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1. Stiskněte a držte tlačítko on/off, dojde k zapnutí přístroje. Poté počkejte 60 sekund 
dokud se monitor nestabilizuje.

2. Nasaďte na jednotku nový náústek a vyberte buď dospělého         nebo dítě         
a proveďte dechový test.
Poznámka: pro ukončení dechových testů zmáčkněte ikonku domečku.

3. Podle výzvy na obrazovce           nebo           se nadechněte mimo přístroj, poté vydechněte 
do náústku. Nikdy se nenadechujte z náústku.

4.4. Po objevení ikonky výdechu,            nebo           , držte monitor zpříma a jemně vydechujte 
do náústku. Ujistěte se, že nemáte zakryty výdechové otvory.
Poznámka: Výdech trvá přibližně 12 sekund u dospělých a 10 sekund u dětí.

5. Obrazová animace vás povede během výdechu, pokračujte ve výdechu dokud se neobjeví 
zelená fajfka        ,která znamená úspěšně provedený test.

PPoznámka: Pokud nebudete vydechovat podle doporučeného postupu, test zapípá, což 
značí jeho selhání a na obrazovce se objeví červený křížek.        Zvolte         k opakování testu 
nebo             k zobrazení výsledku.

6. Po zobrazení zelené fajfky se na obrazovce objeví výsledek v jednotkách ppb.

7. Výsledek můžete uložit zmáčknutím ikony diskety        , nebo se můžete vrátit na úvodní 
stránku zmáčknutím ikonky domečku.

8. Pokud se rozhodnete výsledek uložit, objeví se Vám prol pacientů. Pokud se jedná 
o pacieo pacienta, který měl již dříve založený prol, přidejte pouze výsledek nebo zadejte nového 
pacienta. Zadejte nového pacienta pomocí jména, nebo rodného čísla a zmáčkněte ikonu 
diskety.

9. Odstraňte náústek a zlikvidujte ho v součinnoti s lokálními nařízeními o likvidaci odpadů.

10.  Pokud nebudete již dále měřit, zmáčkněte a držte tlačítko on/off, dokud nedojde 
k vypnutí  FeNObreath a poté  FeNObreath uložte do stojánku s nabíječkou.

PPoznámka: PIN je požadováno pro uložení výsledků, výchozí PIN je 0000. Je dopručeno 
změnit si výchozí PIN na kombinaci 4 číslic, která si budete pamatovat. Pokud jste 
nezadávali PIN během posledních 30 minut, budete požádáni o zadání PIN před přístupem 
k pacientským výsledkům. Pokud zadáte PIN špatně, budete upozorněni a obrazovka Vám 
umožní nové zadání. Pokud PIN zapomenete, kontaktujte MGC Diagnostics nebo rmu 
ASCO-MED, spol. s r. o.
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