelek nélkül 

Vezetékek nélküli EKG vizsgálat:  
1. Ha az eszköz naptár módban van, nyomja meg a Menü gombot  
2. A Főmenüben érintse meg az <EKG> ikont.  
3. Válassza az A vagy B módot.  
4. Kövesse az instrukciókat a választott módnak megfelelően 

 
� Helyezze a jobb hüvelykujját a jobb elektródára; 
� Helyezze a jobb középső ujját a hátsó elektródára;  
� “A” módban érintse a bal elektródát a bal tenyérpárnához;  
� “B” módban érintse a bal elektródát a bal alsó hasfélhez;  
 

Ne nyomja az eszközt túl erősen a bőrhöz, mert EMG 
(electromyograph) interferenciát okozhat. A fenti lépések után 
tartsa stabilan az eszközt és maradjon nyugodtan.  

5. Ahogy az eszköz stabil hullámformát észlel, automatikusan elkezdi a 
mérést. A visszaszámláló csík balról jobbra mozog..  

6. Ha a visszaszámláló csík a végéhez ér, az eszköz elemzi az adatokat 
és mutatja a mérési eredményeket.  
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A 2.5 fejezetben talál bővebb leírást az eredmény képernyőről . 

Mérés kábelekkel 

Vezetékekkel történő EKG vizsgálat végzése  
1. Ha az eszköz naptár módban van, nyomja meg a Menü gombot .  
2. A Főmenüben válassza az <EKG> ikont >.  
3. Válassza a C vagy D módot. .  
4. Kövesse az instrukciókat az EKG kábel csatlakoztatásával és az EKG 

elektródák elhelyezésével  

 
� Üljön le vagy álljon, maradjon nyugodtan;  
� Felfelé tartott tenyérrel helyezze az elektródát a jobb csukló 

közepére;  
� C mód esetében helyezze a másik elektródát a bal csukló 

közepére  
� D mód esetében helyezze a másik elektródát a bal alsó 

hasfélre ; 

 
5. A kijelző aztán mutatja az EKG hullámokat. 
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Az eszköz folyamatosan követi a páciens EKG-ját, de nem menti, 
amíg a gombot meg nem nyomja. 

6. Nyomja meg a   gombot az EKG adatok rögzítéséhez. A 
visszaszámláló csík balról jobbra halad. 

7. Ha a csík a végéhez ért, az eszköz elemzi az adatokat és kijelzi a 
mérési adatokat.   

 
A 2.5 fejezetben bővebb leírást talál az eredmény képernyőről. 

Gyors EKG 

Ha a <Gyors EKG> funkció elérhető, gyorsan kivitelezhető az EKG az “A” 
módszer szerint. Időtakarékos és egyszerű módszer.. 
További részleteket az 5.9.  fejezetben olvashat. 
 

4.4 Pulzoximéter  

A pulzoximéterről 

 Figyelmeztetések és óvatossági tanácsok 
� Alkalmazás előtt olvassa el a 4.1. fejezetet! 

 

A Checkme egészség monitor méri az oxigén mennyiségét a vérben, a 
pulzust és a perfúziós indexet.. A Checkme két fénynyalábot bocsát a kis 
erekbe és a hajszálerekbe és ezek visszaverődése alapján számított 
mérési eredményeket jelenít meg. Az oxigén telítettség (SpO2)  a teljes 
kapacitás arányában kerül mérésre és kijelzésre. A pulzus (PR) és a 
perfúziós index (PI) is mérésre és kijelzésre kerül.   

Mérés vezeték nélkül 

A vezeték nélküli pulzoximetria:  
1. Ha az eszköz Naptár módban van, nyomja meg a Menü gombot  
2. A Főmenüben érintse meg a Pulzoximéter ikont.  
3. Helyezze a mutatóujját a beépített SpO2 szenzorba, ahogy az ábra 
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mutatja.  

 
Lazítsa el a mutatóujját és nyomja enyhén a szenzorhoz.  

4. Ahogy az eszköz stabil hullámokat érzékel, automatikusan elkezdi a 
mérést.  A visszaszámláló csík balról jobbra halad.  

5. Amikor a csík a végéhez ér, az eszköz elemzi az adatokat és kijelzi a 
mérési eredményeket.  

 
A 2.5 fejezetben olvashat többet az eredmény kijelzőről.. 

Mérés kábellel 

1. Csatlakoztassa a külső SpO2 szenzort a multifunkciós csatlakozóhoz 
2. Helyezze mutate-, vagy középső ujját a külső SpO2 szenzorba. 

