
Checkme Pul-
sebit O2

Spánkový monitor

Uživatelský manuál



Představení produktu
Spánkový monitor Checkme O2 slouží ke sledování hodnot 
SpO2 a pulsu. SpO2 je saturace krve kyslíkem, tj. kolik kyslíku
přenáší červené krvinky.

Bezpečnostní upozornění
Vyhněte se kontaktu s vodou.
Naměřené hodnoty vždy konzultujte se svým lékařem.
Používejte pouze originální příslušenství.
Dlouhodobé nošení může způsobit podráždění kůže, např. 
zarudnutí či puchýře.
Každých 6-8 hodin kontrolujte správné umístění senzoru na 
ruce.
Přesnost měření může ovlivnit celá řada faktorů, jako např. 
nadměrný pohyb, nízký puls, problémy s hemoglobinem aj.



Obsah balení
Checkme O2; SpO2 senzor; nabíjecí kabel; manuál.

Základy používání
Před prvním použitím zařízení plně
dobijte.
Krátkým stiskem Checkme O2 zapněte.
Stiskem cca. 3 sekundy zařízení vypnete.
Podržením tlačítka cca. 5 sekund
provedete vynucené vypnutí.
Způsob nošení zařízení na zápěstí a prstu
zkontrolujte s následujícím obrázkem.
Přepnutí mezi dvěma módy použití (viz
kapitola Mód) provedete vždy po novém
zapnutí zařízení.



Hodnoty na displeji
 Na displeji se mohou ukazovat 
nejrůznější hodnoty, mezi 
kterými se přepínáte stiskem 
tlačítka.

Základní obrazovka spánkového 
módu

Základní obrazovka 
monitorovacího módu

  SpO2 Saturace krve kyslíkem

Puls v půběhu spánku /     
v monitorovacím módu



Připojte konektor do zařízení

Umístěte prst do senzoru

     Počítadlo kroků

         Hodnoty O2 a SpO2

Mód
Přepnutí mezi dvěma módy použití provedete vždy po 
novém zapnutí zařízení.

Checkme O2 může pracovat ve dvou základních módech. 
Spánkovém nebo monitorovacím. Rozdíly jsou následující.



Spánkový mód Monitorovací mód
Parametry SpO2, tep, pohyb SpO2, tep, pohyb, 

kroky
Okamžitý 
přenos hodnot

Ano Ano

Délka záznamů Max. 10 hodin Max. 5 hodin
Detekce poklesu
O2 v krvi

Ano Ne

Obrazovka Aktivace 
tlačítkem

Stále zapnutá

Bluetooth Zapnuté při 
rozsvíceném 
displeji

Vždy zapnuté

Zaznamenávání a nahrávání hodnot
Po vybraném režimu zobrazení se na displeji ukážou hodnoty
SpO2 a pulsu. Hodnoty zůstanou na displeji automaticky po 
dobu 2 sekund.



V průběhu měření doporučujeme vyhnout se prudkým 
pohybům prstu, na kterém je senzor umístěn. Měření může 
narušit také výrazně silné okolní světlo.

Vibrace
Monitorovací režim sleduje hodnoty SpO2 a krokoměru. 
Pokud jsou aktivované vibrace a hodnota SpO2 současně 
poklesne pod nastavenou hladinu, nebo je dosaženo cíle 
kroků, zařízení začne vibrovat. Vibrace můžete vypnout 
stiskem tlačítka.

Zobrazení hodnot na displeji mobilu
Po spárování přes Bluetooth a spuštění aplikace stačí 

stisknout ikonu  a hodnoty se budou zobrazovat na 
displeji mobilního zařízení.



Ukončení zaznamenávání hodnot
Ukončení záznamů provedete buď sundáním senzoru z prstu,
nebo Checkme O2 vypněte podržením tlačítka.

Aplikace Check O2
Aplikaci stáhnete z AppStore nebo Google Play.

V aplikaci vidíte podrobněji rozepsané naměřené výsledky, 
můžete měnit nastavení nebo hodnoty ukládat do cloudu.

