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Návod k použití Medic 2.0

Úvodní ustanovení

Níže uvedené podmínky používání (dále jen „Podmínky používání“) stanoví pravidla
používání aplikace Medic 2.0 všemi jeho uživateli. 

Aplikace Medic 2.0 je určena pro ochranu osob prostřednictvím monitorování 
základních životních funkcí osamocených zaměstnanců či jiných osamocených osob (tepová 
frekvence a pohyb) a jejich polohy. 

Aplikace Medic 2.0 je instalována v chytrých hodinkách SAMSUNG Galaxy LTE 
(dále jen „Chytré hodinky“).

Uživatelem  se  rozumí  pro  účely  těchto  podmínek  fyzická  osoba  v  postavení
osamoceného  zaměstnance  při  výkonu  pracovní  činnosti  či  jiná  osamocená  osoba,  která
využívá aplikaci Medic 2.0 (dále jen „Uživatel“). 

Dozorující osobou se rozumí pro účely těchto podmínek fyzická nebo právnická osoba
zajištující dozor Uživatele (dále jen „Dozorující osoba“). 

Potřebné vybavení:
1. chytré hodinky Samsung Galaxy LTE s aplikací Medic 2.0

2. mobilní telefon monitorující osoby

Nastavení a používání Medic 2.0
1. zapni (spodním bočním tlačítkem) chytré hodinky, ve kterých je nainstalovaná 

aplikace Medic 2.0
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2. v menu v horní liště (menu se otevře stáhnutím horní hrany displeje) zapni GPS pro 
určování polohy. Pro maximální přesnost určení polohy musí být nastaveno: k 
získávání polohy – GPS, Wi-Fi a mobilní sítě.

Strana 3 (celkem 24) 

IČ:    25839047                               Tel.: 558 532 367
DIČ: CZ25839047                          Fax: 558 535 930       
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.        č.ú.: 157954996/0300
Zapsána u  KS Ostrava, oddíl B, vložka 4170 www.enviform.cz

http://www.enviform.cz/


3. Nasaď si hodinky klasicky na ruku ciferníkem nahoru.

                             

4. Pomocí otáčivého ciferníku nebo táhnutím po displeji najeď na obrazovku s aplikací 
Medic 2.0 (ikonka bílého srdíčka v červeném poli)

5. Kliknutím na ikonku Medic 2.0 najedeš do aplikace. V případě, že srdce je červené a 
bije, aplikace automaticky zahájila měření srdečního tepu a nečinnosti. V případě, kdy 
je srdce šedé, netluče a je zobrazen nápis STOP je třeba na něj kliknout a zapnout 
měřené funkce automaticky.
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6. Kliknutím na ozubené kolo se otevře nastavení (nejprve jste však vyzváni na zadání hesla pro 
vstup do nastavení). 
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7. Kliknutím na ikonu Vrchní tep se otevře nastavení hodnoty pro maximální tepovou frekvenci. 
Pomocí otočného ciferníku se nastaví hodnota maximální tepové frekvence. Stejně se 
postupuje i při zadání minimální tepové frekvence. 
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8. V sekci Nečinnost se nastaví, zda se má nečinnost měřit, či nikoliv a dále se zde nastaví doba 
nečinnosti buď v minutách nebo sekundách.

9. V sekci Alarm se nastaví doba alarmu, po kterou bude pracovník upozorňován na krizovou 
situaci. V případě falešného poplachu jej stačí vypnout v opačném případě se po jeho uplynutí 
odešle SMS a zahájí hovor.
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10. Jsou-li od dodavatele systému Medic 2.0 předem nastavené hodnoty: Vrchní tep, Spodní tep, 
Nečinnost a alarm – Nastavené hodnoty v     aplikace Medic 2.0 je oprávněn provést na 
základě podnětu Uživatele nebo Dozorující osoby výlučně Dodavatel. Uživatel a 
Dozorující osoba jsou oprávněni tyto nastavené hodnoty upravovat nebo měnit pouze 
s     předchozím souhlasem Dodavatele.

11. V sekci SMS a Telefon nastaví Dozorující osoba telefonní čísla, na které se mají odesílat 
SMS, popřípadě na které číslo se má začít volat v případě krizové události. SMS lze posílat 
nejvýše na 5 čísel najednou a lze tuto funkci ověřit posláním testovací SMS.
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12. V sekci PIN lze měnit heslo potřebné pro vstup do menu

13. Sekce jazyk slouží pro přepnutí do anglického jazyka, v sekci Log se zobrazují všechny 
změny v nastavení a tlačítko Reset slouží k vrácení systému do továrního nastavení.