Győződjön meg róla, hogy a vezeték a kézháton fut és a köröm 
abban a pozícióban van, ahogy az alábbi ábra mutatja.   
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3. Ha az eszköz Naptár módban van, nyomja meg a Menü gombot  
4. Érintse a <Pulzoximéter> ikont. 
5. A kijelzőn ezután megjelenik a pulzus hullám, az SpO2 (oxigén 

telítettség) és a pulzus érték 

 
Az eszköz folyamatosan méri az értékeket, de az eredmények cask 
akkor lesznek mentve, ha megnyomja a gombot. 

6. Nyomja meg a gombot  az SpO2 adatok rögzítéséhez. A 
visszaszámláló csík balról jobbra halad. 

7. Ha a csík a végéhez ér, az eszköz elemzi az adatokat, majd kijelzi az 
eredményeket. 

 
A 2.5 fejezetben olvashat többet az eredmény kijelzőről.. 
 

Köröm pozíciója 
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4.5 Testhőmérséklet mérés 

A hőmérőről 

 Figyelmeztetések és óvatossági tanácsok 
� A hőmérő csak azon testtájék hőmérséklet mérésére alkalmas, 

amit ez az útmutató megjelöl. 

� Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a lencse tiszta és 
sérülésmentes. Ha károsodott, akkor jelezze azt a kereskedőnél.   

� Az eszköznek legalább 30 percig előbb abban a helyiségben kell 
lennie a mérés előtt, amelyben a mérés történik  

� Ha túl sokáig tartjuk az eszközt kézben vagy a ruházatban, 
túlságosan felmelegedhet, amely pontatlan merest okozhat.  

� Fizikai activitás, a homlok fokozott izzadása, érösszehúzó 
gyógyszerek és bőr irritációk torzíthatják az eredményeket.  

� A homloknak izzadság és kozmetikum mentesnek kell lennie.  

� A homlok hőmérséklet mérése  jól mutatja a test aktuális 
hőmérsékletét. Ha nem biztos az eredmény pontosságában vagy a 
mért érték lázat mutat, forduljon a kezelőorvosához. Ez érvényes 
akkor is, ha a hőmérséklet emelkedés nem jelentős, de más 
tünetek (nyugtalanság, verejtékezés, bőrpír, gyors pulzus, ájulás 
hajlam) észlelhetőek. 
 

A hőmérséklet testtájtól függően változik. Egészséges egyénben az 
eltérések testtájak között 0.2 °C- 1.0 °C lehet. Ez az eszköz infravörös 
hőmérőt használ a homlok hőmérsékletének mérésére.   
 
A homlok hőmérsékletét többek között az alábbi tényezők 
befolyásolhatják   
� Az egyéni anyagcsere 
� Kor; A homlok hőmérséklet magasabb csecsemőknél és 

gyerekeknél, mint felnőtteknél. Gyermekeknél a nagyobb 
hőmérséklet változás gyorsabban és gyakrabban történhet. A 
normal homlokhőmérséklet az életkorral csökken.  

� Környezeti hőmérséklet;  
� Napi hőmérséklet ingadozás; A homlok hőmérséklete reggel 

alacsonyabb és fokozatosan emelkedik estig.  . 
� Aktivitás; A fizikai és a mentális aktivitás (utóbbi kisebb mértékben) 

emeli a homlok hőmérsékletét.  
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Testhőmérséklet mérés 

A testhőmérséklet mérés 
1. Ha az eszköz Naptár módban van, nyomja meg a Menü gombot.  
2. A Főmenüben válassza <Lázmérő> -t.  
3. Helyezze a hőmérő szenzorát a halántékra.  

  
4. Nyomja meg a Menü gombot egyszer, “Bi-Bi…”  hangot fog hallani, 

amely jelzi, hogy a mérés elkezdődött. Ezután mozgassa az eszközt a 
homlok felszínén kb. 3 mp-ig, amíg egy hosszú “Bíííp” hangot nem 
hall. Ez jelzi a mérés befejezését.   

5. Vegye le az eszközt és a kijelzőn leolvasható az eredmény. 

 
 
A 2.5 fejezetben olvashat többet az eredmény kijelzőről 
 
 

4.6 Alvás monitor 

Az Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) vagy alvási apnoe 
szindróma nagyon gyakori és aluldiagnosztizált betegség és komoly 
közegészségügyi probléma is. Előfordulási  gyakoriságát 2% - 5% közé 
becsülik a felnőtt populációban. A felső légutak szakaszos elzáródásának 
következtében a légáramlás csökkenése vagy teljes megszűnése az alvás 
alatt, az oxigén telítettség jelentős csökkenését és a szimpatikus 
idegrendszer aktivációját idézi elő.  Az alvási apnoe általános tünetei a 
horkolás, a nyugtalan alvás, a napközbeni fáradtság és a reggeli fejfájás.  
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A Checkme non-invazív lehetőséget kínál az alvás monitorizálására azon 
felnőttek esetén, akiknek alvási problémáik, alvással kapcsolatos légzési 
problémáik vagy obstruktív alvási apnoéjuk van.   
 