Pozn. Pokud je Checkme O2 spárováno s mobilním 
telefonem, hodnoty se ukazují pouze na displeji mobilu, na 
Checkme je viditelná pouze ikona spárování.

Spárování přes Bluetooth
Zapněte Checkme O2. 
Zapněte bluetooth na telefonu.
Spusťte aplikace Check O2. 



Na úvodní obrazovce se objeví ID zařízení, které můžete 
připojit.

Pozn. Pokud se zařízení nachází ve Spánkovém módu, 
kontrolujte, aby displej během párování svítil. Při zhasnutém 
displeji je Bluetooth ve spánkovém modu vypnuté.

Využití cloudového úložiště

Použijte odkaz v aplikaci pro vytvoření účtu na cloud nebo 
zadejte cloud.viatomtech.com/register a zaregistrujte se.

V aplikaci se přihlaste přes vytvořený účet.

Klepněte v aplikaci na ikonu a vyberte způsob 
synchronizace dat. 

Likvidace
Symbol přeškrtnuté popelnice v manuálu, na výrobku nebo 
obalu znamená, že na území Evropské unie musí být všechny



elektrické a elektronické výrobky, baterie a 
akumulátory po ukončení své životnosti uloženy do
odděleného sběru.

Vysloužilé zařízení nikdy nevyhazujte do běžného 
komunálního odpadu. Po ukončení používání musí být 
předáno na příslušné sběrné místo, kde zajistí jeho recyklaci 
či ekologickou likvidaci. Nedodržování těchto pokynů je 
nezákonné. 

Prohlášení o shodě
Tímto dovozce, společnost Satomar s.r.o (Sušilovo nám. 23, 
68301 Rousínov) prohlašuje, že  Checkme O2 je ve shodě se 
základními požadavky směrnice 93/42/EEC.

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke 
stažení na www.mobilnipodpora.cz.
Tiskové chyby vyhrazeny.

http://www.mobilnipodpora.cz/


Checkme
Pulsebit O2

Spánkový monitor

Užívateľský manuál



Predstavení produktu
Spánkový monitor Checkme O2 slúži na sledovanie hodnôt 
SpO2 a pulzu. SpO2 je saturácia krvi kyslíkom, tj. koľko 
kyslíka prenáša červené krvinky.

Bezpečnostné upozornenie
Vyhnite sa kontaktu s vodou.
Namerané hodnoty vždy konzultujte so svojim lekárom.
Používajte len originálne príslušenstvo.
Dlhodobé nosenie môže spôsobiť podráždenie kože, napr. 
Začervenanie či pľuzgiere.
Každých 6-8 hodín kontrolujte správne umiestnenie senzora 
na ruky.
Presnosť merania môže ovplyvniť celý rad faktorov, ako napr.
Nadmerný pohyb, nízky pulz, problémy s hemoglobínom a j.



Obsah balenia
Checkme O2; SpO2 senzor; nabíjací kábel; manuál.

Základy používania
Pred prvým použitím zariadenie plne
dobite.
Krátkym stlačením check O2 zapnite.
Stlačením cca. Na 3 sekundy zariadenie
vypnete. Podržaním tlačidla cca. 5 sekúnd
vykonáte vynútené vypnutie.
Spôsob nosenia zariadenia na zápästí a
prste skontrolujte s nasledujúcim
obrázkom.
Prepínanie medzi dvomi módy použitie
(pozri kapitolu Mód) vykonáte vždy po
novom zapnutí zariadenia.



Hodnoty na displeji
 Na displeji sa môžu ukazovať 
najrôznejšie hodnoty, medzi 
ktorými sa prepínate stlačením 
tlačidla.

Základná obrazovka spánkového 
módu

Základná obrazovka 
monitorovacieho módu

  SpO2 Saturácia krvi kyslíkom

Pulz v půběhu spánku / v 
monitorovacom móde



Pripojte konektor do zariadenia

Umiestnite prst do senzora

     Počítadlo krokov

    Hodnoty O2 a SpO2

Mód
Prepínanie medzi dvomi módy použitie vykonáte vždy po 
novom zapnutí zariadenia.

