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Informacje o niniejszej instrukcji obsługi 

Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne do bezpiecznego i skutecznego 

obsługiwania i używania produktu CS System. 

Przed uruchomieniem CS System 3 i jego zastosowaniem należy zapoznać się 

z instrukcją. Jeżeli jakakolwiek część tej instrukcji będzie niejasna, należy 

skontaktować się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy. 

Instrukcje obsługi w różnych językach można znaleźć pod adresem 

https://www.cardiacsense.com/user-manual/. 

Konwencje 

W części „Konwencje” wyjaśniono podstawowe symbole i zasady nawigacji 

stosowane w niniejszej instrukcji. 

Symbole 

W niniejszej instrukcji obsługi używane są trzy rodzaje specjalnych komunikatów: 

 

Ostrzeżenie 

Ostrzeżenie ostrzega czytelnika o sytuacji, która – jeżeli się jej nie 

uniknie – może spowodować zgon lub poważne obrażenia. Może się 

ono również odnosić do potencjalnych ciężkich działań niepożądanych 

i zagrożenia bezpieczeństwa. 

 

 

Przestroga 

Przestroga informuje o zagrożeniu. Ostrzega ona czytelnika 

o potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, która – jeżeli się jej nie uniknie – 

może spowodować niewielkie lub umiarkowane obrażenia u 

użytkownika lub pacjenta bądź uszkodzić sprzęt lub inne mienie. Może 

również ostrzegać przed niebezpiecznymi praktykami. 

 

 

Uwaga 

Uwaga to inne ważne informacje, które mogą pomóc w obsłudze 

systemu. 

Nawigacja 

W instrukcji zastosowano poniższy skrócony zapis poleceń do opisu sposobu 

poruszania się po różnych elementach aplikacji. 

https://www.cardiacsense.com/user-manual/
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Skrócony zapis Zastępuje 

W dowolnym oknie kliknij:  

Menu > Mój profil > (zaloguj się) > Dane 
osobowe 

Na dowolnym ekranie: 

1. Dotknij ikony Menu. 

2. Wybierz opcję Mój profil. 

3. Zaloguj się do aplikacji. 

4. Wybierz opcję Dane osobowe 

5. Wykonaj czynność lub edytuj 
wartość parametru. 

Ważne informacje 

• Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez uprzedniego 

zawiadomienia. 

• Niektóre ilustracje lub opisy w instrukcji mogą różnić się od rzeczywistych 

z powodu zmian lub ulepszeń w produkcie CS System i jego aplikacji oraz 

w zależności od urządzenia Android i wersji systemu operacyjnego, a także 

urządzenia iPhone i wersji systemu iOS. 
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1 Wstęp 

CS System 3 to wyrób medyczny noszony na nadgarstku, podobny do zegarka. 

Produkt ten mierzy częstość rytmu serca i częstość tętna oraz wykrywa 

migotanie przedsionków (A-Fib) na podstawie analizy wartości z pomiaru PPG 

i EKG u użytkownika. 

W skład produktu CS System 3 wchodzi zegarek (CS Watch 3), podstawka do 

ładowania, aplikacja mobilna (CS3 Mobile) i aplikacji chmurowa (CS3 Cloud). 

1.1 Prawidłowe korzystanie z produktu CS System 3 

Niniejsza instrukcja zawiera informacje niezbędne do obsługiwania i używania 

produktu CS System 3. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy 

przeczytać instrukcję, aby zapoznać się z procesem konfiguracji CS System 3 

i aplikacji mobilnej. 

1.2 Informacje ogólne na temat produktu CS System 3 

CS System 3 to monitorujące urządzenie do noszenia, przeznaczone do użytku 

przez jednego pacjenta, które zapewnia ciągłe monitorowanie częstości tętna 

użytkownika za pomocą czujnika (optycznego) PPG. Po wyświetleniu 

komunikatu wygenerowanego przez czujnik PPG lub w przypadku odczuwania 

epizodu migotania przedsionków użytkownik może rozpocząć pomiar EKG 

w czasie rzeczywistym. 

Czułość i swoistość wykrywania migotania przedsionków za pomocą PPG 

wynosi odpowiednio 95% i 95%. Czułość i swoistość analizy EKG wynosi 

odpowiednio 95% i 95%. 

Pomiary EKG w czasie rzeczywistym są zapisywane na sparowany smartfon 

i automatycznie przesyłane do aplikacji CS3 Cloud. 

Użytkownik może również włączyć sesję monitorowania EKG, którą następnie 

można zapisać w formie raportu i udostępnić lekarzowi lub innej osobie. 

1.3 Rozwiązania technologiczne w produkcie CS System 3 

Dzięki połączeniu standardowych elektrod EKG i jedynych w swoim rodzaju 

czujników PPG z dedykowanymi, zastrzeżonymi algorytmami urządzenie może 

wykryć migotanie przedsionków i powiadomić o nim użytkownika. Oprócz 

wykrywania migotania przedsionków CS System 3 stale monitoruje częstość 

tętna użytkownika. 

Nasz jedyny w swoim rodzaju czujnik PPG kompensuje zakłócenia 

powodowane przez ruchy ręki, dłoni i palców, które to ruchy w większości 

przypadków są głównym źródłem fałszywych powiadomień. 

Więcej informacji na temat migotania przedsionków, EKG i PPG można znaleźć 

w Załącznikach w punkcie 13. 
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2 Przeznaczenie 

2.1 Wskazania do stosowania 

Produkt CS System 3 jest przeznaczony do pomiaru częstości rytmu serca 

z uderzenia na uderzenie i częstości tętna oraz wykrywania co najmniej 5-

minutowego epizodu migotania przedsionków za pomocą sygnałów PPG i/lub 

EKG. 

2.2 Docelowi użytkownicy 

Produkt CS System 3 jest przeznaczony do użytku przez każdego, kto chce 

monitorować swoje parametry życiowe w placówkach medycznych, warunkach 

ambulatoryjnych lub w domu.  

Wyrób przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta. 

2.3 Przeciwwskazania 

• Wyrób nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 lat i nie 

został przetestowany w tej grupie użytkowników. 

• Wyrób nie jest przeznaczony do użytku przez kobiety w ciąży i karmiące 

piersią oraz osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub 

kardiowerterem-defibrylatorem i nie został przetestowany w tej grupie 

użytkowników. 

• Wyrób nie powinien być używany przez osoby ze schorzeniami związanymi 

z obniżonym przepływem krwi. 

• Wyrobu nie należy nosić na wytatuowanej lub zranionej skórze. 

• Produktu CS System 3 nie można używać w warunkach intensywnej terapii. 

2.4 Zdarzenia niepożądane 

Wyrób został poddany badaniom i uznany za biokompatybilny. Nie są znane 

żadne niepożądane zdarzenia związane ze stosowaniem produktu CS 

System 3, jednak możliwe są zdarzenia niepożądane związane z systemami 

monitorowania, które wymagają umieszczenia czujnika na skórze. Te 

zdarzenia niepożądane obejmują: 

• obrzęk; 

• rumień; 

• podrażnienie; 

• uczulenie. 

 

 

Uwaga 

Wszelkie ciężkie zdarzenia niepożądane / epizody, które wystąpiły 

w związku z użytkowaniem wyrobu, należy zgłaszać wytwórcy 

i właściwym organom w państwie członkowskim UE, w którym mieszka 

użytkownik i/lub pacjent. 
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3 Bezpieczeństwo 

3.1 Poufność danych 

Dostęp do danych konta wymaga zalogowania się do aplikacji za pomocą hasła 

(utworzonego podczas zakładania konta). 

Aby chronić poufność danych użytkownika, raporty tworzone w aplikacji 

mobilnej są przechowywane tylko na smartfonie użytkownika. W przypadku 

subskrybentów raporty są automatycznie przechowywane w aplikacji CS 

Cloud. CardiacSense zaleca zablokowanie wyświetlacza smartfonu w celu 

uniknięcia nieupoważnionego dostępu do danych. 

Dane osobowe i pomiarowe użytkownika są przetwarzane zgodnie 

z wymogami unijnego rozporządzenia RODO i amerykańskiej ustawy HIPAA. 

https://www.cardiacsense.com/privacy-policy/
https://www.cardiacsense.com/privacy-policy/
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3.2 Ostrzeżenia i przestrogi 

3.2.1 Ostrzeżenia 

 

NIE UŻYWAĆ produktu CS System 3 PRZED PRZECZYTANIEM 
NINIEJSZEJ INSTRUKCJI ZE ZROZUMIENIEM. 

 

Nie używać wyrobu w przypadku ciąży lub karmienia piersią oraz 
wszczepionego kardiowertera-defibrylatora lub rozrusznika serca. 
Wyrób nie jest przeznaczony do użytku przez kobiety w ciąży i karmiące 
piersią oraz osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca lub 
kardiowerterem-defibrylatorem i nie został przetestowany w tej grupie 
użytkowników. 

 

NIE korygować leczenia ani nie zwlekać z wizytą u lekarza w oparciu 
o wyniki pomiarów z tego wyrobu. Zażywać leki zgodnie z zaleceniami 
lekarza. 

 

Aby zmniejszyć ryzyko uduszenia, wyrób przechowywać z dala od 
dzieci i zwierząt domowych. 

 

Aby uniknąć porażenia prądem, podczas czyszczenia zasilacz musi być 
odłączony od gniazdka elektrycznego. 

 

Przenośny sprzęt komunikacji radiowej (RF) (w tym urządzenia 
peryferyjne, takie jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) nie powinien 
znajdować się bliżej niż 30 cm od jakiejkolwiek części tego wyrobu, 
w tym kabli określonych przez producenta. W przeciwnym razie 
wydajność sprzętu może ulec pogorszeniu. 

 

Aby uniknąć porażenia prądem, używać wyłącznie ładowarki 
dostarczonej w zestawie. 

 

Wyrób może powodować zakłócenia radiowe lub może zakłócać 
działanie sprzętu znajdującego się w pobliżu. Może być konieczne 
podjęcie środków łagodzących, takich jak używanie produktu CS 
System 3 w innym miejscu. 

 

 

 

 

Używanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone lub 
dostarczone przez producenta tego wyrobu może zwiększyć emisje 
elektromagnetyczne lub zmniejszyć odporność elektromagnetyczną 
wyrobu i spowodować nieprawidłowe działanie. 

 

Produkt niebezpieczny w środowisku rezonansu magnetycznego: 
Z wyrobem nie należy wchodzić do pracowni MRI. 
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3.2.2 Przestrogi 

 

Zbyt luźny lub zbyt ciasny pasek zegarka może wpłynąć na wyniki 

pomiarów. 

 

Wszelkie zdarzenia niepożądane, które wystąpiły w związku ze 
stosowaniem wyrobu, zgłaszać spółce CardiacSense Ltd. 

