
Hitra navodila

MESI mTABLET

KAJ JE V PRODAJNEM PAKETU?

Pred prvo uporabo naprave natančno preberite uporabniški priročnik in upoštevajte 
priporočila na tej strani: www.mesimedical.com/support/IFU/mTABLET.

Brezžični tablični računalniški sistem za medicinsko uporabo

Model

MTABMD

Tablični računalnik za medicinsko uporabo

Model

mTABDSMDW

Priklopna postaja MESI mTABLET z dostopno točko.

 Zaščiten ethernetni kabel – 2 m

Napajalnik AC/DC za MTABDSW.



PRVA UPORABA

Polnilno postajo priklopite v 
električno omrežje in lokalno 
omrežje s priloženim omrežnim 
kablom in napajalnim adapterjem. 

1. Priklop priklopne postaje

2. Priprava enote MESI mTABLET

Pred prvo uporabo 
postavite enoto 
MESI mTABLET na 
polnilno postajo, da se 
popolnoma napolni.

Ko se MESI mTABLET 
napolni, pritisnite gumb 
za VKLOP/IZKLOP na 
desni strani tablice, 
da jo vklopite.

3. Prvi zagon

Ker MESI mTABLET ponuja uporabniški 
vmesnik v več jezikih, iz spustnega 
menija izberite želenega. To nastavitev 
lahko pozneje spremenite v uporabniških 
nastavitvah.

Polnilna postaja za enoto MESI mTABLET ima 
vdelano dostopno točko Wi-Fi, s katero se 
MESI mTABLET ob prvi uporabi samodejno 
poveže. 

Če želite, da se poveže z drugim brezžičnim 
omrežjem, ga izberite s seznama in vnesite 
varnostne podatke.

Funkcija Wi-Fi za osnovne funkcije tablice 
MESI mTABLET ni potrebna, potrebna pa je 
za sinhronizacijo snemanj s spletno aplikacijo 
MESI mRECORDS.
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Odprite meni User profile (Uporabniški 
profil) > Settings (Nastavitve) > Modules 
(Moduli) > +Add module (+Dodaj modul)

1

2

Pred izvajanjem snemanja je treba s tablico MESI mTABLET povezati ustrezni modul. V tablici MESI 
mTABLET odprite uporabniški zavihek.

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

SEZNANITEV Z DIAGNOSTIČNIM MODULOM

1. korak

Pritisnite 
gumb na vrhu 
ustreznega 
modula.

2. korak

Ko MESI mTABLET vzpostavi povezavo 
z modulom, se lučka na vrhu modula 
spremeni. Postopek seznanitve potrdite s 
ponovnim pritiskom gumba na vrhu modula.

3. korak

Končni zaslon vas obvesti o uspešni 
povezavi med enoto MESI mTABLET in 
brezžičnim modulom. Vsi tehnični podatki 
o povezanih modulih so na voljo v meniju 
User profile (Uporabniški profil) > Settings 
(Nastavitve) > Modules (Moduli).

4. korak
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OPOZORILA

Uporabniki tablice MESI mTABLET se morajo ustrezno usposobiti za uporabo naprave. Uporabniki 

morajo pred prvo uporabo naprave natančno prebrati celotna navodila za uporabo in upoštevati 

navodila za uporabo povezane opreme.

Uporabljajte samo dodatke in druge dele, ki jih priporoča oziroma dobavlja podjetje MESI. Uporaba 

delov, ki jih podjetje MESI ne priporoča oziroma dobavlja, lahko povzroči poškodbe, netočne podatke 

in/ali poškodbe enote.

Te enote ne uporabljajte na območjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije, ali v prisotnosti vnetljivih 

plinov, kot so anestetiki.

Napajalnik AC/DC morate priključiti na preprosto dostopno vtičnico (napajalnik AC/DC se uporablja 

tudi kot galvanska izolacija). Za preprečevanje električnega udara enote ne razstavljajte. V notranjosti 

ni delov, ki bi jih lahko servisirali sami. Servisiranje naj opravlja samo usposobljeno osebje.

Za čiščenje naprave uporabljajte samo neagresivna čistila. Napravo lahko obrišete z vlažno krpo.

Napravo zaščitite pred vlago in tekočinami ter izjemno visokimi/nizkimi temperaturami. Napravo 

zaščitite tudi pred mehansko obremenitvijo in ne izpostavljajte je neposredni sončni svetlobi, saj bi to 

lahko pripeljalo do nepravilnega delovanja.

Nikoli sami ne izvajajte nikakršnih popravil. Naprave ne odpirajte. Naprava ne vsebuje nobenih delov, 

ki bi jih lahko zamenjal uporabnik sam. Naprave ne spreminjajte niti ne prilagajajte. Če pride do 

okvare, se obrnite na lokalnega predstavnika ali distributerja.

PODATKI O DISTRIBUTERJU

KONTAKTNI PODATKI PODJETJA MESI

Naslov  MESI, razvoj medicinskih naprav, d.o.o.
  Letališka cesta 3C
  SI-1000 Ljubljana
  Slovenija, Evropska unija

Telefon  +386 (0)1 620 34 87
E-naslov  info@mesimedical.com
Spletno mesto www.mesimedical.com
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UPORABNIŠKI RAČUNI

Vsak uporabnik, 
ki uporablja enoto 
MESI mTABLET, mora 
registrirati svoj račun, ki 
mu bo omogočal varno 
dostopanje do podatkov 
tudi z drugimi napravami 
(namiznim ali tabličnim 
računalnikom ali, po 
potrebi, s telefonom).

Vsak zdravnik je lahko lastnik samo 
ene delovne skupine, povabljen pa je 
lahko v več delovnih skupin. V svojo 
delovno skupino lahko tudi doda več 
medicinskih sester ali zdravnikov. 
Medicinske sestre so lahko članice 
številnih delovnih skupin, same pa jih 
ne morejo ustvarjati ali vanje dodajati 
drugih posameznikov. Ta sistem 
omogoča boljši nadzor nad dostopom 
do podatkov o bolnikih.

1. Registrirajte svoj uporabniški račun

2. Delovne skupine



MESI mRECORDS

Do spletne aplikacije MESI mRECORDS lahko dostopate z istimi prijavnimi podatki kot za MESI 
mTABLET, in sicer na spletnem naslovu https://mrecords.mesimedical.com. Ker je mRECORDS 
spletna aplikacija, vam omogoča dostop od koder koli in kadar koli. Vsa snemanja in podatki o 
bolniku se sinhronizirajo med tablico MESI mTABLET in aplikacijo mRECORDS, zato zdravstveni 
strokovnjak lahko takoj dostopa do evidentiranih snemanj.

Za več informacij in dostop do vadnic se prijavite oziroma registrirajte svoj račun na naslovu 
https://mrecords.mesimedical.com.


