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8. Menu obsluhy (Operator menu)

V menu obsluhy máte možnost přístroj optimálně nastavit 

na příslušné podmínky použití. Menu obsluhy lze během 

spouštění přístroje vyvolat následovně.

1. Zapněte přístroj.

2. Pak současně stiskněte obě dolní funkční tlačítka závislá 

na kontextu (viz obrázek vlevo). 

Když postupový pruh zmodrá, jste v nabídce Operator 

menu (menu obsluhy). Jakmile je dokončen proces zavádě-

ní, objeví se spouštěcí obrazovka menu obsluhy.

Jestliže postupový pruh nezmodrá, přístroj znovu zcela vy-

pněte a opět zapněte. Pak znovu stiskněte obě funkční tla-

čítka.

Navigování v menu obsluhy

K navigování v menu obsluhy můžete použít buď navigační 

knoflík, nebo funkční tlačítka závislá na kontextu na pravé 

straně displeje (viz „5.3 Navigace v menu“ na straně 43).

Upozornění:

Podle modrého zbarvení (modrý volicí pruh) přísluš-

ného pole poznáte, na kterém místě v menu obslu-

hy se právě nacházíte. Výchozí poloha modrého 

volicího pruhu je v menu obsluhy vždy střední pole 

nahoře v řádku menu (zde: Scroll: Page 1). 

V řádku menu se Vám mimoto ukáže název přísluš-

né stránky v angličtině (pole vlevo, které má hnědé 

pozadí, zde: Password Page (stránka hesla)).



Menu obsluhy (Operator menu) CS 97

1. Pro vyvolání stránky menu obsluhy otáčejte navigačním 

knoflíkem, dokud se nezobrazí požadovaná stránka.

2. Stiskněte navigační knoflík. 
Pozadí první položky menu zvolené stránky zmodrá.

3. Pro vyvolání položky menu na stránce otáčejte navigač-
ním knoflíkem, dokud se volicí pruh nebude nacházet 

na požadované položce menu.

4. Stiskněte navigační knoflík. 
Pozadí požadované položky menu zezelená.

5. Chcete-li změnit některou hodnotu, otáčejte navigač-
ním knoflíkem, dokud se nezobrazí požadovaná hod-

nota.

6. Stiskněte navigační knoflík.
Pozadí změněné hodnoty zmodrá a hodnota se uloží do 
paměti.

Na některých stránkách menu obsluhy jsou k dispozici 

další funkce. Tyto funkce jsou nutné pro jednotlivé kro-
ky nastavení přístroje a jsou popsány na příslušných mís-

tech této kapitoly.

7. Chcete-li zvolenou stránku opustit, otáčejte navigačním 
knoflíkem, dokud se volicí pruh nebude nacházet na 
hodnotě BACK (ZPĚT).

8. Stiskněte navigační knoflík.

Nyní můžete vyvolat jinou stránku menu obsluhy.

9. Chcete-li menu obsluhy opustit, držte tlačítko zap./
standby/vyp. stisknuté tak dlouho, dokud LED kontrol-
ka alarmu nepřestane blikat. 

Přístroj je vypnutý.
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Ventilation Modes 

Password Page 

Edit ventilation settings 

Edit alarm limits 

Options 

User Settings 

Enter operator menu 

Change operator password 

Enter service menu 

File Import/Export 

Device ID 

Bluetooth communication test 

Bluetooth communication 

NVG 

IPPV 

BiLevel + ASB 

Language 

Emergency mode 

Vt/kg body weight 

Allow patient height entry 

Service Files 

Mission Logs 

Screenshots 

Export Presets 

Import Presets 

Software Update 

DE, EL, EN, ES, FR, IT, JA, 

NL, PL, PT, RO, RU, SV, 

TH, TR, DA, ZH, PT (BR), 

CS, HU  

Allow gas type selection 

IPPV 

BiLevel + ASB 

CPAP + ASB 

PCV 

SIMV + ASB 

S-IPPV 

PRVC + ASB 

aPCV 

Preoxygenace 

Inhalace 

Allow 0% audio volume 

Hygiene input filter installed 

Suction filter 

Dust load on filter 

Allow alarm LED off 

Allow NVG 

 MEDUMAT Transport Menu obsluhy
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8.4 Software Update (aktualizace softwaru)

V tomto menu můžete do přístroje zavést aktuální verzi 
softwaru.

Při instalaci aktuální verze softwaru postupujte takto:

1. Zaveďte aktuální verzi softwaru na USB disk.

Pozor!
Připojujte k USB rozhraní jen USB disky splňující 
standard USB 2.0. Jinak může být narušen provoz 
přístroje, a tím může být ohrožen pacient.

Upozornění:

Zajistěte, aby byla baterie přístroje 
MEDUMAT Transport minimálně na 50 % nabitá 
nebo aby byl přístroj připojen k napájecímu zdroji. 
Jinak se aktualizace nespustí a objeví se hlášení: 
„Battery capacity < 50 %! To perform an update, 
please connect device to power supply.“ (Kapacita 
baterie < 50 %! Pro provedení aktualizace prosím 
připojte přístroj k napájecímu zdroji) Doporučuje-
me Vám, abyste vždy před prováděním aktualizace 
připojili přístroj k napájecímu zdroji.

2. Zapněte přístroj.

3. Do USB rozhraní přístroje zasuňte USB disk.

4. V menu obsluhy vyberte stránku „Software 
Update“.

Upozornění:
Může krátkou chvilku trvat, než přístroj 
MEDUMAT Transport rozpozná USB disk.

Během aktualizace softwaru nechte USB disk zasu-
nutý v USB rozhraní přístroje. Vyjměte jej teprve 
tehdy, když je aktualizace softwaru úplně dokon-
čena.

5. Stisknutím tlačítka  nebo navigačního knoflíku 
spusťte instalaci nové verze softwaru na přístroji.
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6. Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Upozornění:
Instalace verze softwaru s číslem verze nižším, než 
je na přístroji, není možná.

Pokud by přístroj nedokázal přečíst soubor s aktualizací 
softwaru, může to mít tyto důvody:

� Soubor s aktualizací softwaru nebo USB disk je 
poškozený. V obou případech se na displeji objeví 
hlášení: „Update FAILED, wrong checksum, please 
verify file“. (NEÚSPĚŠNÁ aktualizace, nesprávný 
kontrolní součet, prosím ověřte soubor) V takovém 
případě použijte jiný USB disk nebo znovu 
zkopírujte soubor s aktualizací softwaru na USB 
disk. 

� Aktualizace softwaru se přeruší a objeví se hlášení: 
„Update FAILED, please try again.“ (NEÚSPĚŠNÁ 
aktualizace, prosím zkuste to znovu). V tomto 
případě spusťte ještě jednou proces aktualizace, 
aniž byste přístroj vypnuli.

Jestliže přístroj dokázal správně načíst soubor s aktualizací 
softwaru, bude starý software nahrazen novým a na dis-
pleji se objeví postupový pruh. Na konci procesu aktualiza-
ce se objeví hlášení: „Update successful, please switch off 
the device.“ (Úspěšná aktualizace, prosím vypněte pří-
stroj.)

7. Aby se aktualizovala nová verze softwaru, vypněte nej-
prve přístroj.

8. Vyjměte USB disk z přístroje.

9. Zapněte přístroj.

10.V menu „Data přístroje“ (viz „ Data přístroje“ na 
straně 93) zkontrolujte uvedenou verzi softwaru.

11.Proveďte kontrolu funkce (viz „10. Kontrola funkce“ 
na straně 115).
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