 

Ze zużytym zegarkiem wraz z akumulatorem postąpić zgodnie 
z przepisami prawa miejscowego i miejscowymi wytycznymi dotyczącymi 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Nie wyrzucać do standardowego 
pojemnika na śmieci. 

 

Przed sparowaniem zegarka ze smartfonem upewnić się, że data 
i godzina na smartfonie są prawidłowe. 

 

Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez 
spółkę CardiacSense Ltd., mogą wpłynąć na bezpieczeństwo 
i skuteczność systemu oraz unieważnić jego gwarancję. 

 

Nie używać w razie uszkodzenia ekranu, przewodu lub wtyczki. W takim 
przypadku niezwłocznie zwrócić się do wykwalifikowanego serwisanta, 
aby wymienił wadliwy przewód lub wtyczkę. 

 

Nie używać detergentów do czyszczenia zegarka i podstawki do 

ładowania. 

 
Nie używać wyrobu, jeżeli opakowanie jest uszkodzone. 

 

Nie używać wyrobu w warunkach innych niż określone. 

 

W przypadku zakłócenia pomiaru przez połączenie telefoniczne 
uruchomić ponownie aplikację po zakończeniu połączenia. 

 

W razie wątpliwości co do swojego stanu zdrowia zaznaczyć odpowiedź 

„Nie wiem”. Wszelkie nieprawidłowo wprowadzone dane medyczne 

pojawią się w raporcie, co może prowadzić do postawienia 

nieprawidłowego rozpoznania przez lekarza. 

 

W przypadku zauważenia wysypki skórnej lub jakiegokolwiek 
podrażnienia wokół paska zegarka natychmiast zdjąć zegarek 
i poinformować o tym swojego lekarza i/lub personel medyczny. 

 

Niska temperatura skóry, ograniczony przepływ krwi lub nadmierny ruch 

mogą skutkować nieprawidłowymi wynikami pomiarów lub ich brakiem. 

W takich przypadkach zdjąć zegarek, rozgrzać ręce i założyć go 

z powrotem. 

 

Wyrób przeznaczony do użytku przez jednego pacjenta. Nie udostępniać 
wyrobu innym osobom. 
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Aby uniknąć uszkodzenia zegarka CS Watch 3, naprawy i konserwacje 
powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany personel. 

 

Używanie produktu CS System 3 do celów niezgodnych 
z przeznaczeniem może skutkować nieprawidłowymi wynikami i błędną 
interpretacją kliniczną. 

 

Sprawdzić, czy wybrano właściwy kraj zamieszkania, ponieważ jest to 

wymagane do zachowania zgodności z miejscowymi wymogami 

prawnymi i na potrzeby udostępniania nowych funkcji. Kraju 

zamieszkania nie można zmienić bez pomocy pracownika działu pomocy. 

 

Aby zmniejszyć ryzyko błędnych pomiarów, utrzymywać czujniki zegarka 

w czystości. 

 

Nie używać wyrobu do diagnozowania schorzeń medycznych. Wszystkie 

interpretacje uzyskanych wyników powinny zostać sprawdzone przez 

lekarza w celu podjęcia decyzji klinicznych. 

 



 

14 

4 Podstawowe informacje o produkcie CS System 3 

4.1 Zawartość opakowania 

W opakowaniu produktu CS System 3 znajdują się następujące elementy*: 

 
 

 

 

  

Rycina 4-1. Zawartość opakowania 

* Dostarczany jest tylko jeden typ podstawki do ładowania (element 2 lub 3) 

Lp. Nazwa 

  Zegarek CS Watch 3 

  Podstawka do ładowania z kablem USB-C USB-A 

  Podstawka do ładowania z zasilaczem 

  Długi wymienny pasek 

  Skrócona instrukcja obsługi 

  Karta gwarancyjna 

 
Nie używać wyrobu, jeżeli opakowanie jest uszkodzone. 

1 

2 

3 

4 

5 6 
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4.1.1 Zegarek CS Watch 3 

Poniżej przedstawiono elementy zegarka: 

 
 

Rycina 4-2. Widok z przodu i tyłu zegarka 

A Wyświetlacz 

B Czujnik SpO2 i ciśnienia krwi (do użytku w przyszłych wersjach) 

C Wyświetlacz zegarka i przycisk wł./wył. (włączenie/wyłączenie 
zegarka: nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy; 
włączenie/wyłączenie wyświetlacza: nacisnąć) 

D Termometr (do użytku w przyszłych wersjach) 

E Czujnik EKG używany do pomiaru EKG w czasie rzeczywistym 
(poprzez umieszczenie i przytrzymanie palca podczas wykonywania 
pomiaru EKG) 

F Czujnik EKG (wykonuje różne pomiary poprzez kontakt ze skórą) 

G Styki ładowania do ładowania zegarka w podstawce 

H Czujnik PPG 

I Numer seryjny używany do identyfikacji i parowania zegarka ze 
smartfonem 

 

4.1.2 Podstawka do ładowania 

Podstawka służy do ładowania zegarka. Jest wyposażona w pozłacane kołki 

pogo do ładowania zegarka i może być dostarczona w jednej z następujących 

wersji: 

• podstawka z podłączonym zasilaczem; 

• podstawka z kablem USB-C USB-A, do użytku ze standardowym 

adapterem USB z oznaczeniem CE. 
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4.2 Ładowanie zegarka 

Zegarek CS Watch 3 ma wbudowany akumulator. Ładuje się go poprzez 

umieszczenie zegarka w podstawce do ładowania. 

Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować zegarek, aż wskaźnik 

naładowania akumulatora wskaże 100%. 

 

Ostrzeżenie 

Aby uniknąć porażenia prądem, używać wyłącznie ładowarki 

dostarczonej w zestawie. 

 

1. Podłącz podstawkę do ładowania do gniazda zasilania. 

2. Umieść zegarek w podstawce, tak aby 4 pozłacane styki z tyłu zegarka 

dotykały 4 pozłacanych kołków pogo w podstawce. Podstawka jest 

wyposażona w magnesy, które ułatwiają prawidłowe umieszczenie 

zegarka. 

 

Rycina 4-3. Wyświetlacz zegarka podczas ładowania 

Podczas ładowania czujniki są wyłączone, a wyświetlacz pokazuje aktualny 

poziom naładowania akumulatora. 

• Czas ładowania (od stanu rozładowania do pełnego naładowania) wynosi 

około 2 godzin. 

• W typowych warunkach w pełni naładowany akumulator zapewnia do 2 dni 

(48 godzin) ciągłej pracy. 

Gdy zaświeci się wskaźnik niskiego poziomu naładowania, należy naładować 

akumulator. 

 

Rycina 4-4. Wskaźnik niskiego poziomu akumulatora 

Gdy poziom naładowania spada do 10%, ekran zegarka wyłącza się, a zegarek 

przechodzi w tryb głębokiego uśpienia. 

W przypadku obniżonej wydajności akumulatora należy skontaktować się ze 

spółką CardiacSense lub lokalnym dystrybutorem. 

Niski poziom naładowania 
akumulatora 
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Uwaga 

Akumulator ładować co najmniej raz na 3 miesiące, nawet gdy zegarek 

nie jest używany. 

 

4.3 Włączanie i wyłączanie zegarka 

Aby włączyć zegarek, należy nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. na zegarku 

i przytrzymać przez 2–3 sekundy (chwilowe naciśnięcie tego przycisku służy do 

włączania i wyłączania wyświetlacza). 

 

Rycina 4-5. Przycisk WŁ./WYŁ. na zegarku 

Zegarek przez chwilę wibruje, a wyświetlacz się włącza. 

 

Rycina 4-6. Tarcza zegarka 

Dwie zielone diody LED z tyłu zegarka zapalają się, informując o prawidłowej 

pracy czujników PPG. 

 

Rycina 4-7. Diody LED w zegarku 
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5 Przygotowanie produktu CS System 3 

5.1 Ładowanie zegarka CS Watch 3 

Akumulator zegarka CS Watch 3 należy naładować przed pierwszym pomiarem 

częstości tętna. 

Informacje dotyczące sposobu ładowania zegarka podano w podpunkcie 4.2. 

5.2 Instalowanie aplikacji CS3 Mobile 

Aplikacja CS3 Mobile jest istotną częścią produktu CS System 3. 

1. Zainstaluj aplikację CS3 Mobile na swoim smartfonie na jeden z dwóch 

sposobów: 

 zeskanuj poniższy kod QR  (znajduje się on również na 

dostarczonej w opakowaniu skróconej instrukcji użytkowania); 

 w smartfonie przejdź do Sklepu Play (telefony z systemem Android) lub 

App Store (iPhone’y), wyszukaj aplikację CardiacSense  i ją 

zainstaluj. 

2. Zaakceptuj wszystkie warunki wyświetlane podczas procesu instalacji, aby 

umożliwić prawidłowe działanie aplikacji. 

3. Włącz opcje Lokalizacja i Bluetooth w swoim smartfonie. 

5.3 Zakładanie konta 

Konto użytkownika w aplikacji CS3 Mobile zawiera dane osobowe potrzebne 

do uzyskania spersonalizowanych wyników z CS System 3. Dane osobowe 

użytkownika są przetwarzane zgodnie z wymogami RODO i HIPAA. 

Większość danych osobowych i medycznych wprowadzonych na tym etapie 

można później zmienić (zob. punkt 9 „Zmiana informacji o koncie”). 

Utworzenie nowego konta i sparowanie zegarka ze smartfonem to 6-stopniowy 

proces prowadzony za pomocą kreatora. Obejmuje on następujące etapy: 

1. Rejestracja; 

2. Utworzenie nowego konta; 

3. Wprowadzenie danych osobowych; 

4. Wprowadzenie danych medycznych; 

5. Ustalenie preferencji i akceptacja regulaminu; 

6. Sparowanie zegarka. 

Podczas tego procesu na dole ekranu wyświetlany jest pasek postępu, 

wskazujący wykonane kroki i bieżący etap. Nazwa danego kroku znajduje się 

u góry ekranu. 

https://www.cardiacsense.com/privacy-policy/


 

19 

 

 

 

Rycina 5-1. Kroki konfiguracji konta 
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5.3.1 Etap 1: Rejestracja 

1. Aby się zarejestrować, otwórz aplikację CS3 Mobile. 

Na początku pojawi się ekran powitalny, a następnie ekran wyboru języka. 