 Figyelmeztetések és óvatossági tanácsok 
� Ezen funkció használata előtt olvassa el a 4.1. fejezetet 

� Ne használja ezt a funkciót csecsemőkön vagy gyermekeken  

� Az SpO2 szenzor bőr érzékenységet okozhat a páciensnek. Tegye a 
pulzoximétert egy másik ujjára, ha az kényelmetlen.  

� Az alvás monitor funkció használata előtt győződjön meg róla, hogy 
az elem teljesen fel van töltve.  

Az alvás monitorizálás elkezdéséhez:  
1. Rögzítse a mandzsettát a bal alkarjár úgy, hogy a készülék felül 

legyen. 
2. Csatlakoztassa az SpO2 kábelt a multi-funkciós csatlakozóba. 
3. Dugja a mutató-, vagy középső ujját a szenzorba. Ha szükséges, 

távolítsa el a körömlakkot. Győződjön meg róla, hogy a szenzor jól 
van felheyezve az ujjra és a kábel a kézháton fut.  

 
4. Nyomja meg a Menü gombot és lépjen a Főmenübe. Itt érintse az 

Alvás monitor ikont és az alábbi kijelzést fogja látni:   

 
5. Érintse a  gombot a monitorizálás elindításához. A monitorizálás 
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alatt a visszaszámláló óra a bal alsó sarokban fut.  
6. Megnyomhatja a “Home” gombot a képernyő rögzítéséhez, ahogy a 

lenti ábra mutatja. Az eszköz alacsony energia módban működik.  
7. Helyezze az eszközt a mandzsettába, ezután nyugodtan aludhat.  
8. Amikor felébred, újból megnyomhatja a “Home” gombot, hogy a 

rögzítést feloldja, majd nyomja meg a jelet, hogy leállítsa a 
monitorizálást.             

9. Érintse meg a  gombot, hogy megnézhesse az SpO2 alakulását az 
alvás alatt vagy érintse a “Bezár” gombot s visszatér a Főmenübe.   

   
 

4.7 Pedométer, fittness 

A pedometer méréshez,  
1. Ha az eszköz Naptár módban van, nyomja meg a Menü gombot.  
2. A Főmenü 2. oldalán válassza a <Pedometer> funkciót, majd 

<Válasszon felhasználót>. Ha még nincs felhasználói profilja 
kövesse az 5.13 fejezet tanácsait a profil kialakításához. 

3. Miután választott felhasználót,a következő képernyők jelennek meg. 

   
4. Érintse meg a  gombot, hogy beállítsa teljesítmény céljait, ha 

szükséges.  
5. Érintse meg a gombot az óra indításához és a lépések 

számlálásához. 
6. Tegye az eszközt a zsebébe vagy a karjára rögzített mandzsettába. 
7. A vizsgálat végeztével a Menü gombbal állíthatja le a készüléket.  
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8. Nyomja meg a “ Home” gombot a funkcióból való kilépéshez.  
 

4.8 Emlékeztető 

Akár 6 emlékeztető megjegyzés is rögzíthető, melyek szerkeszthetők, 
törölhetők.  
 
Emlékeztető hozzáadása: 
1. A Főmenü 2. oldalán érintse meg az <Emlékeztető> ikont.  
2. Az <Emlékeztető> menüben, érintse az  ikont emlékeztető 

hozzáadáshoz. 

 
3. Érintse meg az első sort az ismétlési gyakoriság beállításához. 

Használja a  vagy  gombot a léptetéshez. 
4. Érintse meg a második sort az emlékeztető tartalmának 

beállításához. A Jegyzet rovatba bármit beírhat.  

 
5. A harmadik sor érintésével az emlékeztető idejét tudja beállítani. 

Beállítás után érintse meg a  -t.  
6. Érintse meg a  -t a beállítások mentéséhez.  
 
Az emlékeztető szerkesztéséhez vagy törléséhez az <Emlékeztető> 
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menüben válassza ki az emlékeztetőt, amit törölne vagy szerkesztene. 
� Változtassa meg bármely sor beállítását, majd mentse a változtatást 

ugyanúgy, ahogy hozzáad egy emlékeztetőt.  
� Érintse meg a  gombot, aztán válassza az”Igen” gombot az 

emlékeztető törléséhez. 
 

4.9 Spot Check 

A Spot Check funkció használata előtt állítsa az <Alkalmazás> -t <Kórház> 
módba. Részletekért lássa a 5.6. fejezetet. 
 
