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Firstbeat BODYGUARD Rychlý průvodce
Připojení elektrod:
1. Očistěte si opatrně kůži v místech vhodných pro umístění elektrod. V případě ochlupené
hrudi, podle potřeby místo vyholte.
2. Připněte elektrody na Bodyguard2.
3. Umístěte elektrody na kůži dle obrázků; ujistěte se, že jsou pohodlně přilepeny:
a) Připojte hlavní část Bodyguardu2 na pravou stranu těla, těsně pod klíční kost.
b) Elektrodu na volném konci BG2 přilepte na levou stranu těla, pod srdce (na hrudní
koš/ pod ňadry).
4. Měření začne automaticky. Můžete se o tom přesvědčit tak, že bliká zelená LED dioda.
Jestliže zelená LED dioda nezačne blikat do několika minut, spojte se s technickou
podporou.
Upozornění! Monitor není vodotěsný a musí být odstraněn během sprchy, plavání či saunování!
Během měření se ujistěte, že kabel zůstává připevněn k BG2!
Přerušení a ukončení záznamu:



Můžete, přerušit záznam např. během sprchování pomocí odpojení Bodyguard monitoru. Jen odpojte BG2 z elektrod.
Záznam bude automaticky pokračovat, pokud se Bodyguard znovu připojí.
Pokud chcete zastavit nahrávání, jednoduše odpojte monitor BG2 od těla a sejměte elektrody. Zařízení se automaticky
vypne.

Upozornění! Elektrody jsou na jednorázové použití! Pokud je sejmete z kůže, nebo v případě, že dojde k uvolnění v
průběhu měření, vždy je vyměňte za nové. Pokožka může reagovat na přilepenou elektrodu. Pokud je toto podráždění
výrazné a obtěžující, měli byste přerušit měření a pečlivě pod elektrodami pokošku osušit a očistit.
Vysvětlení signálních světel Bodyguard:
Během měření
Zelená LED bliká synchronně se
srdečním tepem.
Zelená a Žlutá LED blikají současně.

Funkce
BG2 nahrává data srdečního tepu.

Červená LED bliká

Paměť BG se naplnila anebo baterie se vybila. Přerušte měření a spojte se
s kontaktní osobou.

Bodyguard nahrává, ale baterie je vybitá. Pokračuje měření, ale v případě, že
jste uprostřed periody měření, spojte se s kontaktní osobou.

Pro zajištění spolehlivého kvalitního měření, je důležité správně elektrody připojit a použít je v souladu s těmito instrukcemi.
1.
2.
3.
4.
5.

Očistěte dobře kůži (nečistoty, pot) a oholte chloupky z místa pro přilepení elektrody.
Připojte elektrody k Bodyguard2 konektorům.
Odstraňte čirý ochranný obal ze zadní strany elektrody, aniž byste se dotkli povrchu lepící plochy.
Přitiskněte elektrody na kůži. Netlačte na střed elektrody, ale klouzavým tlakem prstů podél vnějšího okraje elektrody ji
pevně přilepte. Takto elektro vodivý gel neznečistí místo připevnění.
Kabel by měl vést pokud možno co nejpříměji mezi elektrodou a jednotkou BodyGuard, aby se co nejvíce zamezilo
vzniku chybných dat díky pohybu.

6. V případě sportu a značného vývinu potu se elektrody mohou uvolňovat. V tomto případě je vhodné je před sportovním
výkonem zajistit přelepením dodatečnou leukoplastí kabel i jednotku BodyGuard ke kůži.
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