HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY HOLTER ĐO HUYẾT ÁP TỰ ĐỘNG
Model: TM-2440, TM-2441
1. Cài đặt pin
Thủ tục
Bước 1. Mở nắp pin.
Bước 2. Tháo pin đã sử dụng.
Bước 3. Tham khảo hướng biểu tượng (

) bên trong ngăn chứa pin.

Lắp hai pin mới vào dấu "+" và "-" phương hướng.
Đẩy đầu cuối lò xo sử dụng thiết bị đầu cuối "-" của cục pin.
Bước 4. Lắp pin bằng cách đẩy thiết bị đầu cuối "+".
Bước 5. Lắp pin thứ hai tương tự
Bước 6. Đóng nắp pin

1.1. Cách thay thế pin
Kết quả đo và thông số cài đặt được lưu khi pin được tháo ra. Khi pin tích hợp hết, hãy sạc,

ngày được đặt lại thành 01/01/2017 00:00.
Kiểm tra và điều chỉnh thời gian hiện tại khi thay pin.
Tham khảo "8.2.2. Đồng hồ và chức năng màn hình của
Đo lường ”để điều chỉnh đồng hồ.
1.2. Chuẩn bị Giá đỡ
Ghi chú
Khi hộp đựng được gắn vào, hãy sử dụng đai phụ kiện.
Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng dây đai để lắp máy ghi âm cho bệnh nhân.
Sử dụng ngăn đựng phụ kiện khi sử dụng máy ghi
Để gắn hộp đựng, hãy đưa hộp đựng qua thắt lưng phụ kiện hoặc thắt lưng của quần áo đang mặc.

1.3. Kiểm tra để sử dụng
Kiểm tra đầu ghi để duy trì hoạt động, an toàn, hiệu quả trước khi sử dụng.
Xác nhận danh sách kiểm tra sau trước / sau khi lắp pin.
Nếu phát hiện có vấn đề, hãy dừng lại để sử dụng máy ghi và đặt thông báo "Trục trặc" hoặc "Không sử
dụng". Liên hệ với đại lý của bạn để sửa chữa nó.
2. Hoạt động
a, Cài đặt Pin
b, Các cài đặt ban đầu của đồng hồ tích hợp, chức năng giám sát đo lường và giá trị điều áp

c, Lưu chương trình cài sẵn A-BPM.
d, Gắn máy ghi và vòng bít.
e, Bắt đầu A-BPM bằng cách nhấn một lần giữ EVENT chuyển từ 3 giây trở lên.
f, A-BPM
g, Tạm dừng A-BPM bằng cách nhấn và giữ EVENT chuyển đổi trong 3 giây trở lên một lần nữa.
h, Kết nối đầu ghi với thiết bị ngoại vi chuyên dụng. Xử lí dữ liệu.
i, Làm sạch và giữ sản phẩm