Egy páciens vizsgálatához kövesse az alábbi lépéseket:  
1. Nyomja meg a Menü gombot és lépjen a Főmenübe.  
2. Érintse a <Spot Check> ikont a képernyő közepén.  
3. Érintse a “+” gombot. 
4. Rögzítse a páciens információkat. <Páciens ID> bevitele kötelező. 

Aztán érintse . 
5. Válassza ki, hogy mely vizsgálatot akarja végezni, érintse meg az 

ennek megfelelő ikont..  
6. Végezze el a mérést az odavonatkozó instrukcióknak megfelelően.  
7. A mérés befejeztével megjelennek az eredmények.  
8. Érintse a  “Következő” gombot új páciens vizsgálatához. 

Ugyanakkor az adatbázisban már létező pácienst is választhat újabb 
vizsgálathoz..  

5. Beállítások 

5.1 Opening Settings Menu 

A <Beállítások> menu megnyitásához,  
1. Nyomja meg a Menü gombot a Főmenübe való lépéshez.  
2. A 2. oldalon érintse a <Beállítások>-at az alábbi menühöz: 

  
A Beállítások menüben 
� A  vagy  nyíllal tud le vagy fel léptetni 
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� A  érintésével tudja bezárni a menüt 
 

5.2 Nyelv választás 

1. A <Beállítások> menüben válassza  <Általános>. 
2. Válassza <Nyelv>. 
3. Válassza ki a megfelelő nyelvet a listából.  
 

5.3 Dátum & Idő beállítás 

1. A <Beállítások> menüben válassza  <Általános>. 
2. Válassza <Dátum & Idő>. 
3. A “+” vagy “-” gombbal tudja a dátumot állítani, aztán érintse . 
4. A “+” vagy “-” gombbal állíthatja be az időt.  

 
5. Érintse a  nyilat a beállítás befejezéséhez. 
 

5.4 EKG vizsgálat hosszának beállítása 

Az EKG vizsgálatokhoz a mentett EKG szakasz hosszának beállítása.  
1. A <Beállítások> menüben válassza  <Általános>. 
2. Érintse <EKG hossz>, aztán válasszon <30s>, <60s> vagy <90s>. 
3. Érintse <OK> a választott érték aktiválásához.  

 

5.5 EKG sávszélesség beállítás 

1. A <Beállítások> menüben válassza  <Általános>. 
2. Érintse <EKG sávszélesség> a <Normal> vagy <Széles> közötti 

választáshoz. 
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5.6 Az Alkalmazás beállítása 

1. A <Beállítások> menüben válassza  <Általános>. 
2. Válassza <Alkalmazás>, aztán válasszon <Kórház> vagy <Otthoni> 

mód között. 
3. Érintse az <Igen> a másik módban mentett minden adat törléséhez   

  

5.7 Adatok törlése 

1. A <Beállítások> menüben válassza  <Általános>. 
2. A 2. oldalon érintse <Minden adat törlése>, aztán válassza <Igen>.  
A készüléken mentett minden adat törlésre kerül.  

5.8 Alapbeállítások vissza 

1. A <Beállítások> menüben válassza  <Általános>. 
2. Válassza <Alapbeállítások vissza>, aztán érintse <Igen>. 
Minden mérés, felhasználói információ és más beállítás, amely mentve 
let a készülékre, törlésre kerül és a gyári alapbeállítások kerülnek vissza.   
 

5.9 Gyors EKG aktiválása/inaktiválása  

1. A <Beállítások> menüben válassza  < Gyors EKG >.  
2. Érintse a <Gyors EKG> -t és aktiválja vagy inaktiválja  a funkciót. 
 

5.10 Hangvezérlés aktiválása/inaktiválása  

1. A <Beállítások> menüben válassza  < Hangvezérlés >.  
2. Érintse a <Hangvezérlés> -t és aktiválja vagy inaktiválja  a funkciót.  
 

5.11 Hangerő beállítás 

A <Beállítások> menüben válassza a <Hangerő>. Érintésével közvetlenül 
tudja beállítani a hangerőt. Az “X” azt jelenti, hogy a hang ki van 
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kapcsolva. 
 

5.12 A Lázmérő mértékegységének beállítása 

A <Beállítások> menüben válassza a <Lázmérő> -t. Celsius fok (°C) és 
Fahrenheit (°F) között válthat. 
 

5.13 Felhasználók 

A Napi ellenőrzés alkalmazásához felhasználói profilt kell kialakítani. Ha 
ugyanazon a készüléken többen használják ezt a funkciót, akkor minden 
falhasználónak ki kell alakítani saját profilját.   
 
Felhasználói profil kialakítása: 
1. A <Beállítások> menüben válassza a <Felhasználók> -t 

 
2. Érintse a “+” gombot, hogy megnyissa az alábbi menüt.  