  

Rycina 5-2. Ekran powitalny i ekran wyboru języka 

2. Wybierz język interfejsu aplikacji z listy ustawień wstępnych. 

  

Rycina 5-3. Ekrany wyboru języka 

3. Dotknij przycisku Zapisz. Pojawi się ekran logowania. 
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Rycina 5-4. Ekran tworzenia nowego konta 

4. Dotknij przycisku Utwórz nowe konto. 
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5.3.2 Etap 2: Utworzenie nowego konta 

W tym kroku użytkownik tworzy konto CardiacSense, podając adres e-mail 

i hasło. 

 

Uwaga 

Wprowadzony tutaj adres e-mail jest częścią danych identyfikacyjnych 

użytkownika i nie będzie można go zmienić po zakończeniu procesu 

rejestracji. 

 

1. Wprowadź swój adres e-mail. Ten adres służy do logowania się do aplikacji, 

a CardiacSense wysyła na niego ważne informacje. 

2. Dotknij strzałki w dół obok opcji Polityka haseł, aby wyświetlić zasady 

ustawiania hasła do aplikacji. 

    

Rycina 5-5. Ekrany wprowadzania adresu e-mail i ustawiania hasła 

Nieprawidłowe adresy e-mail i hasła są oznaczane czerwonym prostokątem 

bądź komunikatem. 

3. Wprowadź hasło. W razie potrzeby dotknij ikony oka, aby wyświetlić 

wprowadzane hasło zamiast symboli gwiazdki. Pozwoli to na sprawdzenie, 

czy hasło jest zgodne z zamierzeniami. 

 

Uwaga 

W przypadku wprowadzenia nieprawidłowego adresu e-mail lub hasła 

więcej niż pięć razy z rzędu system zablokuje ekran logowania na 

15 minut. 

 

Gdy zarówno adres e-mail, jak i hasło zostaną wpisane poprawnie, przycisk 

Dalej staje się aktywny. 

4. Dotknij przycisku Dalej. 

CardiacSense wyśle wiadomość e-mail z prośbą o zweryfikowanie adresu 

e-mail oraz aktywację konta. 
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Uwaga 

Konto należy aktywować w ciągu 24 godzin, w przeciwnym razie 

konieczne będzie rozpoczęcie rejestracji od nowa. 

 

 

Rycina 5-6. Weryfikacja adresu e-mail 

Aby zweryfikować swój adres e-mail i aktywować konto: 

1. Otwórz skrzynkę odbiorczą i odczytaj wiadomość wysłaną przez 

CardiacSense. 

  

Rycina 5-7. Wiadomość e-mail dotycząca aktywacji konta 

W razie nieotrzymania wiadomości e-mail sprawdź w aplikacji CS3 Mobile, 

czy podany adres e-mail jest poprawny, i dotknij przycisku Wyślij e-mail 

ponownie. 
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2. Kliknij przycisk Aktywuj moje konto. Zostanie wyświetlony komunikat 

z gratulacjami, informujący o aktywacji konta. 

3. Wróć do aplikacji CS3 Mobile i dotknij przycisku Kontynuuj, aby się 

zalogować. 

4. Wpisz dane logowania do konta (Adres e-mail oraz Hasło), aby zalogować 

się na swoje konto. 

5. Dotknij przycisku Dalej, aby przejść do następnego etapu (Krok 3: Dane 

osobowe). 
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5.3.3 Etap 3: Wprowadzenie danych osobowych 

Na tym etapie aplikacja poprosi o podanie danych osobowych użytkownika, 

które są niezbędne, aby algorytmy CardiacSense zapewniały dokładne wyniki 

i personalizowały raporty, oznaczając je numerem identyfikacyjnym 

użytkownika. 

1. Wpisz swoje imię i nazwisko. 

2. Wpisz swój numer identyfikacyjny. 

  

Rycina 5-8. Ekrany z danymi osobowymi 

3. Dotknij ikony kalendarza, aby wprowadzić swoją datę urodzenia. 

Wyświetlony zostanie ekran potwierdzenia wieku. Dotknij odpowiedzi Tak, 

aby potwierdzić swój wiek. 

 

Uwaga 

Podczas wprowadzania masy ciała (kg/lb) i wzrostu (cm/ft) zwrócić 

uwagę na zaznaczone jednostki miary. 

 

4. Wprowadź swoją masę ciała, wzrost i zaznacz płeć biologiczną. 

 

Uwaga 

Masę ciała można później aktualizować (zob. punkt 9.3). 

 

5. Wprowadź swój kraj zamieszkania za pomocą autouzupełniania. 

 

Przestroga 

Sprawdzić, czy wybrano właściwy kraj zamieszkania, ponieważ jest to 

wymagane do zachowania zgodności z miejscowymi wymogami 

prawnymi i na potrzeby udostępniania nowych funkcji. Kraju 

zamieszkania nie można zmienić bez pomocy pracownika działu 

pomocy. 
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Po wypełnieniu wszystkich pól dotknij przycisku Dalej, aby przejść do następnego 

etapu (Krok 4: Dane medyczne). 
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5.3.4 Etap 4: Wprowadzenie danych medycznych 

Na tym etapie aplikacja pyta o stan zdrowia użytkownika. Ważne jest, aby 

wprowadzić jak najdokładniejsze dane. W przypadku wątpliwości należy 

zaznaczyć odpowiedź „Nie wiem”. 

 

Przestroga 

W razie wątpliwości co do swojego stanu zdrowia zaznaczyć odpowiedź 

„Nie wiem”. Wszelkie nieprawidłowo wprowadzone dane medyczne 

pojawią się w raporcie, co może prowadzić do postawienia 

nieprawidłowego rozpoznania przez lekarza.  

Aplikacja pyta kolejno o poszczególne choroby i wskazuje postęp 

(1 z 12 w poniższym przykładzie). 

  

Rycina 5-9. Ekrany z danymi medycznymi 

1. Wskaż swój aktualny stan zdrowia dotyczący wyświetlanych na ekranie 

chorób. 

Po wyświetleniu wszystkich pytań przejrzyj swoje odpowiedzi i w razie 

potrzeby edytuj je, klikając daną odpowiedź. 

Pytanie zostanie ponownie wyświetlone i będzie można zaznaczyć inną 

odpowiedź. 
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Rycina 5-10. Zmiana informacji o chorobie 

2. Po uzupełnieniu wszystkich informacji medycznych dotknij przycisku Dalej, 

aby ustawić limity dla mierzonych i ręcznie wprowadzanych parametrów 

medycznych. 

Limity te są ustawione na wartości domyślne, które wpływają na 

powiadomienia. Przed zmianą limitów skonsultuj się z lekarzem. 

  

Rycina 5-11. Ustawianie limitów 

 

Uwaga 

Parametry medyczne mają domyślnie ustawione limity. Aby 

kontynuować bez ich zmiany, dotknąć przycisku Dalej. 

Limity można później aktualizować (zob. punkt 2). 

 

3. Dotknij parametru medycznego, aby ustawić jego limit. 
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4. Przeciągnij punkty na suwaku lub wpisz wartości, aby ustawić górny i dolny 

limit (dotknięcie opcji Przywróć domyślne przywraca wartości domyślne 

aplikacji). 

5. Dotknij przycisku Zapisz, aby zapisać zmianę i przejść do następnego 

parametru medycznego. 

6. Po uzupełnienie informacji na temat wszystkich chorób i ustawieniu limitów 

dotknij przycisku Dalej, aby przejść do następnego etapu (Krok 5: 

Preferencje i regulamin). 
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5.3.5 Etap 5: Ustawianie preferencji i akceptacja regulaminu 

Na tym etapie aplikacja zapyta użytkownika, czy zezwala on CardiacSense na 

wykorzystanie swoich danych do celów badawczych (opcjonalnie) oraz poprosi 

o zaakceptowanie regulaminu dotyczącego korzystania z produktu 

(obowiązkowe). 

 

Rycina 5-12. Preferencje i regulamin 

1. Zaznacz pole wyboru, aby zezwolić CardiacSense na wykorzystywanie 

swoich danych do celów badawczych. 

Dane wykorzystywane do celów badawczych są anonimizowane, a żadne 

dane osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Dane są 

wykorzystywane wyłącznie w celu udoskonalania algorytmów 

CardiacSense z myślą o lepszym kontrolowaniu zdrowia użytkowników. 

2. Zaznacz pole wyboru przy opcji Regulamin (obowiązkowe). 

 

Więcej informacji na temat wykorzystywania danych użytkownika do celów 

badawczych oraz na temat regulaminu można uzyskać, klikając odpowiednio 

przycisk Więcej informacji oraz Przeczytaj regulamin. 

CardiacSense poinformuje użytkownika o wszelkich przyszłych zmianach 

w polityce prywatności i poprosi o wyrażenie zgody na zmienione warunki. 

3. Po akceptacji Regulaminu dotknij przycisku Dalej, aby przejść do 

następnego etapu (Krok 6: Parowanie zegarka). 
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5.3.6 Etap 6: Parowanie zegarka 

Zegarek i smartfon muszą być sparowane, aby mogły się ze sobą 

komunikować. Po sparowaniu będą działać tylko ze sobą. 

Tę operację należy wykonać tylko raz. 

Zegarek i aplikację można rozłączyć w menu ustawień w aplikacji (instrukcje 

znajdują się w podpunkcie Error! Reference source not found.Zmiana 

identyfikatora zegarka), a następnie należy dotknąć opcji Resetuj zegarek na 

ekranie Przywrócenie ustawień fabrycznych (opis zawarto w podpunkcie 

11.2). 

 

Przestroga 

Przed sparowaniem zegarka upewnić się, że data i godzina na 

smartfonie są prawidłowe. 

 

1. Upewnij się, że opcje Bluetooth i Lokalizacja w smartfonie są włączone 

i umieść zegarek i telefon w odległości nie większej niż 4 m od siebie. 

2. Włącz zegarek, naciskając przycisk WŁ./WYŁ. zegarka i przytrzymując go 

przez 2–3 sekundy. 

Zegarek przez chwilę wibruje, a wyświetlacz się włącza. 

 

Rycina 5-13. Włączanie zegarka 

3. Dotknij przycisku Skanuj w poszukiwaniu zegarków. 

Zegarek wyświetli ekran synchronizacji z numerem seryjnym zegarka. 
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Rycina 5-14. Ekran synchronizacji zegarka 

Smartfon wyszuka urządzenia Bluetooth w swoim zasięgu i wyświetli listę 

znalezionych zegarków. 

 

Rycina 5-15. Wybieranie zegarka 

4. Gdy smartfon wyszuka zegarek, dotknij przycisku Paruj obok numeru 

seryjnego zegarka. 

Jeżeli Twojego zegarka nie ma na liście, dotknij przycisku Odśwież listę, aby 

smartfon kontynuował wyszukiwanie dodatkowych urządzeń. 