      

14. Po vracení zpět do aplikace dojde k jejímu automatickému zapnutí a začínají se sledovat 
požadované hodnoty
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Postup v případě vzniku krizové události:

Krizovou událostí (dále jen „Krizová událost“) se rozumí situace, kdy: 
- tepová frekvence Uživatele se dostane mimo vymezené hodnoty, nebo 
- doba nečinnosti Uživatele přesáhne povolenou dobu, nebo
- dojde k sundání hodinek Uživatelem. 

A. Tepová frekvence se dostane mimo vymezené hodnoty

- v momentě kdy se dostane tepová frekvence mimo nastavenou hodnotu, tak se nejprve 
ukáže upozornění na tuto skutečnost. Upozornění je doprovázeno hlasitým alarmem a 
vibracemi (zatím nedochází k odeslání SMS/zahájení hovoru). 

- v případě kdy Uživatel vypne alarm (prostřednictvím zobrazeného tlačítka v aplikaci) 
v nastaveném intervalu (parametr v nastaveni), dojde k ignorace dané Krizové situace

- pokud Uživatel nezareaguje na spuštěný alarm v nastaveném intervalu, dojde automaticky
k odeslání SMS nebo provedení hovoru, popřípadě obou věcí najednou (v závislosti na 
nastavení ze strany Dozorující osoby)

- po kliknutí na GPS souřadnice v SMS zprávě se zobrazí poloha Uživatele. 

B. Doba nečinnosti přesáhne povolenou dobu

- po překročení nastavené povolené doby nečinnosti se nejprve spustí alarm 
upozorňující Uživatele na tuto skutečnost; upozornění je doprovázeno hlasitým 
alarmem a vibracemi (zatím nedochází k odeslání SMS/zahájení hovoru); 
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- v případě  kdy  Uživatel  vypne  alarm  (prostřednictvím  zobrazeného  tlačítka
v aplikaci)  v nastaveném intervalu (parametr v nastaveni), dojde k ignoraci dané
Krizové události;

- pokud  Uživatel  nezareaguje  na  spuštěný  alarm  v nastaveném  intervalu,  dojde
automaticky  k odeslání  SMS  nebo  provedení  hovoru,  popřípadě  obou  věcí
najednou (v závislosti na nastavení ze strany Dozorující osoby); 

- po kliknutí na GPS souřadnice v SMS zprávě se zobrazí poloha Uživatele. 

C. Dojde k     sundání hodinek

- při  sundání  hodinek  se  zapnutou  aplikací  Medic  2.0  se  nejprve  spustí  alarm
upozorňující  Uživatele  na  tuto  skutečnost.  Upozornění  je  doprovázeno  hlasitým
alarmem a vibracemi (zatím nedochází k odeslání SMS/zahájení hovoru); 

- v případě  kdy  si  Uživatel  nasadí  hodinky  zpět  na  ruku  a  vypne  alarm
(prostřednictvím zobrazeného tlačítka v aplikaci) v nastaveném intervalu (parametr
v nastaveni), dojde k ignoraci dané Krizové události;

- pokud Uživatel  nezareaguje na spuštěný alarm v nastaveném intervalu, tak dojde
k odeslání  SMS  nebo  provedení  hovoru,  popřípadě  obou  věcí  najednou  (v
závislosti na nastavení ze strany Dozorující osoby); 

- po kliknutí na GPS souřadnice v SMS se zobrazí poloha Uživatele. 
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Důležitá upozornění:
I. při nedodržení výše uvedených postupů nelze zaručit správné fungování systému;

II. Svévolné měnění zadaných hodnot potřebných k indikaci je přísně zakázáno!

III. zařízení nemá certifikaci do výbušného prostředí;

IV. Zařízení nemusí správně fungovat v blízkosti zdroje neionizujícího záření nebo 
elektromagnetického pole;

V. Aplikace MEDIC 2.0 je kompatibilní pouze s chytrými hodinkami Samsung Galaxy 
Watch LTE;

VI. Zákaz přepínání hodinek do úsporného režimu při nízkém stavu baterie zařízení.

VII. Aplikace Medic 2.0 slouží jako podpůrný prostředek pro omezení rizika náhlého 
zdravotního výpadku Uživatele.  

VIII. Aplikace Medic 2.0 v žádném případě nenahrazuje povinnost Dozorující osoby 
zabezpečit ochranu zdraví a života Uživatele. 

IX. Aplikace Medic 2.0 neukládá žádná data, pouze sleduje a vyhodnocuje aktuální 
nastavené hodnoty

X. Uživatel nebo Dozorující osoba jsou vždy povinni zajistit nabití Chytrých hodinek před 
započetím jejich užívání Uživatelem tak, aby nedošlo k výpadku aplikace Medic 2.0.