                    
3. A mezők érintésével rögzíthetik a megfelelő információt. Győződjön 

meg róla, hogy pontos információkat vitt be, különös tekintettel a a 
testmagasságra, mely a vérnyomásmérés értékeit befolyásolhatja. .  

4. Érintse a  a < Felhasználók > menübe való visszatéréshez 
A felhasználói információk szerkesztéséhez: 
1. A <Beállítások> menüben válassza a <Felhasználók> -t 
2. Válassza ki a szerkeszteni kívánt felhasználót. 
3. Érintse meg az információt, amelyet szerkeszteni kíván és végezze el 

a módosítást.  
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4. Érintse az <OK> -t és a  a < Felhasználók > -hoz való 
visszatéréshez. 

Felhasználó törléséhez: 
1. A <Beállítások> menüben válassza a <Felhasználók> -t 
2. Válassza ki a törölni kívánt felhasználót  
3. Érintse a  gombot.  
4. Válassza az <Igen> -t a megerősítéshez.  
A <Guest> felhasználót nem lehet szerkeszteni vagy törölni.  
 

5.14 A szoftver verzió meghatározása 

Válassza a <Szoftver verzió> -t a <Beállítások> menüben a készülékre 
telepített szoftver verziójának meghattározásához. amelyre bizonyos 
problémák meghatározásához, megoldásához lehet szükség.   
 

5.15 Bluetooth ki / bekapcsolása 

A Checkme-nek beépített Bluetooth vezetéknélküli kapcsolata van, mely 
lehetővé teszi a mért adatok exportálását iOS vagy Android mobil 
telefonokra és tabletekre.  
A Bluetooth bekapcsolása: 
1. Nyomja meg a Menü gombot a Főmenübe való belépéshez.  
2. Ujja elhúzásával lépjen a második oldalra. 
3. Érintse a <Bluetooth> ikont, ekkor a készülék Bluetooth módba lép, 

és a képernyő közepén megjelenik a the Bluetooth ikon 
 
Adatok csak Bluetooth módban exportálhatók.. A Menü gomb 
megnyomásával kiléphet ebből a menüből. 
 

 Figyelmeztetések és óvatossági tanácsok 
� Ne nyomja meg a Menü gombot exportálás alatt.  

 
Amikor a Checkme Bluetooth módban van, kapcsolja be a Bluetooth-t a 
mobil eszközés is és létesítsen kapcsolatot a Checkme-vel. Az exportálás 
módjára és a Checkme Mobile APP használatára vonatkozóan 
információkat talál az alkalmazás telepítése után a Help menüben. A 
Checkme Mobile, kompatibilis az iOS és Android op. rendszerekkel, és 
elérhető az Apple App store-ban és az Android App store-ban.  
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6. Visszanézés 

A <Visszanézés> menu megnyitásához,  
1. Ha a készülék Naptár módban van, nyomja meg a Menü gombot.  
2. A Főmenü 2. oldalán érintse a  <Visszanézés> ikont.  

 
 

6.1 A Napi ellenőrzés visszanézése 

A Napi ellenőrzés visszanézéséhez,  
1. A <Visszanézés> menüben válassza a <Napi ellenőrzés> -t. 
2. Válassza ki a megfelelő felhasználót a hozzá tartozó vizsgálati lista 

megnyitásához, majd válassza ki a megtekinteni kívánt vizsgálatot. . 

  
Ebben a menüben: 
� Kiválaszthatja a  -t ezen mérés törléséhez 
� Kiválaszthatja a  nyilat az EKG visszajátszáshoz, ahogy alább látja  

 
EKG visszajátszás közben 
�  - változtathatja a hullámok amplitúdóját.  
�  - megállíthatja a visszajátszást 
�  - visszatérhet a vizsgálati listához   
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Az EKG visszajátszás után automatikusan visszatér az előző 
képernyőhöz. Ezelőtt hallhatja a szöveges megjegyzését, ha 
rögzített ilyet.  

� Válassza az  ikont a pulzus, SpO2 és vérnyomás vagy annak 
változásának időbeli alakulásának visszanézéséhez.  

 
� Válassza a  jelet a Napi ellenőrzés listájához való visszatéréshez 
 

6.2 EKG visszanézése 

Az EKG vizsgálatok visszanézéséhez a <Visszanézés> menüben, válassza 
az <EKG> -t. Ez tulajdonképpen ugyanúgy működik, mint ahogy az 
előzőekben a Napi ellenőrzésnél leírtuk, csak a több napos trendek 
visszanézése nem lehetséges.  
 