5. Dotknij niebieskiego znaku ✓ na zegarku w ciągu 1 minuty, aby zakończyć 

proces parowania. 
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Rycina 5-16. Potwierdzanie parowania na zegarku 

Jeżeli zegarek nie odpowie w ciągu 1 minuty, należy wykonać jedną 

z poniższych czynności na następnym ekranie: 

 dotknij przycisku Wyślij ponownie prośbę; 

 dotknij przycisku Szukaj zegarków, aby wrócić do listy zegarków. 

Po pomyślnym sparowaniu w aplikacji zostanie wyświetlony komunikat. 

 

Rycina 5-17. Zegarek sparowany ze smartfonem 
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Rycina 5-18. Zegarek sparowany ze smartfonem 

 

Uwaga 

Aby oszczędzać akumulator, wyświetlacz wyłącza się automatycznie po 

3 sekundach. Aby go ponownie włączyć, nacisnąć przycisk WŁ./WYŁ. 

na zegarku lub obrócić nadgarstek z zegarkiem tarczą do siebie. 

Wyświetlacz zegarka włącza się sam w przypadku wykrycia migotania 

przedsionków. 

 

W aplikacji wyświetla się ekran główny (karta Pulpit). 

 

Uwaga 

Ekrany aplikacji są wyświetlane w orientacji poziomej. 
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5.4 Ekran aplikacji mobilnej 

Na ekranie aplikacji CS3 Mobile znajduje się ikona menu  (zob. 

podpunkt 6.3.2) i dwie karty. 

 

Rycina 5-19. Ekran główny (karta Pulpit) 

• Karta Pulpit – wyświetla powiadomienia, zmierzoną częstość tętna lub 

ręcznie wprowadzone dane medyczne z pomiarów przy pomocy innych 

urządzeń (zob. podpunkt 6.3.1). 
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5.5 Noszenie zegarka 

Gdy zegarek jest w pełni naładowany, należy go nosić na lewym lub prawym 

nadgarstku, tuż nad kością nadgarstka, na nienaruszonej skórze. 

Pasek należy zapiąć tak, aby zegarek w pełni stykał się ze skórą i nie 

powodował dyskomfortu. Nie należy zbyt mocno zapinać paska zegarka.  

 

Zbyt luźny lub zbyt ciasny pasek zegarka może wpłynąć na wyniki 

pomiarów. 

Po sparowaniu zegarka CS Watch 3 i smartfonu zegarek zacznie monitorować 

częstość tętna. Można wówczas zamknąć aplikację; zegarek kontynuuje 

monitorowanie częstości tętna nawet po zamknięciu aplikacji CS3 Mobile. 

 

Niska temperatura skóry, ograniczony przepływ krwi lub nadmierny ruch 
mogą skutkować nieprawidłowymi wynikami pomiarów lub ich brakiem. 
W takich przypadkach zdjąć zegarek, rozgrzać ręce i założyć go 
z powrotem. 

 

Stopień odporności zegarka CS Watch 3 to IP-67, co oznacza, że można go 

używać podczas ćwiczeń, deszczu, mycia rąk lub brania prysznica. 

 

 

Uwaga 

Zaleca się wyłączanie zegarka, gdy nie jest używany. 
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5.6 Wymiana paska zegarka 

Jeżeli pasek podłączony do zegarka CS Watch 3 jest zbyt krótki, należy go 

wymienić na dłuższy pasek dostarczony w opakowaniu CS System 3 (zob. 

element 4, Rycina 4-1). 

Aby zdjąć pasek: 

1. Odwróć zegarek, aby widzieć jego tylną stronę. 

 

Rycina 5-20. Widok z tyłu zegarka 

2. Przesuń małą srebrną dźwignię sprężynową do wewnątrz. 

 

Rycina 5-21. Srebrna dźwignia sprężynowa paska 

3. Delikatnie obracaj pasek wokół nieruchomego końca. 

 

Rycina 5-22. Obracanie paska 

4. Zdejmij pasek. 

 

Rycina 5-23. Zdjęty pasek zegarka 

Aby zamocować pasek zastępczy: 

1. Włóż szpilkę do małego wgłębienia w uchwycie paska zegarka (po 

przeciwnej stronie niż srebrna dźwignia sprężynowa), jak pokazano na 

Rycina 5-22. 

2. Przesuń małą srebrną dźwignię sprężynową do środka (jak pokazano na 

Rycina 5-21) i delikatnie obracaj pasek wokół nieruchomego końca, aż 

znajdzie się na swoim miejscu (zob. Rycina 5-22). 

3. Włóż szpilkę do małego wgłębienia w uchwycie paska zegarka (po stronie 

srebrnej dźwigni sprężynowej). Gdy szpilka znajdzie się we wnęce, może 

być słyszalne kliknięcie. 
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4. Delikatnie popchnij lub pociągnij pasek, aby usłyszeć kliknięcie, i upewnij 

się, że pasek jest zamocowany do zegarka. 
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6 Korzystanie z produktu CS System 3 

CS System 3 działa najlepiej, gdy zegarek CS Watch 3 znajduje się na 

nadgarstku użytkownika i blisko sparowanego smartfonu. 

6.1 Wyświetlacz zegarka 

Domyślny wyświetlacz zegarka pokazuje godzinę, datę (miesiąc i dzień), stan 

naładowania akumulatora zegarka i status Bluetooth. 

Przesunięcie palcem w lewo umożliwia przejście do następnego ekranu. 

Podczas pracy zegarka na jego wyświetlaczu mogą pojawić się następujące 

ikony. 

 

Rycina 6-1. Tarcza zegarka 

Ikony te pojawiają się również w aplikacji CS3 Mobile (zob. podpunkt 6.4.2). 

 

Wykryto migotanie przedsionków: 

CS System 3 wykrył migotanie przedsionków. 

Przy rozpoczęciu i zakończeniu epizodu 
migotania przedsionków zegarek wibruje. 

W przypadku wykrycia migotania przedsionków 
przez zegarek CardiacSense zdecydowanie 
zaleca się poinformowanie o tym lekarza. 

Pełne 25% 10% 

 

Stan naładowania akumulatora: 

Przy 40% zalecane jest naładowanie zegarka. 

Przy 10% zegarek należy naładować. 

Przy 5% ekran zegarka wyłącza się, a zegarek 
przechodzi w tryb głębokiego uśpienia. 

 

Status połączenia Bluetooth: awaria / połączony 
/ rozłączony. 

Tryb samolotowy (zob. podpunkt 6.1.1). 

 

Status pamięci: 

niska / bardzo niska / brak rejestrowania 

  

Data 

Powiadomienia 
 

Stan 
naładowania 
akumulatora 
 

Status zegarka 
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6.1.1 Częstość tętna 

Po przesunięciu w prawo głównego ekranu wyświetla się ekran pokazujący 

wartość częstości tętna w czasie rzeczywistym. 

 

Rycina 6-2. Częstość tętna 

6.1.2 Aktywność fizyczna 

CS System 3 automatycznie śledzi aktywność fizyczną w czasie rzeczywistym. 

Zegarek CS Watch 3 wyświetla liczbę wykonanych kroków i liczbę spalonych 

kalorii. Wszystkie pomiary związane z aktywnością fizyczną są zerowane 

codziennie o północy. 

 

Rycina 6.3. Aktywność fizyczna 

 

6.1.3 Ustawienia 

Po przejściu do ekranu ustawień wyświetla się numer seryjny zegarka CS 

Watch 3. Poniższa rycina przedstawia suwak służący do przechodzenia z trybu 

Bluetooth do trybu samolotowego, co skutkuje rozłączeniem zegarka 

z aplikacją CS3 Mobile. 

 

Rycina 6-4. Tryb samolotowy 

W trybie samolotowym zegarek nadal monitoruje pracę serca, ale wyniki 

pomiarów są przechowywane tylko w zegarku; nie są przesyłane do aplikacji. 
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6.1.4 Przywrócenie ustawień fabrycznych 

Na ekranie przywrócenia ustawień fabrycznych wyświetla się przycisk 

potwierdzenia. 

 

Rycina 6-5. Przywrócenie ustawień fabrycznych 

Naciśnięcie znaku ✓ kasuje pamięć wewnętrzną zegarka i usuwa dane 

parowania z aplikacją. Nie przywraca jednak oprogramowania układowego 

zegarka do jego fabrycznej lub poprzedniej wersji. 

Więcej informacji na temat przywracania ustawień fabrycznych 

w zegarku znajduje się w podpunkcie 11.2. 

6.2 Ciągłe monitorowanie 

Założony na nadgarstek i włączony zegarek stale monitoruje częstość tętna. 

Aby zobaczyć zmierzoną wartość częstości tętna, należy przesunąć ekran 

w prawo. 

 

Rycina 6-6. Częstość tętna 

  

Po wykryciu migotania przedsionków na ekranie zegarka pojawia się 

powiadomienie AF. 

 

Rycina 6-7. Powiadomienie o migotaniu przedsionków (AF) 
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Zaleca się wykonanie pomiaru EKG (instrukcje znajdują się w punkcie 7).  

 

Rycina 6-8. Pomiar EKG 
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6.3 Ekran aplikacji 

Po otwarciu aplikacji CS3 Mobile wyświetla się ekran główny. Logowanie nie 

jest konieczne. 

 

Rycina 6-9. Ekran główny (karta Pulpit) 

6.3.1 Karta Pulpit 

Karta Pulpit to ekran główny aplikacji. Na ekranie wyświetlane są parametry 

dotyczące aktywności fizycznej mierzone w czasie rzeczywistym, ewentualne 

powiadomienia, wartość częstości tętna w czasie rzeczywistym oraz inne 

zmierzone lub ręcznie wprowadzone parametry medyczne. 

 

Uwaga 

Pola ze znakiem „+” to pola, których wartości są wprowadzane ręcznie. 

Wszystkie inne wartości pól są aktualizowane na podstawie pomiaru za 

pomocą zegarka. 

 

• Ciśnienie krwi, SpO2 i stężenie glukozy są ręcznie wprowadzane przez 

użytkownika i zerowane codziennie o północy (więcej informacji znajduje 

się w podpunkcie 6.4.2). 

• Masa ciała jest wprowadzana ręcznie podczas konfiguracji konta 

i wyświetla datę ostatniego wpisu (nie jest zerowana). 
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6.3.2 Menu główne 

Dotknij ikony menu  w lewym górnym rogu ekranu, aby otworzyć listę 

dostępnych opcji menu. 

 

Rycina 6-10. Menu 

 

Uwaga 

Przejście do opcji Mój profil wymaga zalogowania się do aplikacji (więcej 

informacji można znaleźć w punkcie 9 „Zmiana informacji o koncie”). 

 

• Pulpit – opcja powrotu do ekranu Pulpit. 

