
SleepU
Monitor snu

Podręcznik użytkownika

Uwaga
Jeśli już wcześniej zainstalowałeś aplikację, zaktualizuj ją
do najnowszej wersji.

1. Wstęp
1.1 Przeznaczenie
Ten produkt jest przeznaczony do pomiaru, wyświetlania i

przechowywania informacji o nasyceniu krwi tlenem (SpO2) i

tętnie osób dorosłych w warunkach domowych lub w

placówkach służby zdrowia podczas snu.

Uwaga: Ten produkt jest przeznaczony do ogólnego
użytku w celach zdrowotnych. Nie powinien być
stosowany do bezpośredniego diagnozowania lub leczenia
jakichkolwiek schorzeń.

1.2 Ostrzeżenia i przestrogi
• NIE WOLNO ściskać części czujnika ani wywierać na

nich nadmiernej siły.

• Nie należy używać tego urządzenia podczas badania
MRI.

• Nie należy używać tego urządzenia z defibrylatorem.
• Nie należy przechowywać urządzenia w następujących

miejscach: miejsca, w których urządzenie jest
narażone na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, wysokich temperatur, wilgoci, lub silne
zanieczyszczeń; miejsca w pobliżu źródeł wody lub
ognia; lub miejsca, które są narażone na silne wpływy
elektromagnetyczne.

• Nie należy używać urządzenia w środowisku
łatwopalnym.

• Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub innych
płynach.

• Nie należy czyścić urządzenia acetonem lub innymi
lotnymi roztworami.

• Nie należy upuszczać tego urządzenia ani narażać go
na silne uderzenia.

• Urządzenie i akcesoria są dostarczane w stanie
niesterylnym.

• Nie należy umieszczać urządzenia w zbiornikach
ciśnieniowych lub urządzeniach do sterylizacji
gazowej.

• Nie należy demontować urządzenia, ponieważ może to
spowodować uszkodzenie, nieprawidłowe działanie lub
utrudnić pracę urządzenia.

• W przypadku wystąpienia objawów mogących
świadczyć o ostrym przebiegu choroby należy
niezwłocznie skonsultować się z lekarzem.

• Nie należy samodzielnie diagnozować ani leczyć się
na podstawie informacji z tego urządzenia bez
konsultacji z lekarzem. W szczególności nie należy

rozpoczynać przyjmowania żadnych nowych leków ani
zmieniać rodzaju i/lub dawki istniejących leków bez
uprzedniej zgody lekarza.

• Należy używać wyłącznie kabli, czujników i innych
akcesoriów określonych w niniejszej instrukcji.

• Przedłużające się ciągłe monitorowanie może
zwiększyć ryzyko niepożądanych zmian w
charakterystyce skóry, takich jak podrażnienie,
zaczerwienienie, pęcherze lub oparzenia.

• Nie wolno otwierać pokrywy urządzenia bez
upoważnienia. Pokrywę może otwierać tylko
wykwalifikowany personel serwisowy.

1.3 Przewodnik po symbolach
Symbol Opis

Typ BF - zastosowana część

Producent

Data produkcji

Postępować zgodnie z instrukcją użycia.

Niebezpieczne dla MRI. Stanowi

zagrożenie we wszystkich środowiskach

MR, ponieważ urządzenie zawiera

materiały silnie ferromagnetyczne.

IP22

Przed wnikaniem ciał obcych o średnicy ≥

12,5 mm, przed kapaniem (nachylenie

15°)

SN Numer seryjny

Ograniczenie temperatury

Ograniczenie wilgotności

Ograniczenie ciśnienia atmosferycznego

Wskazać selektywną zbiórkę dla sprzętu

elektrycznego i elektronicznego (ZSEE).

1.4 Zestaw
● Urządzenie ( jednostka główna )
● Czujnik pierścieniowy
● Podręcznik użytkownika
● Kabel do transmisji danych/ładowania

1.5 Przegląd
Uzywaj urządzenie podczas snu. Stale
monitoruje poziom tlenu, tętno i ruch. Inteligentna
wibracja chronią Cię przed niedotlenieniem.

Po przebudzeniu sie zdejmij urządzenie, otwórz
aplikację, aby zsynchronizować dane, które
pomogą Ci uzyskać wgląd w sen.

Wibracje można dostosować w aplikacji, aby
pomóc Ci lepiej spać.

2 Korzystanie z urządzenia i aplikacji
2.1 Pobierz aplikację
Nazwa aplikacji: ViHealth
iOS: App Store
Android: Google Play
Uwaga: jeśli zainstalowałeś aplikację wcześniej,
proszę zaktualizuj ją do najnowszej wersji.

2.2 Ładowanie
Naładuj baterię przed użyciem.
Podłącz urządzenie do USB komputera lub
adaptera ładowania USB za pomocą
dostarczonego kabla.
Po pełnym naładowaniu, urządzenie wyłączy się
automatycznie.