6.3 Pulzoximéter visszanézése 

A pulzoximéteres mérések visszanézéséhez a <Visszanézés> menüben, 
válassza a <Pulzoximeter> -t. A visszanézés ugyanúgy működik, mint az 
EKG-nál, csak itt nem lehet szöveges megjegyzés rögzíteni, visszajátszani.   
 

6.4 A lázmérő visszanézése 

A lázmérés eredményeinek visszanézéséhez a <Visszanézés> menüben, 
válassza a <Lázmérő> -t. A visszanézés ugyanúgy működik, mint az 
EKG-nál, csak itt nem lehet szöveges megjegyzés rögzíteni, visszajátszani 
  

6.5 Az alvás monitor visszanézése 

Az alvás monitorozás, ereményeinek visszanézéséhez a <Visszanézés> 
menüben válassza az  <Alvás monitor> -t. 
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A visszanézés ugyanúgy működik, mint ahogy az előzőekben a Napi 
ellenőrzésnél leírtuk, bár nincs hullám és szöveges megjegyzés 
visszajátszás. Az SpO2 alvás alatti trendjének visszanézéséhez javasolt a 
Checkme Mobile applikáció használata. 
 

6.6 Lépésszámláló visszanézése 

A lépésszámláló eredményeinek visszanézéséhez a <Visszanézés> 
menüben, válassza a <Lépésszámláló> -t. A visszanézés ugyanúgy 
működik, mint a lázmérőnél.  

7. Karbantartás 

 Figyelmeztetések és óvatossági tanácsok 
� A készüléket csak a hivatalos szervíz javíthatja, egyébként a jótállás 

érvényét veszti.  

 

7.1 Jótállás 

Rendeltetésszerű, a használati útmutatónak megfelelő használat esetén 
1 éves jótállás érvényes a készülékre, mely a számlával vagy annak 
másolatával érvényesíthető. 

 

7.2 Akkumulátor 

A készülék újratölthető Lithium-ion akkumulátorral működik. Az 
akkumulátor automatikusan töltődik amennyiben a készülék fali 
aljzathoz van csatlakoztatva a tartozékok között található USB kábellel és 
villás dugóval. Az USB csatlakozó segítségével számítógépről is tölthető. 
Bármilyen töltési probléma esetén forduljon a kereskedőhöz, ahonnan a 
készüléket vásárolta. 
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A képernyőn megjelenő szimbólumok jelzik az akkumulátor töltöttségi 
állapotát a következők szerint:   

 Az akkumulátor teljesen feltöltve. 
 A sötét rész mutatja az akkumulátor maradék energiáját. Töltés 

közben a sötét rész balról jobbra mozog.  
 Az akkumulátor töltése nagyon alacsony, azonnal tölteni kell. Az 

akkumulátor lemerülése esetén az eszköz automatikusan kikapcsol.   
 
Az akkumulátor töltése,  
1. Csatlakoztassa az USB töltőkábel keskenyebb végét a multifunkciós 

csatlakozóhoz, ahogy az alábbi ábra mutatja.  

 
2. Csatlakoztassa az USB töltőkábel másik végét az USB töltő 

portjához. 
3. Győződjön meg, hogy a LED kéken világít, és nyomja meg a Menü 

billentyűt a Főmenübe lépéshez, ha szükséges.  
4. Ha a LED zöldre vált, az azt jelenti, hogy az akkumulátor teljesen fel 

van töltve. Lecsatlakoztathatja az USB kábelt. 
 

 Figyelmeztetések és óvatossági tanácsok 
� Az eszköz nem használható mérésre töltés közben. 

� A gyári csomagban található töltőt használja vagy olyan USB töltőt, 
amely megfelel az IEC 60950 standardnak.   

 

7.3 Ápolás és tisztítás 

 Figyelmeztetések és óvatossági tanácsok 
� A Checkme csak hivatalos szervízben javítható, egyébként a jótállás 

érvényét veszti.  
 
Hetente tisztítsa a készüléket. Alaposan törölje meg puha ruhával vagy 
alkoholos vattával. Ne öntsön közvetlenül folyadékot az eszközre vagy az 
eszközbe. 
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7.4 Probléma megoldás 

Probléma Lehetséges ok Megoldás 
Az eszköz nem 
kapcsolódik be. 

1. Az akkumulátor 
töltöttség alacsony 
2. Az eszköz 
károsodott 

1. Töltse fel az 
akkumulátort és 
próbálja újra 
2. Keresse meg a 
forgalmazót 

Az alacsony 
akkumulátor 
töltöttség villog 

Az akkumulátor 
töltöttség alacsony 

Töltse fel az 
akkumulátort és 
próbálja újra. 

Az EKG amplitúdó 
alacsony 

A választott elvezetés 
nem megfelelő. 

Válasszon másik 
elvezetést és 
próbálja újra.  