• Mój profil – opcja umożliwia zmianę identyfikatora zegarka, danych 

osobowych i medycznych, zmianę ustalonych limitów i haseł oraz dostęp do 

formularzy zgód odnośnie do preferencji i regulaminu (zob. punkt 9). 

 

Rycina 6-11. Mój profil 
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• Ustawienia – opcja umożliwia zmianę ustawień związanych z aplikacją, 

takich jak zmiana języka interfejsu aplikacji i  jednostek miary (więcej 

informacji można znaleźć w punkcie 9 „Zmiana informacji o koncie”). 

 

Rycina 6-12. Ustawienia 

• Raport miesięczny – opcja służy do generowania 30-dniowego raportu 

z danymi historycznymi od wybranego dnia (zob. podpunkt 8.2). 
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6.4 Wykryte i zmierzone dane 

Karta Pulpit wyświetla powiadomienia i parametry medyczne. 

6.4.1 Powiadomienia 

W przypadku wykrycia migotania przedsionków lub gdy którykolwiek 

z parametrów medycznych (np. częstość tętna) przekroczy ustawione limity, ich 

wartości są wyświetlane na czerwono z czerwoną obwódką. 

 

Rycina 6-13. Powiadomienia 

6.4.2 Dodawanie danych zmierzonych za pomocą innego urządzenia 

Dane medyczne, które nie zostały zmierzone przez zegarek CS Watch 3, 

można dodać ręcznie do pulpitu aplikacji CS3 Mobile. 

 

Uwaga 

Dodawanie do aplikacji CS3 Mobile danych medycznych zmierzonych 

za pomocą innego urządzenia wymaga połączenia z Internetem. 

 

  

Rycina 6-14. Dodawanie danych zmierzonych za pomocą innego urządzenia 

 

Uwaga 

Dodane wartości uwzględniają godzinę dodania i są zerowane 

codziennie o północy, z wyjątkiem masy ciała. 
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Aby ręcznie dodać wartość: 

1. Otwórz aplikację CS3 Mobile na karcie Pulpit. 

2. Dotknij znaku „+” (w prawym dolnym rogu) w odpowiednim polu. 

Pojawi się okno umożliwiające aktualizację wartości. 

 

Rycina 6-15. Aktualizacja wartości z pomiaru na innym urządzeniu 

3. Wprowadź wartość pomiaru lub użyj strzałek, aby zmienić wartości. 

4. Dotknij przycisku Aktualizuj, aby zapisać zmiany. 

Aplikacja powróci do ekranu Pulpit. 

 

 

Ostrzeżenie 

NIE korygować leczenia ani nie zwlekać z wizytą u lekarza w oparciu 

o wyniki pomiarów z tego wyrobu. Zażywać leki zgodnie z zaleceniami 

lekarza. 
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7 Wykonywanie pomiaru EKG 

Pomiar EKG można włączyć w dowolnym momencie na zegarku lub po 

wyświetleniu komunikatu przez zegarek i aplikację w przypadku wykrycia 

migotania przedsionków. 

 
 

Rycina 7-1. Powiadomienie o migotaniu przedsionków (A-Fib) 

Gdy czujnik PPG zegarka wykryje migotanie przedsionków, zegarek CS 

Watch 3 wyświetli powiadomienie AF, a następnie ekran z instrukcją „Umieść 

palce na czujnikach EKG”. Aplikacja wyświetli kartę Dane w czasie 

rzeczywistym z tym samym poleceniem. 

 
 

Rycina 7-2. Instrukcja wykonania pomiaru EKG w przypadku wykrycia migotania przedsionków 

 

Uwaga 

Wykonanie pomiaru EKG nie wymaga logowania do aplikacji, ale 

konieczne jest połączenie Bluetooth między zegarkiem CS Watch 3 

a sparowanym smartfonem. 

 

 

Uwaga 

Upewnić się, że podczas pomiarów EKG nadgarstek nie jest spocony 

ani mokry, ponieważ może to uniemożliwić uzyskanie wyników. 

 

 

Uwaga 

Ekran dotykowy zegarka jest wyłączony podczas pomiarów EKG. 

 

Pomiar EKG jest wykonywany tylko wtedy, gdy zegarek znajduje się na 

nadgarstku, a palce są umieszczone na czujnikach EKG (zob. Rycina 4-2). 
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7.1 Pomiar EKG 

Pomiary EKG są zapisywane jako raporty ze zdarzeń i mogą być udostępniane 

personelowi medycznemu lub dowolnej wybranej osobie. 

Przykładowy raport ze zdarzenia zamieszczono w podpunkcie 8.1. 

 

Uwaga 

Pomiar EKG może potrwać do 5 minut. Usiąść w pozycji wyprostowanej 

i unikać poruszania się podczas wykonywania pomiaru EKG. 

 

 

W przypadku zakłócenia pomiaru przez połączenie telefoniczne 
uruchomić ponownie aplikację po zakończeniu połączenia. 

Aby wykonać pomiar EKG: 

1. Na tarczy zegarka przesuń palcem w lewo, aż do pojawienia się poniższego 

ekranu: 

 

Rycina 7-3. Znak ✓ umożlwiający rozpoczęcie pomiaru EKG 

2. Dotknij znaku ✓. 

3. Umieść palce na czujnikach EKG i trzymaj je na nich do momentu 

pojawienia się na ekranie aplikacji komunikatu „Możesz zdjąć palce”. 

 
 

Rycina 7-4. Czujniki EKG 

Po około 20 sekundach gromadzenia danych zegarek wyświetla niebieską 

linię postępu, a aplikacja CS3 Mobile – zapis rytmu serca na podstawie 

pomiaru EKG (w prawym górnym rogu znajduje się wskaźnik postępu 

wyrażony w procentach). 
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Rycina 7-5. Pomiar EKG (z raportem) 

 

 

Uwaga 

Zdjęcie palców podczas pomiaru EKG wstrzymuje pomiar. Aby go 

kontynuować, konieczne jest ponownie umieszczenie palców na 

czujnikach. Zdjęcie palców na dłużej niż 20 sekund kończy pomiar EKG, 

a raport nie zostaje utworzony. 

Po zakończeniu pełnego pomiaru EKG aplikacja wyświetla komunikat 

„Generowanie raportu… Możesz zdjąć palce”. 

 

Rycina 7-6. Pomiar EKG zakończony 

4. Zdejmij palce z czujników EKG. 

 Jeżeli migotanie przedsionków nie zostanie wykryte, w zegarku 

i aplikacji zostaną wyświetlone następujące ekrany. 

 
 

Rycina 7-7. Komunikat o zakończeniu pomiaru EKG (brak A-Fib) 
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 W przypadku wykrycia migotania przedsionków w zegarku i aplikacji 

zostaną wyświetlone następujące ekrany. 

 
 

Rycina 7-8. Komunikat o zakończeniu pomiaru EKG (wykryto A-Fib) 

 

Przestroga 

.Nie używać wyrobu do diagnozowania schorzeń medycznych. 

Wszystkie interpretacje uzyskanych wyników powinny zostać 

sprawdzone przez lekarza w celu podjęcia decyzji klinicznych. 

Zmierzone dane są zapisywane na smartfonie (w przypadku subskrybentów 

Pro raport jest również przesyłany do aplikacji CS3 Cloud). 

5. Zaznacz, czy chcesz udostępnić raport, czy powrócić do pulpitu. 

 

Rycina 7-9. Udostępnianie raportu 

 

 Dotknij przycisku Udostępnij raport, aby udostępnić raport i wybrać 

sposób udostępnienia. 

 

Rycina 7-10. Udostępnianie raportu EKG 
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Po udostępnieniu w aplikacji wyświetli się ekran główny. 

 Dotknij przycisku Powrót do pulpitu, aby odrzucić opcję udostępniania 

raportu. Pojawi się komunikat z pytaniem, czy chcesz wyjść bez 

udostępniania raportu. 

 

Rycina 7-11. Wyjście bez udostępnienia raportu 

7.1.1 Nieudany pomiar EKG 

Jeżeli pomiar zostanie zatrzymany przed zakończeniem, zarówno w aplikacji, 

jak i na zegarku wyświetli się powiadomienie z prośbą o ponowne wykonanie 

pomiaru. 

 
 

Rycina 7-12. Pomiar EKG nie powiódł się 

Dane nie są zapisywane, a raport nie jest generowany. 
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8 Raporty ze zdarzenia i raporty miesięczne 

8.1 Raporty ze zdarzenia 

Raporty ze zdarzenia są zapisywane jako pliki PDF w folderze /CardiacSense 

w głównym folderze pamięci wewnętrznej urządzenia: 

• smartfon z SO Android: Moje pliki > Pamięć wewnętrzna > Android > dane > 

com.cardiacsense > pliki > CardiacSense 

• smartfon z iOS: Pliki > Na moim iPhonie > cardiacsense 

 

Schemat nazw raportów jest następujący: 

Wyniki <DD-MM-RRRR> <Godzina-minuty-sekundy>.pdf. 

 

Raport ze zdarzenia zawiera zapis EKG i może być bardzo długi. 

Folder /CardiacSense w smartfonie może zawierać wiele raportów. Stare 

raporty można usunąć za pomocą Menedżera plików. 
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8.2 Raport miesięczny 

Aplikacja CS3 Cloud automatycznie generuje miesięczny raport z ostatnich 

30 dni w formacie PDF. Jest on wysyłany na adres e-mail użytkownika na 

początku każdego miesiąca. 

Użytkownik może też utworzyć 30-dniowy raport z danymi historycznymi od 

wybranego dnia. Raport w formacie PDF jest wysyłany na adres e-mail 

użytkownika i może zostać udostępniony dowolnej osobie wybranej przez 

użytkownika. Raport ten nie jest udostępniany za pośrednictwem aplikacji CS3 

Mobile. 

Aby utworzyć raport miesięczny: 

1. Dotknij ikony menu  w lewym górnym rogu ekranu. 

 

Rycina 8-1. Tworzenie raportu miesięcznego 

2. Wybierz opcję Raport miesięczny. 

Pojawi się ekran z prośbą o wybranie daty, od której należy utworzyć 30-

dniowy raport z danymi historycznymi. 

 

Rycina 8-2. Wybór daty raportu miesięcznego 

3. Wybierz datę z kalendarza i dotknij przycisku Potwierdź datę. 

Pojawi się komunikat potwierdzający wybrany zakres dat. 
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Rycina 8-3. Wybrany zakres dat raportu miesięcznego 

4. Dotknij przycisku Wyślij prośbę, aby potwierdzić datę i poprosić CS 

System 3 o przesłanie miesięcznego raportu na Twój adres e-mail. 

Wygenerowany raport zostanie wysłany na adres e-mail użytkownika. 