Check O2 môže pracovať v dvoch základných módoch. 
Spánku alebo monitorovací. Rozdiely sú nasledovné.



Spánkový mód Monitorovací mód
Parametre SpO2, tep, pohyb SpO2, tep, pohyb, 

kroky
Okamžitý 
prenos hodnot

Ano Ano

Dlžka záznamov Max. 10 hodin Max. 5 hodin
Detekcia 
poklesu O2 v 
krvi

Ano Nie

Obrazovka Aktivace 
tlačidlom

Stále zapnutá

Bluetooth Zapnuté při 
rozsvíceném 
displeji

Vždy zapnuté

Zaznamenávanie a nahrávanie hodnôt
Po vybranom režimu zobrazenia sa na displeji ukážu hodnoty
SpO2 a pulzu. Hodnoty zostanú na displeji automaticky po 
dobu 2 sekúnd.



V priebehu merania odporúčame vyhnúť sa prudkým 
pohybom prsta, na ktorom je senzor umiestnený. Meranie 
môže narušiť tiež výrazne silné okolité svetlo.

Vibrácie
Monitorovacie režim sleduje hodnoty SpO2 a krokomeru. Ak 
sú aktivované vibrácie a hodnota SpO2 súčasne poklesne 
pod nastavenú hladinu, alebo je dosiahnuté ciele krokov, 
zariadenie začne vibrovať. Vibrácie môžete vypnúť stlačením 
tlačidla.

Zobrazenie hodnôt na displeji mobilu
Po spárovaní cez Bluetooth a spustení aplikácie stačí stlačiť 

ikonu  a hodnoty sa budú zobrazovať na displeji 
mobilného zariadenia.



Ukončenie zaznamenávanie hodnôt
Ukončenie záznamov vykonáte buď zložením senzora z prsta,
alebo check O2 vypnite podržaním tlačidla.

Aplikácia Check O2
Aplikáciu stiahnete z AppStore alebo Google Play.

V aplikácii vidíte podrobnejšie rozpísané namerané výsledky, 
môžete meniť nastavenia alebo hodnoty ukladať do cloudu.

Pozn. Ak je check O2 spárované s mobilným telefónom, 
hodnoty sa ukazujú len na displeji mobilu, na check je 
viditeľná len ikona spárovanie.

Spárovanie cez Bluetooth
Zapnite Check O2.
Zapnite bluetooth na telefóne.
Spustite aplikácie Check O2. 



Na úvodnej obrazovke sa objaví ID zariadenie, ktoré môžete 
pripojiť.

Pozn. Ak sa zariadenie nachádza v spánkovom móde, 
kontrolujte, aby displej počas párovanie svietil. Pri 
zhasnutom displeji je Bluetooth v spánkovom móde vypnuté.

Využitie cloudového úložiska

Použite odkaz v aplikácii pre vytvorenie účtu na cloud alebo 
zadajte cloud.viatomtech.com/register a zaregistrujte sa.

V aplikácii sa prihláste cez vytvorený účet.

Kliknite v aplikácii na ikonu  a vyberte spôsob 
synchronizácie dát. 

Likvidácia
 Symbol prečiarknutého odpadkového koša v manuáli, na 
výrobku alebo obale znamená, že na území Európskej únie 



musia byť všetky elektrické a elektronické výrobky,
batérie a akumulátory po skončení ich životnosti 
odniesť na osobitnú skládku.

Vyslúžených zariadení nikdy nevyhadzujte do bežného 
komunálneho odpadu. Po ukončení používania musí byť 
odovzdané na príslušné zberné miesto, kde zaistí jeho 
recykláciu či ekologickú likvidáciu. Nedodržiavanie týchto 
pokynov je nezákonné.

Vyhlásenie o zhode
Týmto dovozca, spoločnosť Satomar s.r.o. (Sušilovo nám. 23,
68301 Rousínov) prehlasuje, že check O2 je v zhode so 
základnými požiadavkami smernice 93/42 / EEC.

Kompletný text Prehlásenie o zhode je k 
stiahnutiu na www.mobilnipodpora.cz.
Tlačové chyby vyhradené.
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