2.3 Urządzenie nie posiada przycisku

2.4 POWER ON/OFF
POWER ON:
Załóż czujnik, urządzenie włączy się
automatycznie.
POWER OFF:
Urządzenie wyłącza się automatycznie za kilka
minut  po zdjęciu czujnika.

2.5 Typowe kroki

1) START. Naładuj baterię. Załóż czujnik, aby
się włączył. Przejdź w stan uśpienia.

2) STOP. Zdejmij czujnik, nagrywanie zakończy
się po odliczaniu czasu.

3) SYNCHRONIZACJA DANYCH. Po
zakończeniu odliczania uruchom aplikację,
aby zsynchronizować dane. LUB następnym
razem po włączeniu urządzenia uruchom
aplikację, aby zsynchronizować dane.

2.6 Rozpocząć
pracę

1) Nałóż sensor na palec kciuka, palec

wskazujący jako opcję w przypadku zbyt
ciasnego pasowania na kciuk. Spróbuj
przesunąć czujnik wzdłuż palca
wskazującego, aby znaleźć najlepsze
dopasowanie. Unikaj luźnego noszenia.
Luźne noszenie powoduje niedokładny
pomiar.

2) Urządzenie włączy się automatycznie. Po
kilku sekundach urządzenie rozpocznie
monitorowanie.

Uwaga:
● Należy pamiętać o odpowiednim

dopasowaniu, luźne noszenie może
spowodować niedokładne odczyty.

● NIE UŻYWAJ środkowego palca; jeśli jest
zbyt ciasny dla kciuka lub palca
wskazującego, spróbuj małego palca.

● Jeśli czas pracy jest krótszy niż 2 minuty,
dane nie zostaną zapisane.

● Proszę unikać nadmiernego ruchu.
● Proszę unikać silnego oświetlenia otoczenia.

2.7 Przerwij pracę i zsynchronizuj dane
Zdejmij czujnik, rozpocznie się
odliczanie.
(Jeśli czas pracy jest krótszy niż 2 minuty, nie
będzie odliczania)

W trakcie odliczania, jeśli ponownie założysz
urządzenie, zapis zostanie wznowiony.
Po zakończeniu odliczania, dane zostaną zapisane
w urządzeniu i będą gotowe do synchronizacji.

Dane synchronizacji:
● Po zakończeniu odliczania, uruchom

aplikację, aby zsynchronizować dane;
● LUB następnym razem po włączeniu

urządzenia, uruchom aplikację do
synchronizacji.

Uwaga: We wbudowanej pamięci można zapisać 4
sesje. Najstarsza z nich zostanie nadpisana przez
piątą. Proszę synchronizować dane z telefonem na
czas.
2.8 Wyświetlacz



2.9 Wybudzenie ekranu

Podczas pomiaru, ekran
wyłączy się automatycznie w celu oszczędzania
energii; możesz obrócić nadgarstek, aby obudzić
ekran.

2.10 Niedostępny Symbol

Gdy na ekranie

urządzenia pojawi się ten symbol, oznacza to, że odczyt jest w

tej chwili niedostępny.

Może to być spowodowane przez:
● Nadmierny ruch;
● Słaby sygnał, palec jest zbyt zimny;

Zazwyczaj odczyty wracają do normy w ciągu kilku

sekund w stanie spoczynku.

2.11 Połączenie Bluetooth
Bluetooth urządzenia zostanie włączony
automatycznie po jego włączeniu.
Aby nawiązać połączenie Bluetooth,
1) urządzenie powinno mieć włączoną

funkcję Bluetooth.
2) Upewnij się, że funkcja Bluetooth w

telefonie jest włączona.
3) Uruchom aplikację.

Uwaga:
● NIE PARUJ w ustawieniach swojego

smartfona.

2.12 Dodaj nowe urządzenie
W celu pierwszego użycia, należy dodać nowe
urządzenie.
1) Włącz urządzenie, uruchom aplikację,

wybierz <SleepU>;
2) Następnie wprowadź ostatnie 4 cyfry

znajdujące się na tylnej stronie
urządzenia.

2.13 Jak sprawdzić baterię
● Po włączeniu urządzenia, przez kilka sekund

będzie ono wyświetlać stan baterii.
● Można również sprawdzić baterię i w czasie

rzeczywistym SpO2, Heart Rate w
App->Dashboard.

2.14 Inteligentna wibracja
Wibrator w czujniku zostanie aktywowany, gdy
SpO2 spadnie poniżej ustawionej wartości (Próg).
Wibracja ustanie, gdy SpO2 powróci do normy lub
po obróceniu nadgarstka.

Możesz dostosować wibracje, aby pomóc Ci lepiej
spać. Najpierw upewnij się, że urządzenie jest
podłączone do aplikacji. Następnie możesz ją
skonfigurować w App-> Settings.

● Wibracje można włączyć lub wyłączyć.
● Można regulować intensywność wibracji.
● Próg można regulować. Jeśli wibracje zbytnio

przeszkadzają Ci podczas snu, możesz
obniżyć Próg. Jeśli chcesz uzyskać większą
ochronę przed niedoborem tlenu, możesz
podnieść wartość progu.