 

Rycina 8-4. Potwierdzenie wygenerowania raportu miesięcznego 

5. Dotknij przycisku OK, aby zamknąć komunikat. 
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9 Zmiana informacji o koncie 

Możesz dokonać zmian informacji o koncie, aby poprawić błąd (np. datę 

urodzenia), zaktualizować dane medyczne w związku ze zmianą stanu zdrowia 

lub zmienić określone ustawienia CS System 3 chronione hasłem. 

Podgląd i zmiana informacji o koncie wymaga zalogowania się na konto przy 

użyciu adresu e-mail oraz hasła. W razie zapomnienia hasła do konta należy 

postępować zgodnie z informacjami w punkcie  „Error! Reference source not 

found.”. 

 

Rycina 9-1. Ekran logowania 

1. Dotknij ikony Menu. 

2. Wybierz opcję Mój profil. 

3. Zaloguj się na konto. 

Pojawią się opcje menu Mój profil. 

 

Rycina 9-2. Podmenu konta 
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9.1 Zmiana identyfikatora zegarka 

Zarówno zegarek CS Watch 3, jak i aplikacja CS System 3 mają 

niepowtarzalne identyfikatory, a po sparowaniu mogą działać tylko ze sobą. 

Przed wymianą zegarka lub smartfonu na nowy model stary zegarek należy 

usunąć z aplikacji, a nowy sparować. 

1. Z menu Mój profil wybierz opcję Identyfikator zegarka. 

  

Rycina 9-3. Usuwanie zegarka 

2. Dotknij przycisku Usuń zegarek. 

3. Dotknij przycisku Tak w odpowiedzi na pytanie: „Czy na pewno chcesz 

usunąć zegarek ze swojego konta?”. 

 

Po usunięciu zegarka aplikacja przeniesie Cię do ekranu „Połączenie 

zegarka” (Rycina 5-13, podpunkt 5.3.6). Sparuj nowe urządzenia zgodnie 

z opisem Etapu 5: Parowanie zegarka (podpunkt 5.3.6). 

 

Przywrócenie ustawień fabrycznych (zob. podpunkt 11.2) również spowoduje 

usunięcie zegarka z aplikacji. 

 



 

58 

9.2 Zmiana danych użytkownika 

1. W menu Mój profil wybierz opcję Dane osobowe. 

 

Rycina 9-4. Ekran z danymi osobowymi 

2. Dotknij dowolnego pola, które chcesz zmienić (z wyjątkiem adresu e-mail 

i kraju zamieszkania). Wprowadź aktualne dane. 

3. Po zakończeniu dotknij przycisku Zapisz, aby wrócić do ekranu Mój profil. 

9.3 Zmiana danych medycznych 

1. W menu Mój profil wybierz opcję Dane medyczne. 

 

Rycina 9-5. Ekran z danymi medycznymi 

2. Dotknij dowolnej z niebieskich wartości i wybierz inną wartość z listy. 

3. Po zakończeniu dotknij przycisku Wstecz, aby wrócić do ekranu Mój profil. 
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9.4 Zmiana limitów 

1. W menu Mój profil wybierz opcję Limity. 

 

Rycina 9-6. Ekran z limitami 

2. Zmień górny i dolny limit częstości tętna. 

3. Po zakończeniu dotknij przycisku Zapisz, aby wrócić do ekranu Mój profil. 
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9.5 Zmiana hasła do konta 

CardiacSense zaleca okresową zmianę hasła do konta w celu zwiększenia 

bezpieczeństwa danych. 

Aby zmienić hasło do konta: 

1. W Menu Mój profil wybierz opcję Hasło do konta. 

2. Dotknij przycisku Zmień hasło. 

  

Rycina 9-7. Zmiana hasła do konta 

3. Wprowadź obecne hasło, nowe hasło (zgodnie z polityką haseł) i potwierdź 

nowe hasło, wpisując je ponownie. 

4. Dotknij przycisku Zapisz. Następnie wyświetli się komunikat o dokonaniu 

zmiany hasła. 
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9.6 Resetowanie hasła 

Jeżeli użytkownik nie pamięta hasła, musi je zresetować i wybrać nowe. 

Aby zresetować hasło i wybrać nowe: 

1. Dotknij ikony Menu i wybierz opcję Mój profil. 

2. Na ekranie Zaloguj się dotknij pytania „Nie pamiętasz hasła?”. 

  

Rycina 9-8. Resetowanie hasła do konta 

3. Na następnym ekranie wpisz swój adres e-mail (używany przez 

CardiacSense do wysłania linku do resetowania hasła) i dotknij przycisku 

Wyślij. 

4. Przejdź do skrzynki odbiorczej, otwórz wiadomość o temacie „Hasło do 

aplikacji CardiacSense” i kliknij link Resetuj moje hasło. 

  

Rycina 9-9. Tworzenie nowego hasła do konta 

5. Utwórz nowe hasło (zgodnie z zasadami Polityki haseł), potwierdź je i kliknij 

przycisk Zapisz. 
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9.7 Zmiana zgody 

Dane wykorzystywane do celów badawczych są anonimizowane, a żadne dane 

osobowe nie są udostępniane osobom trzecim. Dane są wykorzystywane 

wyłącznie w celu udoskonalania algorytmów CardiacSense z myślą o lepszym 

kontrolowaniu zdrowia użytkowników. 

Aby zmienić zgodę na wykorzystywanie swoich danych do celów badawczych: 

1. W menu Mój profil wybierz opcję Zgody. 

 

Rycina 9-10. Ekran Preferencje i regulamin 

2. Zaznacz pole wyboru, jeżeli akceptujesz, że „CardiacSense może 

wykorzystywać moje dane do celów badawczych” lub odznacz (wyczyść) 

pole wyboru, jeżeli nie wyrażasz na to zgody. 

3. Po zakończeniu dotknij przycisku Wstecz, aby wrócić do ekranu Mój profil. 
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9.8 Zmiana wersji językowej w aplikacji 

Aby zmienić wersję językową w aplikacji: 

1. Przejdź do Menu > Ustawienia . 

2. Wybierz opcję Język. 

3. Wybierz preferowany język z listy (więcej informacji znajduje się 

w podpunkcie 5.3). 

4. Dotknij przycisku Zapisz. 

9.9 Zmiana jednostek 

Aby zmienić jednostki miary w aplikacji: 

5. Przejdź do Menu > Ustawienia. 

6. Wybierz opcję Jednostki. 

 

Rycina 9-12. Ekran z jednostkami miary 

7. Wybierz jednostki miary, które będą używane w aplikacji CS4 Mobile. 

8. Dotknij przycisku Zapisz. 
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10 Aplikacja CS3 Cloud 

Aplikacja CS3 Cloud przechowuje dane osobowe i medyczne użytkownika oraz 

generuje miesięczne raporty, które są wysyłane na adres e-mail użytkownika. 

 

Uwaga 

Aplikacja CS3 Cloud komunikuje się ze smartfonem przez Internet; 

użytkownik nie ma do niej dostępu. 
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11 Rozwiązywanie problemów i pielęgnacja 

11.1 Rozwiązywanie problemów 

11.1.1 Rozwiązywanie problemów z zegarkiem CS Watch 3 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Wyświetlacz nie działa. Zegarek jest wyłączony 
lub akumulator jest 
rozładowany. 

Włącz zegarek lub 
naładuj akumulator. 

Zielone diody LED z tyłu 
zegarka nie świecą się. 

Wyświetlacz jest 
włączony, ale zielone 
diody z tyłu zegarka nie 
świecą się. 

Możliwy problem 
z czujnikami. 

Skontaktuj się z pomocą 
techniczną 
CardiacSense. 

 

Wystąpił ogólny problem 
z zegarkiem lub jego 
czujnikami. 

Skontaktuj się z pomocą 
techniczną 
CardiacSense. 

 

Zegarek nie wykrył 
kontaktu palców 
z czujnikami EKG. 

Zdejmij palce i umieść je 
ponownie na czujnikach 
EKG. 

 

Akumulator zegarka jest 
naładowany tylko w 20%. 

Umieść zegarek 
w podstawce do 
ładowania i naładuj go. 

 

Zegarek ma bardzo 
ograniczoną pamięć. 

Sprawdź, czy zegarek 
i smartfon są 
powiązane. 

 

Zegarek nie rejestruje 
pomiarów, ponieważ 
brakuje mu pamięci. 

Sprawdź, czy zegarek 
i smartfon są 
powiązane. 

 

Bluetooth w zegarku lub 
smartfonie jest wyłączony 
lub odległość/zakłócenia 
między nimi nie 
umożliwiają połączenia 
Bluetooth. 

Włącz Bluetooth 
w zegarku i smartfonie, 
a następnie sprawdź, 
czy urządzenia te są 
sparowane. 

 

Awaria sprzętowa 
Bluetooth. 

Skontaktuj się z pomocą 
techniczną. 
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11.1.2 Rozwiązywanie problemów z aplikacją CS3 Mobile 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Żaden wynik nie jest 
wyświetlany. 

Brak komunikacji 
komórkowej z zegarkiem. 

Włącz Bluetooth i usługi 
lokalizacyjne. 

Niski poziom naładowania 
akumulatora w smartfonie 
powoduje przejście w tryb 
oszczędzania akumulatora 
i wyłączenie usług 
lokalizacyjnych i/lub 
łączności Bluetooth. 

Naładuj smartfon. 

Brak sygnału, a aplikacja 
działa w tle. 

Połączenie przychodzące 
lub powiadomienie 
podczas wyświetlania 
sygnałów w czasie 
rzeczywistym. 

Uruchom ponownie 
aplikację. 

Proces tworzenia raportu 
zostaje przerwany. 

Niski poziom naładowania 
akumulatora w zegarku 
lub smartfonie albo 
przychodzące 
powiadomienie na 
smartfonie. 

Powtórz proces. 

 

(prawy górny róg ekranu) 

Brak połączenia 
z Internetem. 

Dane nie są zapisywane 
w aplikacji. 

Sprawdź połączenie 
internetowe smartfonu. 

 

(prawy górny róg ekranu) 

Brak połączenia 
z zegarkiem. 

Sprawdź parowanie 
Bluetooth z zegarkiem. 

Sprawdź, czy odległość 
między zegarkiem 
a smartfonem jest 
mniejsza niż 4 m. 

 

11.1.3 Rozwiązywanie problemów z podstawką do ładowania 

Problem Możliwa przyczyna Rozwiązanie 

Awaria wskaźnika LED. Awaria sprzętowa. Wymień podstawkę do 
ładowania. 

Zegarek się nie ładuje. Zegarek jest umieszczony 
tyłem w podstawce. 

Umieść zegarek we 
właściwej pozycji. Użyj 
magnesu w podstawce 
do ładowania, aby 
prawidłowo umieścić w 
niej zegarek. 
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11.2 Przywracanie ustawień fabrycznych w zegarku 

Zresetowanie zegarka jest konieczne w przypadku kupna nowego smartfonu 

lub przywrócenia ustawień fabrycznych w smartfonie. 

