
Vestir a t-shirt.

Encaixar as molas colocadas no interior da t-shirt 

nos eléctrodos. Deverá ouvir-se um click.

Encaixe das molas.

Vestir a t-shirt

Correcto posicionamento dos eléctrodos.

Colocar os eléctrodos 

VitalJacket 1L

Limpar com álcool e secar muito bem as zonas do 

corpo onde se vão colocar os eléctrodos. 

Na versão VitalJacket 5L Motion, a colocação dos 

eléctrodos deve seguir a imagem colocada no 

interior da t-shirt (imagem A).

VitalJacket 5L Motion

B CA

Verificar que o dispositivo electrónico possui um 

cartão SD e ligá-lo à ficha que se encontra no bolso 

da t-shirt. 

Colocar o dispositivo electrónico no bolso com a luz 

vermelha, que se encontra a piscar,  voltada para fora 

Ligar o dispositivo electrónico

Ligação do dispositivo electrónico à t-shirt.

Carregar o dispositivo electrónico

Desligar o dispositivo electrónico da t-shirt e ligá-lo à 

corrente eléctrica através do carregador. 

Botão de eventos

Instruções de lavagem

Pressionar o botão durante 1 segundo até a luz 

vermelha piscar rápido.

Lavar na máquina a 30ºC.

Não usar produtos com cloro.

Passar a baixa temperatura. Máximo 100ºC.

Não limpar a seco.

Não secar na máquina.

Código de cores do dispositivo electrónico

Vermelho (Funcionamento)

Pisca normal (1 vez por segundo) - está a adquirir 

sinal e a gravar dados no cartão SD.

Não pisca - retirar o cartão SD do dispositivo 

electrónico e voltar a introduzi-lo. Se o problema 

continuar,  contacte o seu médico.

Pisca rápido (3 vezes por segundo) - problemas de 

funcionamento contacte o seu médico.

Verde (Bateria)

Em utilização

Pisca lento (1 vez por cada 5 segundos) - bateria com 

menos de 30% 

Pisca normal (1 vez por segundo) - bateria com 

menos de 15% Pisca rápido (3 vezes por segundo) - 

bateria com menos de 5%

GUIA SIMPLES
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