
Viatom Kids O2 – uživatelský manuál 
 

Představení 
Tento výrobek je určen k měření, zobrazování a ukládání pulzní saturace kyslíkem (SpO2), a tepové 
frekvence u dětí (3-10 let) v domácím prostředí. 

Upozornění: Tento výrobek je určen pro všeobecné použití. Neměl by být používán k k diagnostice 
nebo léčbě jakéhokoli zdravotního stavu. 

Upozornění 
Senzor nemačkejte ani na něj nevyvíjejte žádný tlak. 

Nepoužívejte tento přístroj během vyšetření magnetickou rezonancí. 

Přístroj neskladujte na následujících místech: na místech, kde je přístroj vystaven přímému 
slunečnímu záření, vysokým teplotám nebo vlhkosti, nebo silnému znečištění; místa v blízkosti zdrojů 
vody nebo ohně; nebo na místech, která jsou vystavena silným elektromagnetickým vlivům. 

Nepoužívejte zařízení v hořlavém prostředí. 

Přístroj nikdy neponořujte do vody nebo jiných kapalin. 

Zařízení nečistěte acetonem nebo jinými těkavými látkami. 

Zařízení neupusťte (nemá zvýšenou odolnost) a nevystavujte jej silným nárazům. 

Přístroj a příslušenství jsou dodávány nesterilní. 

Neumisťujte tento přístroj do tlakových nádob nebo do plynových zařízení. 

Zařízení nerozebírejte. 

Pokud se u vás objeví příznaky, které by mohly naznačovat akutní onemocnění, vždy je konzultujte s 
doktorem. 

Nediagnostikujte a nelečte se sami na základě tohoto přístroje bez konzultace s lékařem. Zejména, 
nezačínejte užívat žádné nové léky ani neměňte jejich užívání typ a/nebo dávkování jakéhokoli 
stávajícího léku bez předchozího souhlasu. 

Používejte pouze příslušenství uvedené v tomto návodu. 

Dlouhodobé nepřetržité monitorování může zvýšit riziko nežádoucích změn vlastností kůže, jako je 
např. podráždění, zarudnutí, tvorba puchýřů nebo popálení. 

Neotevírejte kryt přístroje bez oprávnění. 

Obsah Balení 
Zařízení, manuál, datový/nabíjecí kabel 

 



Přehled 
Touch Key = 
dotykové tlačítko 

USB Port 

Blood Oxygen = 
okysličení krve 

Pulse Strength = 
síla pulzu 

Pulse Rate = 
tepová frekvence 

Používání zařízení a aplikace 
Stáhněte si aplikaci ViHealt (iOS, Android) 

Nabíjení – zařízení před použitím nabijte pomocí kabelu. 

Zapnutí – po nasazení se zařízení automaticky zapne 

Vypnutí – zařízení se automaticky vypne po sundání; ještě před vypnutím se zahájí odpočítání během 
kterého můžete zařízení nasadit zpět na prst a pokračovat v měření. 

Spárování s aplikací – zapněte zařízení, spusťte aplikaci a vyberte KidsO2. Dotkněte se tlačítka v horní 
části zařízení. 

Po vypnutí se do aplikace synchronizují zaznamenaná data. Předchozí měření ale muselo probíhat 
déle než 2 minuty. Uložené záznamy se ukládají do čtyř pozic, poté dojde vždy k přemazání 
nejstaršího záznamu. 

Způsoby nošení - zařízení může 
být nošeno na kterémkoliv 
prstu. Pro přesně naměřená 
data je nutné mít zařízení na 
prstu optimálně utažené – 
mezi zařízením a kůží nesmí 
být mezera. 

 

 

 

 

 

Kontrola pulzního indexu (PI) - V rozhraní aplikace si můžete zkontrolovat signál PI, zelená barva 
znamená dobrý signál. Pokud je barva oranžová nebo zelená, zkuste změnit prst pro měření. 

Uspání obrazovky - displej se automaticky po chvíli zhasne. Pro probuzení do něj stačí ťuknout. 



Nedostupná data – když se tento displej zobrazí na obrazovce, znamená 
to, že čtení dat je nedostupné. To může být způsobeno nadměrným 
pohybem, příliš studeným prstem nebo špatným signálem. 

 

 

Audio připomínka v zařízení nebo aplikaci – připomínka se může aktivovat při nízké úrovni SpO2. 
Připomínka z aplikace funguje jen v situaci, kdy je telefon odemčený a aplikace je aktivní. 

Likvidace 
Výrobek obsahuje baterie a/nebo recyklovatelný elektrický odpad. V zájmu ochrany 
prostředí nelikvidujte výrobek s běžným odpadem, ale odevzdejte jej k recyklaci na sběrné 
místo elektrického odpadu.  

Prohlášení o shodě 
Tímto dovozce, společnost Satomar, s. r. o. prohlašuje, že zařízení splňuje veškeré základní 
požadavky směrnic EU, které se na ni vztahují. 

Kompletní text Prohlášení o shodě je ke stažení na http://www.satomar.cz. Copyright © 2023 
Satomar, s. r. o. Všechna práva vyhrazena.   

Vzhled a specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny. 
Nejaktuálnější verzi manuálu najdete vždy na www.mobilnipodpora.cz. 

http://www.satomar.cz/