Torz EKG hullám 1. Az elektródára 
kifejtett nyomás nem 
állandó vagy túl nagy. 
2. A kéz vagy a test 
mozog 

1. Tartsa stabilan 
és finoman az 
eszközt.. 
2. Ne mozogjon és 
próbálja újra.. 

SpO2 vagy a pulzus 
nem mutat értéket 
vagy változó értéket 
mutat  

1. Az ujj behelyezése 
nem megfelelő. 
2. Az ujj vagy a kéz 
mozog. 

1. Vege ki az ujját, 
majd helyezze be 
újra.  
2. Ne mozogjon és 
próbálja újra...  

Az applikáció nem 
találja az eszközt. 

Lehet, hogy a 
Bluetooth nincs 
bekapcsolva 

Kapcsolja be a 
Bluetooth-t a 
Főmenü 2. oldalán. 

“SpO2 kábel hibás” az 
SpO2 kábel 
csatlakoztatása után 

Az SpO2 kábel hibás 
lehet. 

Vegye fel a 
kapcsolatot a 
forgalmazóval 

“Rendszer hiba” 
jelentkezett 

Szoftver vagy hardver 
probléma. 

Indítsa újra az 
eszközt és 
próbáljon mérni 
újra. Ha a 
probléma nem 
változik, jegyezze 
fel a hiba számát és 
vegye fel a 
kapcsolatot a 
forgalmazóval 
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A vérnyomás 
kalibráció hibás. 

1. Rossz 
testmagasság.  
2. Két kalibráció 
között túl nagy 
különbség. 

1. Rögzítse újra a 
testmagasságot.  
2. Teljes 
nyugalomban 
kalibráljon újra. 

Nincs hang az EKG és 
a pulzoximetria alatt  

A hangszóró le van 
némítva. 

Állítsa vissza a 
hangszórót a 
Beállításokban. 

SpO2 érték túl 
alacsony vezeték 
nélküli mérésnél 

1. Az ujját túl erősen 
nyomja 
2. Az ujj nem jól van 
behelyezve  

1. Helyezze be ujját 
újra, finoman. 
2. Ellenőrizze az ujj 
helyzetét. 

Hőmérséklet érték túl 
alacsony 

1. A mérési területet 
haj fedi 
2. A hőmérő szenzora 
távol van a bőrtől. 
3. A hőmérő szenzor 
szennyezett. 

1. Távolítsa el a 
hajat a mérés 
területéről. 
2. Tartsa a 
kontaktust a bőrrel 
3. Tisztítsa meg a 
szenzort. 

 
  



37 

8. Kiegészítők 

 Figyelmeztetések és óvatossági tanácsok 
� Csak azokat a kiegészítőket használja, amelyek itt fel vannak 

sorolva. Más kiegészítők problémát okozhatnak és nem 
kompatibilisek..  

 
Gyári szám Leírás 
540-00192-00 EKG kábel vezetékkel, felpattintható 
540-00193-00 SpO2 ujj szenzor, 25 cm, FP-10 
540-00194-00 USB töltő kábel, micro D 
560-00198-00 EKG elektróda, 10 db 
560-00209-00 Kar mandzsetta 
620-00347-00 Töltő adapter, EU standard 
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9. Specifikáció 

Klasszifikáció 

EC Directive 
MDD, 93/42/EEC 
R&TTE, 1999/5/EC 
ROHS 2.0, 2011/65/EU 

Áramütés elleni védelem foka Type BF 
Környezeti feltételek 
Feltétel Működés Tárolás 

Hőmérséklet 5 - 45°C -25 - 70°C 
Relativ páratartalom  10% - 95% 10% - 95% 
Légnyomás 700 - 1060 hPa 700 - 1060 hPa 
Por & vízállóság foka IP22 
Leejtési teszt 1.0 m 
Fizikai paraméterek 
Méret 88×56×13 mm 
Doboz méret (csomagolás) 178*123*75 mm 
Súly Kevesebb, mint 80 g (fő egység) 
Kijelző Checkme Pro/Plus/Pod: 2.7” érintőképernyő, HD 
Csatlakozó Micro D connector 
Vezetéknélküli csatlakozás Beépített Bluetooth dual mode, support 4.0 BLE 
Energia ellátás 
Töltő adapter bemenet AC100-240V 50/60Hz 
Töltő adapter kimenet DC5V 1.0A 
Akkumulátor Újratölthető lithium-polymer battery 560 mAh 
Akkumulátor működési idő Csak Napi ellenőrzés: > 1000 mérés 