Proces resetowania zegarka usuwa poprzednie dane parowania z aplikacją. 

W jego trakcie wymazywana jest pamięć wewnętrzna, w której przechowywane 

są wszystkie pierwotne i przetworzone dane, ale nie prowadzi on do 

przywrócenia oprogramowania układowego zegarka do jego fabrycznej lub 

poprzedniej wersji. 

Aby zresetować zegarek: 

1. Przesuń palcem w bok, aż pojawi się ekran przywracania ustawień 

fabrycznych: 

 

Rycina 11-1. Ekran przywracania ustawień fabrycznych 

2. Dotknij polecenia Zresetuj zegarek. 

 

Rycina 11-2. Potwierdzenie resetowania 

3. Dotknij niebieskiego znaku ✓, aby zresetować zegarek. 

Teraz można na nowo sparować zegarek i aplikację. 
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11.3 Aktualizacja oprogramowania układowego zegarka 

Gdy nowe oprogramowanie układowe zegarka jest dostępne, zostaje ono 

automatycznie zaktualizowane w zegarku. Aplikacja wyświetla komunikat 

o aktualizacji oprogramowania zegarka i pozostawieniu aplikacji otwartej na 

czas aktualizacji. 

 

Rycina 11-3. Aktualizacja oprogramowania układowego zegarka 

11.4 Aktualizacja aplikacji do nowej wersji 

Za każdym razem, gdy CardiacSense wydaje nową wersję swojej aplikacji CS3 

Mobile, wersja ta automatycznie zastępuje wersję stosowaną w smartfonie 

(chyba że w smartfonie nie są dozwolone automatyczne aktualizacje aplikacji). 

W obu przypadkach aplikacja jest aktualizowana przy następnym uruchomieniu 

przy aktywnym połączeniu z Internetem. 

Aktualizacja odbywa się w tle i nie wpływa na sparowanie zegarka i aplikacji. 

Zapisane dane, raporty i hasła są wciąż dostępne. 

11.5 Czyszczenie zegarka i podstawki do ładowania 

Aby zapewnić długotrwałą wydajność zegarka CS Watch 3 i podstawki do 

ładowania, należy je regularnie czyścić. 

Należy przecierać zegarek i podstawkę do ładowania delikatną, niestrzępiącą 

się suchą szmatką. 

 

Ostrzeżenie 

Aby uniknąć porażenia prądem, podczas czyszczenia zasilacz musi być 

odłączony od gniazdka elektrycznego. 

 

 

Przestroga 

Aby zmniejszyć ryzyko błędnych pomiarów, utrzymywać czujniki zegarka 

w czystości. 
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Przestroga 

Nie używać detergentów do czyszczenia zegarka i podstawki do 

ładowania. 

 

W razie potrzeby szmatkę można lekko zwilżyć świeżą wodą. 

11.6 Przechowywanie zegarka 

Przed przechowywaniem zegarka należy upewnić się, że jest w pełni 

naładowany i wyłączony. Akumulator należy ładować, nawet gdy urządzenie 

nie jest używane.  
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12 Dane techniczne 

12.1 Obsługiwane smartfony 

Aplikacja mobilna CardiacSense została przetestowana na następujących 

smartfonach: 

• Smartfony z systemem iOS w wersji 12–14: 

 iPhone 6 Plus 

 iPhone 8 i nowsze wersje 

• Smartfony z systemem Android w wersji 7–10: 

 LG V40 ThinQ 

 Samsung Galaxy S8–S20 

 Xiaomi Redmi Note 8–20 

 Huawei P20 

 OnePlus 7 

12.2 Wymagania dotyczące komunikacji 

• Wi-Fi 

Wi-Fi (802.11g i wyższe). 

• Technologia niskiej energii Bluetooth 

Wersja 4. 

• Połączenie internetowe 

Logowanie do aplikacji CS3 Mobile i ładowanie danych do aplikacji CS3 
Cloud wymaga, aby smartfon miał dostęp do Internetu za pośrednictwem 
sieci Wi-Fi i lokalnego routera lub za pośrednictwem sieci danych 
komórkowych i operatora sieci komórkowej. Zaleca się korzystanie z sieci 
Wi-Fi. 

12.3 Dane techniczne zegarka 

12.3.1 Dane techniczne 

Typ akumulatora 3,7 V, 300 mAh, litowo-jonowy 

Oczekiwana żywotność 
akumulatora 

24 miesiące typowego użytkowania 

Oczekiwany czas pracy 

(od pełnego naładowania 
akumulatora do rozładowania) 

około 48 godzin 

Napięcie robocze 3,7 V 

Pobór energii < 10 mA/h 

Masa 40 gramów 

Wymiary Średnica 44 mm, grubość 15 mm 

Obwód nadgarstka Min.: 14 cm, maks.: 20 cm 

Oczekiwana żywotność 2 lata 
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12.3.2 Środowisko robocze i warunki przechowywania 

Ciśnienie atmosferyczne 700–1060 hPa 

Stopień ochrony IP (wg normy IEC 
60529) 

Zegarek – IP67  

Podstawka do ładowania – IP22 

Temperatura robocza +5ºC do +50ºC 

Temperatura przechowywania -15ºC do +60ºC 

Zakres wilgotności względnej 15% do 90%, bez kondensacji 

 

Uwaga: Jeżeli wyrób był przechowywany lub transportowany 
w temperaturze przekraczającej zakres temperatury roboczej, 
należy odczekać, aż osiągnie zamierzoną temperaturę roboczą. 

12.3.3 PPG 

Pomiar częstości tętna Ciągły 

Pojemność pamięci Min. 72 godziny przechowywania na 
zegarku 

Zakres częstości tętna 30–220 uderzeń/min. 

12.3.4 EKG 

Częstotliwość próbkowania A/D 128 Hz 

CMMR 80 dB 

Impedancja wejściowa trybu 
wspólnego 

5 GΩ 

Zakres różnicowy ±300 mV 

Kanał EKG Pojedyncza elektroda 

Reakcja na częstotliwość 0,5–40 Hz 

Zakres częstości tętna 30–220 uderzeń/min. 

Wejściowy zakres dynamiczny 10 mV od szczytu do szczytu 

Pojemność pamięci Min. 72 godziny przechowywania na 
zegarku 

Rozdzielczość 17 bitów 

Interfejs użytkownika 3 elektrody ze stali nierdzewnej 

 

 

Nie używać wyrobu w warunkach innych niż określone. 
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12.4 Emisje elektromagnetyczne 

Produkt CS System 3 jest przeznaczony do użytku w środowisku 

elektromagnetycznym określonym w poniższych tabelach. Nie jest to wyrób 

podtrzymujący życie. 

Użytkownik musi upewnić się, że wyrób jest używany w takim zastosowaniu. 

12.4.1 Oświadczenie o spełnieniu wymogów FCC odnośnie do interferencji 
z częstotliwościami radiowymi 

FCC ID: 2A4CTCS322 

Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla 

urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te 

mają na celu zapewnienie zasadnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami 

w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może 

emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane 

i używane zgodnie z zaleceniami, może powodować szkodliwe zakłócenia 

w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią 

w konkretnej instalacji. Jeżeli urządzenie to powoduje szkodliwe zakłócenia 

w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można stwierdzić, wyłączając 

i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia zakłóceń 

za pomocą co najmniej jednego z następujących sposobów:  

• zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej; 

• zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem; 

• podłączyć urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego 

podłączony jest odbiornik;  

• skonsultować się ze sprzedawcą lub doświadczonym serwisantem radiowo-

telewizyjnym, aby uzyskać pomoc. 

CardiacSense Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia 

radiowe ani komunikacyjne spowodowane użyciem kabli i akumulatorów innych 

niż określone lub zalecane bądź nieautoryzowanymi zmianami lub 

modyfikacjami tego sprzętu. Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie 

zatwierdzone przez producenta, mogą unieważnić prawo użytkownika do 

obsługi sprzętu. 

Ten wyrób jest zgodny z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega 

następującym dwóm warunkom: 

1. urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń; i  

2. urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym 

zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie. 

 

 

Ostrzeżenie 

Przenośny sprzęt komunikacji radiowej (RF) (w tym urządzenia 
peryferyjne, takie jak kable antenowe i anteny zewnętrzne) nie powinien 
znajdować się bliżej niż 30 cm od jakiejkolwiek części tego wyrobu, 
w tym kabli określonych przez producenta. W przeciwnym razie 
wydajność sprzętu może ulec pogorszeniu. 
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12.4.2 Deklaracja – emisje elektromagnetyczne 

Test emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – 
wytyczne 

Emisje RF 

CISPR 11 

Grupa 1 Klasa B CS System 3 wykorzystuje energię 
częstotliwości radiowych (RF) wyłącznie do 
obsługi wewnętrznych funkcji. Oznacza to, że 
emisje RF są bardzo niskie i prawdopodobnie 
nie będą powodować żadnych zakłóceń 
w pracy znajdującego się w pobliżu sprzętu 
elektronicznego. 

Emisje harmoniczne  
IEC 61000-3-2 

Klasa A CS System 3 nadaje się do użytku we 
wszystkich budynkach z wyłączeniem 
zastosowania mieszkalnego, a także może 
być używany w budynkach mieszkalnych 
oraz tych bezpośrednio podłączonych do 
publicznej sieci zasilającej niskiego napięcia, 
która zasila budynki używane do celów 
mieszkalnych, pod warunkiem 
przestrzegania następujących ostrzeżeń: 

Ostrzeżenie: Wyrób może powodować 
zakłócenia radiowe lub może zakłócać 
działanie sprzętu znajdującego się w pobliżu. 
Może być konieczne podjęcie środków 
łagodzących, takich jak używanie produktu 
CS System 3 w innym miejscu. 

Wahania napięcia 
i migotanie światła  
IEC 61000-3-3:2013 

Wyrób zgodny 

 

 

Ostrzeżenie 

Używanie akcesoriów, przetworników i kabli innych niż określone lub 
dostarczone przez producenta tego wyrobu może zwiększyć emisje 
elektromagnetyczne lub zmniejszyć odporność elektromagnetyczną 
wyrobu i spowodować nieprawidłowe działanie. 
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12.4.3 Deklaracja – odporność elektromagnetyczna 

Test odporności Poziom testowy 
IEC 60601 

Poziom 
zgodności 

Środowisko 
elektromagnetyczne 

– wytyczne 

Wyładowania 
elektrostatyczne  
IEC 61000-4-2 

8 kV kontaktowe 

2, 4, 8, 15 kV 
w powietrzu 

8 kV 
kontaktowe  

2, 4, 8, 15 kV 
w powietrzu 

Podłogi powinny być 
wykonane z drewna, 
betonu lub płytek 
ceramicznych. Jeżeli 
podłogi pokryte są 
materiałem 
syntetycznym, 
wilgotność względna 
powinna wynosić co 
najmniej 30%. 