Rizika a opatření při nesprávném používání
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RIZIKO N P H R
Nepřesné měření tepové frekvence 2 5 2 20

POPIS RIZIKA NAVRŽENÁ OPATŘENÍ

V případě, kdy zaměstnanec špatně nebo nevhodně
upevní chytré hodinky, může dojít k nepřesnému

měření tepové frekvence.

 proškolit zaměstnance o správném užívání a

upnutí chytrých hodinek

 neměnit  předem  nastavené  limitní  hodnoty

tepové frekvence (minimum, maximum)
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RIZIKO N P H R
Nepřesné vyhodnocení krizových situací 2 5 1 10

POPIS RIZIKA NAVRŽENÁ OPATŘENÍ

Nepřesná indikace krizových stavů (tepová frekvence
mimo zadané hodnoty, nečinnost, pád).

 zákaz svévolného měnění zadaných hodnot

systému
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RIZIKO N P H R
Dlouhá doba upozorňujících alarmů 2 5 2 20

POPIS RIZIKA NAVRŽENÁ OPATŘENÍ
Při zadání dlouhé časové doby upozorňujícího alarmu
na krizové situace může dojít k pozdnímu upozornění
na krizovou situaci dozorující osobu, a to může vést

k ohrožení zdraví nebo života osamoceného
pracovníka

 neměnit  předem  nastavenou  délku  doby

upozorňujícího alarmu
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RIZIKO N P H R
Špatný GSM signál 1 5 1 5

POPIS RIZIKA NAVRŽENÁ OPATŘENÍ

Z důvodu nedostatečného nebo žádného GSM
signálu v uzavřených prostorech může dojít
k přerušení komunikace s dozorující osobou

 instalace zesilovače GSM signálu

¨
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RIZIKO N P H R
Výpadek mobilního operátora 2 5 3 30

POPIS RIZIKA NAVRŽENÁ OPATŘENÍ

V momentě, kdy dojde k výpadku mobilního
operátora systém nebude schopen komunikovat

s dozorující osobou

 v případě  výpadku  mobilního  operátora  je

nutné  zajistit  dohled  nad  osamoceným

pracovníkem jiným způsobem
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RIZIKO N P H R
Výpadek zařízení 2 5 1 10

POPIS RIZIKA NAVRŽENÁ OPATŘENÍ

Při vybití zařízení během používání dochází
k přerušení dohledu nad osamoceným pracovníkem.

 nabít  zařízení  na  100  %  před  každým

použitím

 v případě  nepřetržité  potřeby  zajistit

osamoceného pracovníka používat minimálně 2

sety
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RIZIKO N P H R
Seknutí aplikace 2 5 1 10

POPIS RIZIKA NAVRŽENÁ OPATŘENÍ

Během používání může dojít k zamrznutí aplikace,
systém nebude kontrolovat osamoceného pracovníka

 pravidelná  kontrola  chodu  aplikace

osamoceným pracovníkem

Práva a povinnosti uživatelů aplikace   Medic 2.0

1. Uživatel    a Dozorující  osoba jsou oprávněni používat aplikaci  Medic 2.0 v souladu
s Uživatelskou příručkou zařízení Medic 2.0, těmito Podmínkami používání a současně
dodržovat právní předpisy platné a účinné na území České republiky.  Při nedodržení
postupů uvedených v Uživatelské příručce zařízení Medic 2.0 nelze zaručit správné
fungování systému.

2. Uživatel  a  Dozorující  osoba  nesmí  svévolně měnit  zadané  hodnoty  potřebné
k indikaci Krizové události. 

3. Uživatel  a Dozorující  osoba jsou dále povinni dodržovat pravidla  a pokyny výrobce
Chytrých hodinek, prostřednictvím kterých byla  aplikace Medic 2.0   instalována či
aktualizována. 

Odpovědnost Dodavatele aplikace Medic 2.0  

1. Dodavatel  nenese  odpovědnost  za  žádné  škody  způsobené  nesprávným  používáním
aplikace Medic 2.0 či přístupem k aplikace Medic 2.0, včetně případné škody vzniklé
při neoprávněném stahování jakýchkoliv dat či aplikací do Chytrých hodinek, za škody
způsobené přerušením provozu, poruchou aplikace Medic 2.0, škody způsobené ztrátou
dat, nebo jiné škody na zařízení s aplikací Medic 2.0 vzniklé v důsledku instalace či
používání aplikace Medic 2.0. 

