
Skrócona instrukcja

MESI mTABLET

CO ZAWIERA PUDEŁKO?

Przed pierwszym użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj instrukcję użytkowania i 
zastosuj się do zaleceń znajdujących się pod adresem:
www.mesimedical.com/support/IFU/mTABLET.

Bezprzewodowy medyczny system do tabletów

Model

MTABMD

Tablet kategorii medycznej

Model

mTABDSMDW

Stacja dokująca MESI mTABLET z punktem dostępowym.

 Ekranowany przewód Ethernet 
– 2 m

Zasilacz do MTABDSW.



PIERWSZE UŻYCIE

Podłącz stację ładującą do prądu 
oraz do sieci lokalnej za pomocą 
kabla sieciowego i dołączonego 
zasilacza. 

1. Podłączenie stacji dokującej

2. Instalacja MESI mTABLET

Przed pierwszym użyciem 
umieść MESI mTABLET 
na stacji ładującej, aby 
naładować go w pełni.

Kiedy MESI mTABLET 
zostanie naładowany, 
wciśnij przycisk ON/OFF 
po prawej stronie tabletu, 
aby włączyć urządzenie.

3. Pierwsze uruchomienie

Ponieważ MESI mTABLET umożliwia obsługę 
w kilku językach, wybierz pożądany język 
z rozwijanego menu. Ustawienie to można 
później zmienić w ustawieniach użytkownika.

Stacja ładująca MESI mTABLET posiada 
wbudowany punkt dostępowy Wi-Fi, 
z którym MESI mTABLET połączy się 
automatycznie przy pierwszym użyciu. 

Jeżeli chcesz wybrać inną sieć 
bezprzewodową, wybierz ją z listy i podaj 
hasło zabezpieczające.

Sieć Wi-Fi nie jest konieczna do korzystania 
z podstawowych funkcji MESI mTABLETu, ale 
jest potrzebna do synchronizacji pomiarów z 
aplikacją sieciową MESI mRECORDS.
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Wejdź do Profilu użytkownika > 
Ustawienia > Moduły > +Dodaj moduł

1

2

Zanim możliwe będzie wykonanie jakichkolwiek zapisów, odpowiedni moduł musi zostać sparowany 
z MESI mTABLETem. Weź MESI mTABLET i otwórz zakładkę użytkownika.

Profile

Circles

General

Modules

Sound

Messages Settings
Archive

Janez Novak, dr. med.
Janez Novak working group

DOCTOR

Connectivity

Messages Settings
Archive

Janez Novak, dr. med.
Janez Novak working group

DOCTOR

Connected modules

WECG12
ME02V03-0515000004
22.07.2015    12:05

WCUFFM
ME02V03-0515000004
22.07.2015    12:05

WCUFFM
ME02V03-0515000004
22.07.2015    12:05

+ Add Modul
e

PAROWANIE MODUŁU DIAGNOSTYCZNEGO

Krok 1

Wciśnij 
przycisk u góry 
odpowiedniego 
modułu.

Krok 2

Kiedy MESI mTABLET nawiąże połączenie z 
modułem, zmieni się kolor światełka u góry 
modułu. Potwierdź procedurę parowania 
poprzez ponownie przyciśnięcie przycisku u 
góry modułu.

Krok 3

Ekran końcowy wskazuje dokonanie 
połączenia między MESI mTABLETem a 
modułem bezprzewodowym. Wszystkie 
informacje techniczne dotyczące 
połączonych modułów znajdziesz w Profilu 
użytkownika > Ustawienia > Moduły.

Krok 4
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OSTRZEŻENIA

Użytkownicy urządzeń MESI mTABLET muszą być odpowiednio przeszkoleni do ich obsługi. Przed 

pierwszym użyciem urządzenia użytkownik zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z pełną 

instrukcją użytkowania i do przestrzegania instrukcji dotyczących korzystania z podłączonego wypo-

sażenia.

Należy korzystać wyłącznie z akcesoriów i innych części zalecanych lub dostarczanych przez MESI. 

Korzystanie z części innych niż zalecane lub dostarczane może powodować urazy, negatywnie wpły-

wać na dokładność danych i/lub doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Nie wolno używać urządzenia w miejscach, w których istnieje ryzyko wybuchu lub w których obecne 

są łatwopalne gazy, takie jak środki znieczulające.

Zasilacz należy podłączyć do łatwo dostępnego gniazdka elektrycznego (zasilacz stanowi także 

barierę galwaniczną). Aby nie dopuścić do porażenia prądem, nie należy rozkładać urządzenia na 

części. Wewnątrz urządzenia nie ma części wymagających obsługi. Obsługę serwisową należy powie-

rzać wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanemu personelowi.

Do czyszczenia urządzenia można stosować wyłącznie chemicznie obojętne środki czyszczące. 

Urządzenie można przecierać wilgotną szmatką.

Należy chronić urządzenie przed wilgocią i płynami, a także przed skrajnie wysoką/niską temperaturą. 

Należy również chronić urządzenie przed naprężeniami mechanicznymi i nie wystawiać go na bezpo-

średnie działanie promieni słonecznych, ponieważ może to zakłócać poprawne działanie urządzenia.

Nigdy nie podejmuj samodzielnie żadnych napraw. Nie otwierać urządzenia. Urządzenie nie zawiera 

żadnych części, które nadają się do wymiany przez użytkownika. Nie wolno zmieniać ani adaptować 

urządzenia. Jeżeli wystąpi usterka, skontaktuj się z dealerem lub dystrybutorem.

INFORMACJE O DYSTRYBUTORZE

DANE KONTAKTOWE MESI

Adres  MESI, development of medical devices, Ltd.
  Letališka cesta 3C
  SI-1000 Ljubljana
  Słowenia, Unia Europejska

Telefon  +386 (0)1 620 34 87
E-mail  info@mesimedical.com
Strona internetowa www.mesimedical.com
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KONTA UŻYTKOWNIKÓW

Każdy użytkownik 
mający dostęp do 
MESI mTABLETu musi 
zarejestrować konto, 
które umożliwi mu 
także bezpieczny 
dostęp do danych na 
innych urządzeniach 
(komputerze osobistym, 
tablecie lub telefonie w 
razie konieczności).

Każdy lekarz może być właścicielem 
tylko jednej grupy roboczej, ale 
może być zapraszany do wielu grup 
roboczych. Jednocześnie może 
dodawać wiele pielęgniarek i lekarzy 
do swojej grupy roboczej. Z kolei 
pielęgniarki mogą należeć do wielu 
grup roboczych, ale nie mogą ich 
tworzyć ani dodawać kolejnych osób. 
Taki system umożliwia większy nadzór 
nad dostępem do danych pacjentów.

1. Rejestracja konta użytkownika

2. Grupy robocze



MESI mRECORDS

Dostęp do MESI mRECORDS można uzyskać za pomocą takich samych danych 
logowania użytkownika jak do urządzenia MESI mTABLET na stronie: https://
mrecords.mesimedical.com. Ponieważ mRECORDS jest aplikacją sieciową, 
która zapewnia dostęp z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie, wszystkie 
pomiary i dane pacjentów są synchronizowane między urządzeniem MESI 
mTABLET a aplikacją MESI mRECORDS, w ten sposób zapewniając specjalistom 
natychmiastowy dostęp do zapisanych pomiarów.

Dodatkowe informacje i samouczki dostępne są po zalogowaniu lub 
zarejestrowaniu konta na stronie: 
https://mrecords.mesimedical.com.