Szybkozmienne 
zakłócenia 
przejściowe 

IEC 61000-4-4 

2 kV dla linii 
zasilających 

1 kV dla linii 
wejście/wyjście 

Oceniono 
podczas 
zatwierdzania 
zasilacza 
AC/DC 

Jakość energii 
elektrycznej powinna 
odpowiadać warunkom 
typowym dla 
środowiska 
przemysłowego lub 
szpitalnego. 

Udar 

IEC 61000-4-5 

1 kV linia (linie) do 
linii 

2 kV linia (linie) do 
uziemienia 

2 kV wejście/wyjście 
sygnału do 
uziemienia 

Oceniono 
podczas 
zatwierdzania 
zasilacza 
AC/DC 

Jakość energii 
elektrycznej powinna 
odpowiadać warunkom 
typowym dla 
środowiska 
przemysłowego lub 
szpitalnego. 

Zapady napięcia, 
krótkie przerwy 
zasilania i wahania 
napięcia wejściowego 

IEC 61000-4-11 

0% UT; 0,5 cyklu 
przy 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 
270° i 315° 

0% UT; 1 cykl 
i 70% UT; 25/30 cykli 

Jedna faza przy 0° 
0% UT; 250/300 cykli 

Oceniono 
podczas 
zatwierdzania 
zasilacza 
AC/DC 

Jakość energii 
elektrycznej powinna 
odpowiadać warunkom 
typowym dla 
środowiska 
przemysłowego lub 
szpitalnego. Jeżeli 
wymagana jest ciągła 
praca produktu CS 
System 3 podczas 
przerw w dostawie 
prądu, zaleca się 
zasilanie systemu przy 
użyciu zasilacza 
awaryjnego lub 
akumulatora. 

Pole magnetyczne 
o częstotliwości 
zasilania (50/60 Hz) 

IEC 61000-4-8 

30 (A/m) 30 (A/m) Pola magnetyczne 
o częstotliwości 
sieciowej powinny 
odpowiadać poziomowi 
charakterystycznemu 
dla typowej lokalizacji 
w typowym środowisku 
przemysłowym lub 
szpitalnym. 

Uwaga: UT to napięcie prądu przemiennego przed 
zastosowaniem poziomu testowego. 
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12.4.4 Zalecane odległości separacji 

Zalecane odległości separacji między przenośnym i mobilnym sprzętem 

komunikacyjnym RF a CS System 3. 

Maksymalna 
znamionowa 

moc 
wyjściowa 

nadajnika 

[W] 

Odległość separacji w zależności od częstotliwości nadajnika 

[m] 

150 kHz do 
80 MHz poza 
pasmami ISM 

 

150 kHz do  
80 MHz  

w pasmach ISM 

 

80 MHz do  
800 MHz 

 

800 MHz do  
2,5 GHz 

 

0,01 0,12 0,2 0,4 1 

0,1 0,37 0,64 1,3 2,6 

1 1,17 2 4 8 

10 3,7 6,4 13 26 

100 11,7 20 40 80 

 

12.5 Funkcjonowanie zasadnicze 

Funkcjonowanie zasadnicze produktu CS System 3 określa się jako zdolność 

systemu do ciągłego pomiaru częstości rytmu serca z uderzenia na uderzenie 

i częstości tętna oraz wykrywania co najmniej 5-minutowego migotania 

przedsionków w ramach zdefiniowanych wskaźników działania. 

Funkcjonowanie zasadnicze jest zapewniane dzięki zastosowaniu 

wbudowanego wewnętrznego mechanizmu testowego, który wyświetla 

użytkownikowi powiadomienia o stanie i awariach oraz umożliwia bezawaryjną 

pracę. 
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12.6 Zgodność 

Podstawowe 
bezpieczeństwo 
i zasadnicze działanie 

ANSI/AAMI IEC/EN 60601-1:2005/(R)2012 + A1:2012 
Medyczne urządzenia elektryczne – Część 1: 
Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa 
podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego 

Podstawowe 
bezpieczeństwo 
wyrobów 
elektrokardiograficznych 

IEC 60601-2-47:2012 Medyczne urządzenia elektryczne 
– Część 2–47: Wymagania szczegółowe dotyczące 
bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania 
zasadniczego ambulatoryjnych systemów 
elektrokardiograficznych 

Akumulatory IEC 62133-2:2017 – Ogniwa i baterie wtórne 
zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity – 
Wymagania bezpieczeństwa dla przenośnych ogniw 
wtórnych oraz baterii z nich wykonanych do użytkowania 
w zastosowaniach przenośnych – Część 2: Systemy 
litowe 

Biokompatybilność ISO 10993-1: 2009 Biologiczna ocena wyrobów 
medycznych – Część 1: Ocena i badanie w procesie 
zarządzania ryzykiem: stały kontakt z nienaruszoną 
skórą 

Ocena kliniczna EN ISO 14155:2011 Badania kliniczne wyrobów 
medycznych na ludziach – Dobra praktyka kliniczna 

Bezpieczeństwo 
cybernetyczne 

Zastrzeżony protokół komunikacji z CRC służy do 
zapobiegania nieupoważnionemu odczytaniu danych 
pomiarowych oraz manipulowaniu danymi pomiarowymi 
i danymi pacjenta. Oprogramowanie zegarka sprawdza 
sumę kontrolną, aby zapobiec nieupoważnionej zmianie 
oprogramowania układowego. Aplikacja nie uruchomi 
się, jeżeli podczas sprawdzania integralności wykryta 
zostanie nieupoważniona zmiana oprogramowania. 

Poufność danych CardiacSense spełnia wymogi RODO. 

Wymogi EMC IEC 60601-1-2:2014 Wyd. 4 Medyczne urządzenia 
elektryczne – Część 1–2: Wymagania ogólne dotyczące 
bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania 
zasadniczego – Norma uzupełniająca: Zakłócenia 
elektromagnetyczne – Wymagania i badania 

FCC Federalna Komisja Łączności (FCC), Część 15. 
URZĄDZENIA O CZĘSTOTLIWOŚCI RADIOWEJ, 47 
CFR podczęść B – Niezamierzone promienniki 

Zastosowanie 
w domowej opiece 
medycznej 

IEC 60601-1-11:2015 Medyczne urządzenia elektryczne 
– Część 1–11: Wymagania ogólne dotyczące 
bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania 
zasadniczego – Norma uzupełniająca: Wymagania 
dotyczące medycznych urządzeń elektrycznych i 
medycznych systemów elektrycznych stosowanych w 
środowisku domowej opieki medycznej 

Oznakowanie i symbole EN ISO 15223-1:2016 Wyroby medyczne – Symbole do 
stosowania na etykietach wyrobów medycznych, w ich 
oznakowaniu i w dostarczanych z nimi informacjach – 
Część 1: Wymagania ogólne 

Bezpieczeństwo 
optyczne 

IEC 62471:2006 Analiza bezpieczeństwa 
przeprowadzona na podstawie normy IEC 62471 lub 
innych norm bezpieczeństwa optycznego lamp 

https://www.cardiacsense.com/privacy-policy/
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/part-15
https://www.law.cornell.edu/cfr/text/47/part-15
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Wstrząsy i wibracje ASTM D4332-14, ASTM D4169-16, ASTM D5276-98, 
ASTM D642-15, ASTM D999-08, ASTM D4728-17 

Użyteczność IEC 62366-1:2015, Wyroby medyczne – Część 1: 
Zastosowanie inżynierii użyteczności do wyrobów 
medycznych 
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12.7 Oznakowanie i symbole 

 

Patrz instrukcja obsługi 

 
Sprawdź w instrukcji obsługi 

 
RRRR 

Rok produkcji 

 

Specjalne wymogi wynikające z Dyrektywy w sprawie zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) 

2797 

Zgodność z rozporządzeniem unijnym 2017/745 w sprawie 
wyrobów medycznych i numer jednostki notyfikowanej 

 
Producent 

 

Część aplikacyjna typu BF (IEC60601-1) 

 
Numer katalogowy 

 
Numer seryjny 

 
Wyrób medyczny 

IP-67 

 

IP-22 

Zegarek jest chroniony przed wnikaniem pyłu. Ochrona przed 
zanurzeniem na głębokość od 15 cm do 1 m.  

 

Podstawka do ładowania jest chroniona przed dotykiem palcami 
i przedmiotami większymi niż 12 mm. Ochrona przed rozpryskami 
wody.  

 
Zakres temperatur przechowywania 

 
Numer członkowski BT SIG 

 

Nie używać, jeżeli opakowanie jest uszkodzone. 

 

 

 

Zgodność z częścią 15, podczęścią B FCC 
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Wyrób niebezpieczny w środowisku rezonansu magnetycznego 
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13 Załączniki 

Załącznik A. Terminy medyczne 

A.1. Migotanie przedsionków (A-Fib) 

Migotanie przedsionków to nawracające zaburzenia rytmu serca, 

charakteryzujące się szybkimi, przypadkowymi skurczami mięśnia 

przedsionkowego, co powoduje nieregularny i szybki rytm pracy przedsionków. 

Zaburzenie to można rozpoznać na elektrokardiogramie na podstawie braku 

załamków P i nieregularnej odpowiedzi komór. 

Migotanie przedsionków jest niezależnym czynnikiem ryzyka udaru i choroby 

zakrzepowo-zatorowej, które powodują zgon. Chociaż migotanie przedsionków 

staje się coraz powszechniejsze na całym świecie, można osiągnąć lepsze 

wyniki dzięki skutecznemu, choć często złożonemu leczeniu i wczesnemu 

wykryciu. 

A.2. EKG i PPG 

EKG i PPG to dwie podstawowe technologie pomiaru częstości rytmu serca. 

• EKG (elektrokardiografia) wykorzystuje elektrody do pomiaru biopotencjału 

generowanego przez sygnały elektryczne, które kontrolują rozszerzanie się 

i kurczenie komór serca. 

• PPG (fotopletyzmografia) wykorzystuje technologię opartą na świetle do 

wykrywania szybkości przepływu krwi kontrolowanej przez pompowanie 

serca. 

A.3. Częstość rytmu serca i tętna 

Częstość rytmu serca (HR) to liczba uderzeń serca na minutę. 

Częstość tętna (PR) to liczba wystąpień, gdy tętnice wytwarzają zauważalny 

„puls” wskutek wzrostu ciśnienia krwi wynikającego ze skurczu serca.





 

 

 


