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Sestava HUB slouží pro přenos naměřených hodnot z 
jednotlivých měřících přístrojů (EKG, Oxymetr, Tlako-
měr, Teploměr, Spirometr, Digitální váha, Glukometr 
apod.) do Národního dohledového centra společnosti 
MEDICAL MONITOR s.r.o.. Se sestavou zacházejte opa-
trně, ponechávejte ji na suchém místě.

• zařízení HUB (rozbočovač-přesměrovávání signálu)

• USB modem

• Bluetooth adaptér

• nabíječka
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BeZPlatNá lINka
V případě nejasností nebo problému se sestavou 
HUB, kdy např. jen bliká nebo nesvítí modré/zele-
né světýlko na USB modemu, i když jste postupovali 
dle návodu, kontaktujte naši BEZPLATNOU zelenou 
linku 800 500 408.

ostatNí INforMace k PŘístrojI

PoPIs sPrávNéHo PŘeNáŠeNí NaMĚŘeNÝcH HoDNot

Měření provádějte vždy podle návodu, v poloze 
a v čase, který Vám doporučí lékař, volte poho-
dlný oděv, před použitím vždy kontrolujte čisto-
tu přístroje a dbejte na osobní hygienu. 

Veškeré informace, které mohou ovlivnit Vaše 
naměřené hodnoty (údaje o stravě, užitých me-
dikamentech, fyzickém výkonu, stresových situ-
acích aj.) zapisujte do Pacientského deníčku. 

Pokud přístroj není v provozu, uchovejte jej v 
suchu, na tmavém místě a při pokojové teplotě.

MĚŘeNí ProváDĚjte vŽDy ve vZDáleNostI 
MaXIMálNĚ 10 MetrŮ oD ZaŘíZeNí HuB.

DŮleŽIté uPoZorNĚNí

Zařízení-sestava HUB se Vám dostává do ru-
kou sestavené a již připravené k použití, pro-
síme, nerozpojujte tuto sestavu. 

Vezměte nabíječku a připojte ji k přístroji do 
otvoru k tomu určenému, viz obrázek 2 a za-
pojte do elektrické zásuvky. 

Aby vždy docházelo ke správnému přenosu 
naměřených hodnot z jednotlivých měřících 
přístrojů, ponechejte sestavu HUB neustále 
připojenou k elektrickému proudu. 

Na bílém USB modemu se rozsvítí modré/ze-
lené světýlko, viz Obrázek 1. To znamená, že 
je přístroj v pořádku a může dojít k přenosu 
naměřených hodnot. 

Pokud by světýlko nesvítilo, nebo jen blikalo, 
odpojte, prosím, přístroj z elektrické zásuvky, 
chvíli vyčkejte a poté znovu zapojte. 

Při měření se pohybujte v blízkosti sestavy 
HUB
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