2.15 Wyświetl raport
W App->Historia,
● Stuknij element na liście, aby

sprawdzić szczegółowy
raport, który zawiera wyniki
analizy i wykresy.

● Przesuwając element w
lewo, możesz go usunąć.

2.16 Wynik O2
O2 Score - jest ogólną oceną stanu tlenu, która
syntetyzuje częstotliwość, głębokość i czas trwania
niedoboru tlenu w ciągu nocy. Zakres wynosi od 0
do 10 (10 jest najlepszy). Jest on podany dla
każdego rekordu w App.

Przykład:

2.17 Tryb App Offline | Wiele urządzeń
Jeśli przejdziesz do trybu Offline aplikacji, możesz przeglądać dane

historii, w Ustawieniach aplikacji->Wybierz urządzenie, możesz

wybrać urządzenie, jeśli masz kilka urządzeń. W tym trybie urządzenie

nie jest podłączone, więc nie można zsynchronizować danych ani

ustawić urządzenia.

3 Oprogramowanie dla komputerów PC
Oprogramowanie PC: O2 Insight
Pobierz z:

www.getwellue.com
Wejdź do górnego menu: Pomoc
techniczna->Oprogramowanie PC

Zainstaluj oprogramowanie na komputerze z
systemem Windows.
1) Włącz urządzenie, podłącz urządzenie do

portu USB komputera PC za pomocą
dostarczonego kabla

2) Uruchom oprogramowanie na PC, kliknij
przycisk Download, aby pobrać dane z
urządzenia

Za pomocą opcjonalnego oprogramowania PC
można przeglądać i drukować raporty dotyczące
snu, które można również eksportować jako pliki
PDF lub CSV.

4 Konserwacja
4.1 Czas i data
Po połączeniu z aplikacją, czas urządzenia
zostanie automatycznie zsynchronizowany z
czasem Twojego telefonu.
4.2 Czyszczenie
Do czyszczenia powierzchni urządzenia należy
używać miękkiej szmatki zwilżonej wodą lub
alkoholem.

5 Rozwiązywanie problemów

Problem Możliwa
przyczyna

Możliwe
rozwiązanie

Urządzenie nie
włącza się lub
brak reakcji

Może być niski
poziom
naładowania baterii.

Naładuj baterię i
spróbuj
ponownie.

Urządzenie może
być uszkodzone.

Prosimy o kontakt
z lokalnym
dystrybutorem.

Aplikacja nie
może znaleźć
urządzenia

Funkcja Bluetooth
w telefonie jest
wyłączona.

Włącz Bluetooth
w telefonie.

Bluetooth
urządzenia jest
wyłączony.

Włącz urządzenie

W przypadku
systemu Android,
Bluetooth nie może
działać bez
zezwolenia na
lokalizację

Umożliwić dostęp
do lokalizacji

6 Specyfikacje

Środowisko Obsługa Przechowywanie

Temperatura 5 do 40°C -25 do 70°C

Wilgotność względna

(bez kondensacji)
10% do 95% 10% do 95%

Barometr 700 do 1060hPa 700 do 1060hPa

Ochrona przed

porażeniem prądem

elektrycznym

Urządzenia z napędem wewnętrznym

Stopień ochrony

przed porażeniem

prądem elektrycznym

Typ BF

Kompatybilność

elektromagnetyczna
Grupa I, klasa B

Stopień odporności

na pył i wodę
IP22

Waga

31g
(jednostka główna z opaską i
czujnikiem)

Rozmiar 49×27×14 mm (jednostka główna)

Bateria
3,7 Vdc, akumulator
litowo-polimerowy

Czas ładowania 2-3 godziny

Żywotność baterii
16 godzin przy typowym

użytkowaniu

Bezprzewodowy Bluetooth 4.0 BLE
Zakres poziomu tlenu 70% do 99%.
Dokładność SpO2

(ramiona)
80-99%:±2%, 70-79%:±3%

Zakres częstości

tętna
30 do 250 bpm

Dokładność pomiaru

pulsu

±2 bpm lub ±2%, w zależności od tego,

która wartość jest większa.

Wibracje Wyzwalane przez niski poziom tlenu
Zarejestrowane

parametry
Poziom tlenu, tętno, ruch

Przechowywanie

danych

4 sesje, do 10 godzin na każdą z
nich

Aplikacja mobilna dla

iOS

iOS 9.0 lub nowszy,
iPhone 4s/ iPad 3 lub nowszy

Aplikacja mobilna dla

androida

Android 5.0 lub wyższy,
z Bluetooth 4.0 BLE

Producent: Shenzhen Viatom Technology Co, Ltd.

Adres: 4E, Building 3, Tingwei Industrial Park No. 6 Liufang

Droga, Blok 67 Ulica Xin'an, Dzielnica Baoan

Shenzhen 518101 Guangdong Chiny

Skontaktuj się z nami: service@viatomtech.com

Strona internetowa: www.getwellue.com

Model: PO3

Wersja: B

https://www.welluehealth.com/pc-software
http://www.viatomtech.com