2. Dodavatel není jakkoli odpovědný za nedostupnost aplikace Medic 2.0   či jakákoli jiná
systémová  selhání,  jež  by  mohla  způsobit,  byť  jen  dočasnou nedostupnost  aplikace
Medic 2.0. 

3. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost zejména v případě:
(i) nepřesného měření tepové frekvence, kdy Uživatel špatně nebo nevhodně upevní 

Chytré hodinky, díky čemuž dojde k nepřesnému měření tepové frekvence;
(ii) nepřesného vyhodnocení krizových situací, kdy dojde k nepřesné indikaci 

krizových stavů (tepová frekvence mimo zadané hodnoty, nečinnost, pád);
(iii) dlouhé doby upozorňujících alarmů, kdy při zadání dlouhé časové doby 

upozorňujícího alarmu na Krizovou událost dojde k pozdnímu upozornění na 
Krizovou událost Dozorující osobu, což může vést k ohrožení zdraví nebo života 
Uživatele;
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(iv) špatného GSM signálu, kdy z důvodu nedostatečného nebo žádného GSM signálu 
v uzavřených prostorech dojde k přerušení komunikace Uživatele s Dozorující 
osobou;

(v) výpadku mobilního operátora, kdy systém nebude schopen komunikovat 
s Uživatelem a Dozorující osobou;

(vi) výpadku zařízení, kdy v důsledku vybití zařízení (Chytrých hodinek) během 
používání dojde k přerušení dohledu nad Uživatelem;

(vii) přerušení funkčnosti (zaseknutí) aplikace Medic 2.0, kdy během používání dojde 
k zamrznutí této aplikace a systém přeruší kontrolu Uživatele.

4. Dodavatel nepřebírá odpovědnost za nefunkčnost aplikace Medic 2.0 v důsledku změny 
prováděné průběžně ze strany výrobce Chytrých hodinek, tedy společnosti SAMSUNG, 
zejména jedná-li se o různé aktualizace softwaru a aplikací instalovaných přímo 
výrobcem.  V případě žádosti společnosti SAMSUNG o potvrzení provedení 
takovýchto aktualizací je Uživatel povinen se obrátit na Dodavatele a vyžádat si 
jeho souhlas či nesouhlas s potvrzením provedení konkrétní aktualizace. 

5. Dodavatel nepřebírá jakoukoliv odpovědnost za nefunkčnost aplikace Medic 2.0 za 
případný vznik újmy na Chytrých hodinkách, které vznikly použitím závadných nebo 
nelegálních aplikací, popř. nesprávným nebo nepovoleným použitím Chytrých hodinek.

6. Uživatel bere na vědomí, že Dodavatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v 
důsledku zásahů třetích osob do Chytrých hodinek nebo v důsledku jejich používání 
v rozporu s jejich určením.

7. Aplikace Medic 2.0 není určena pro kontrolu zaměstnanců a jejich pohybu a činností. 
Za běžných okolností se určování polohy Uživatele aktivuje až v okamžiku vzniku 
Krizové události, do té doby se nijak nesleduje ani neeviduje.

8.  Chytré hodinky nemají certifikaci do výbušného prostředí.

9. Chytré hodinky nemusí správně fungovat v blízkosti zdroje neionizujícího záření nebo 
elektromagnetického pole.

Autorskoprávní ochrana 

1. Obsah aplikace Medic 2.0 je předmětem ochrany dle autorského práva. Uživatel  ani
Dozorující osoba nejsou oprávněni obsah aplikace Medic 2.0 jakkoliv měnit, kopírovat,
rozmnožovat, šířit ani používat k jiným účelům a způsobem, než které předpokládají
tyto  Podmínky  používání.  Uživatel  není  oprávněn  pořizovat  či  distribuovat  kopie
aplikace Medic 2.0, pokoušet se je reprodukovat, měnit ani provádět zpětnou analýzu
nebo tak umožnit jiným subjektům. 

2. Uživatel  a/nebo  Dozorující  osoba nesmí  používat  aplikaci  Medic  2.0   nezákonným
způsobem,  k  nezákonným  účelům,  nebo  jakýmkoli  jiným  způsobem,  který  není  v
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souladu s  těmito  Podmínkami  používání,  právy třetích  osob a  příslušnými  právními
předpisy. 

3. Dodavatel  je oprávněn v případě porušení  Podmínek použití  konkrétním Uživatelem
nebo Dozorující osobou omezit, pozastavit, nebo ukončit přístup dotčeného Uživatele, a
to  bez  jakékoli  náhrady.  Uživatel  a/nebo  Dozorující  osoba jsou  povinni  uhradit
Dodavateli  veškerou škodu, kterou mu způsobí porušením těchto Podmínek používání. 
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