Folyamatos alvás monitor: > 12 óra 
Készenléti naptár mód: > 3 hónap 

Töltési idő 90% -ra kevesebb, mint 2 óra 
EKG 

Elvezetés típusa 
Integrált EKG elektródák 
Külső EkG kábelek és elektródák 

Elvezetések Elvezetés I, elvezetés II 
Mérési mód Epizodikus, folyamatos 
Mérési frekvencia 500 Hz 
Mérési pontosság 16 bit 

Kijelző nagyítás 
1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV 
10 mm/mV, 20 mm/mV 
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Pásztázási sebesség 25 mm/s 
Sávszélesség* 0.05 to 40 Hz  
Elektróda feszültség 
eltolódási toleranciája  

±300 mV 

Pulzus mérési tartomány 30 - 250 /perc 
Pontosság ±2 /perc vagy ±2%, amelyik nagyobb 
ST mérési tartomány -0.5 to +0.5 mV 

Mérési eredmény összegzés 

Pulzus**, QRS tartam, ST szakasz***, Ritmus 
analízis (Szabályos EKG ritmus, Magas pulzus, 
Alacsony pulzus, Magas QRS érték, Magas ST 
érték***, Alacsony ST érték***, Szabálytalan EKG 
ritmus, Analízis nem lehetséges) 

SpO2 
Standardok  ISO 80601-2-61 
Mérés pontosság verifikáció: SpO2 pontosság human kísérletben let verifikálva, 
CO-oximéterrel, artériás vérből végzett méréssel összehasonlítva.  Pulzoximeter 
mérések statisztikai elemzései után a mérések 2/3-a a meghatározott pontossági 
határon belül volt a CO-oximeterrel végzett méréssel összehasonlítva.  
SpO2 tartomány 70% - 100% 
SpO2 pontosság(Arms) 80-100%:±2%, 70-79%:±3% 
Pulzus tartomány 30 - 250 bpm 
Pulzus pontosság  ±2 / perc vagy ±2%，amelyik nagyobb 
PI tartomány 0.5-15 

Mérési eredmény összegzés 
SpO2, Pulzus, PI, Összefoglalás(Normal vér oxigén, 
Alacsony vér oxigén, Analízis nem lehetséges) 

Vérnyomás variáció 
Mérési módszer Mandzsetta nélküli, noninvazív technológia 

Mérési eredmény összegzés 
Százalékos változás vagy egyébi kalibráción alapuló 
szisztolés nyomásmérés   

Hőmérő 
Technika Infravörös testhőmérséklet mérés 
Környezeti hőmérséklet 16.0 - 40.0 °C 
Mérési hely Halánték 
Mérési idő 3 mp 
Mérési tartomány 34.0 - 42.2 °C (94.0 - 108.0 °F) 
Pontosság ±0.2°C vagy ±0.4°F 
Alvás monitor 
Mérési idő max. 10 óra 
Adattárolás SpO2 és pulzus 
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Mérési eredmény összegzés 

Teljes időtartam, <90% STAT, Átlag szaturáció, Min. 
szaturáció, Összefoglaló(Elváltozás nem észlelhető, 
oxigén telítettség csökkenés észlelhető, Analízis nem 
lehetséges) 

Pedometer 
Range 0 - 99999 lépés 
Távolság 0.00 - 999.99 km 
Idő 0 - 1999 perc 
Kalória 0.00 - 9999.99 kcal 
Zsír 0.00 - 199.99 g 
Emlékeztető 
Emlékeztetők száma 6 
Típusa Ébresztő, Napi ellenőrzés, Gyógyszer, Jegyzet 
Visszanézés 
Adat visszanézés Grafikus trend, lista trend 
Görbe visszanézés Teljes görbe 
Napi ellenőrzés 100 mérés, szöveges megjegyzés nélkül 
EKG 100 mérés, szöveges megjegyzés nélkül 
Pulzoximeter 100 mérés 
Lázmérő 100 mérés 
Alvási monitor 5 mérés, 10 óra mérésenként  
Mobile APP 
Operációs rendszer min. IOS 7.0  vagy  Android 4.0  
IOS  iPhone 4s vagy újabb; iPad 3 vagy újabb 
Android  Mobil telefon vagy tablet  Bluetooth 2.1 vagy fölötte 
Functionalitás Adat export, mérési görbe, trend visszanézés, adat 

megosztás 
* : Külső EKG kábel, sávszélesség szélesre állítva 

**: Pulzus minden 5 - 30 QRS complexum átlaga alapján számított 
***: Csak külső EKG kábel, sávszélesség szélesre állítva 

 

10. Elektromágneses Kompatibilitás 

Az eszköz EN 60601-1-2. , a kiegészítők a EN 60601-1-2 szabványnak 
megfelelőek. 
Esetleges mérési hibákra, interferenciákra, más gyártók eszközeivel való 
együttes használatra vonatkozó figyelmeztetéseket lásd korábbi 
fejezetekben! 
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