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Инструкции за Потребителя
Уважаеми потребители, благодарим Ви много, че заку-
пихте пулсовия оксиметър.  
Настоящото ръководство е написано и съставено в съ-
ответствие с Директива на Съвета MDD93/42/EEC за 
медицинските продукти и хармонизираните стандарти. 
В случай на промени и софтуерни ъпгрейди, инфор-
мацията, съдържаща се в този документ, подлежи на 
промяна без предизвестие.
Ръководството описва, в съответствие с характеристи-
ките и изискванията на импулсния оксиметър, основ-
ната структура, функции, спецификации, правилните 
методи за транспортиране, инсталиране, използване, 
функциониране, ремонт, поддръжка и съхранение и 
др., както и процедурите за безопасност за защита, 
както на потребителя, така и на оборудването. Консул-
тирайте съответните раздели за информация.
Моля, прочетете внимателно в Ръководството на По-
требителя преди да използвате този продукт. Трябва 
да се спазва стриктно ръководството с инструкции, 
което описва работните процедури. Неспазването на 
ръководството с инструкции може да доведе до анома-
лии при измерването, повреда на оборудването и нара-
няване на хора. Производителят НЕ носи отговорност 
за проблемите, свързани с безопасността, надежд-
ността и експлоатационните характеристики, както и 
за всякакви аномалии в мониторинга, наранявания на 
хора и повреди на оборудването, дължащи се на неиз-
пълнение от страна на потребителите на инструкциите 
за употреба. Гаранционното обслужване на производи-
теля не покрива такива неизправности.
Поради предстоящия ремонт, специфичните продукти, 
които сте получили, могат да не съответстват напълно 
на описанието от това Ръководство с инструкции. Ис-
крено съжаляваме за това.
Този продукт е медицински продукт, който може да се 
използва многократно. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
 Може да се появи неприятно или болезнено усе-

щане, ако устройството се използва непрекъснато, 
особено при пациенти с микроциркулационна бари-
ера. Препоръчва се сензорът да не се поставя на 
един и същ пръст за повече от 2 часа.

 За специалните пациенти трябва да се прилага 
по-голяма предпазливост, като се проверява в про-
цеса на поставяне. Устройството не може да се при-
щипва върху оток и чувствителна тъкан.

 Светлината (инфрачервената е невидима), излъч-
вана от устройството, е вредна за очите, следова-
телно потребителят и лицето по поддръжката не 
трябва да се взира в светлината.

 Тестваното лице не може да използва фон дьо тен 
или друг грим.

 Ноктите на ръцете на тестваното лице не могат да 
бъдат много дълги.

 Моля, направете справка в съответната литература 
за клиничните ограничения и повишеното внимание.

 Този продукт не е предвиден за лечение.
Внимание: Федералният закон ограничава продажба-
та на това устройство от или по нареждане на лекар
Ръководството с инструкции е публикувано от нашата 
компания. Всички права запазени.

1 БЕЗОПАСНОСТ
1.1 Инструкции за Безопасно Функциониране
• Периодично проверявайте главното устройство и 

всички принадлежности, за да се уверите, че няма 
видими повреди, които могат да повлияят на безо-
пасността на пациента и работата на монитора по от-
ношение на кабелите и предавателите. Препоръчва 
се устройството да се проверява поне веднъж сед-
мично. Когато има очевидни повреди, преустановете 
употребата на монитора.

БЪЛГАРСКИ
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• Необходимата поддръжка трябва да се извършва 
САМО от квалифицирани инженери, извършващи 
техническо обслужване. Потребителите нямат право 
самостоятелно да извършват поддръжка.

• Оксиметърът не може да се използва заедно с ус-
тройства, които не са посочени в Ръководството с 
инструкции. С това устройство могат да се използ-
ват само принадлежностите, които са определени 
или препоръчани от производителя.

• Този продукт се калибрира преди напускане на заво-
да.

1.2 Предупреждения
• Опасност от експлозия - НЕ използвайте оксиметъра 

в среда със запалим газ, като например някои запа-
лими анестетични вещества.

• Не използвайте оксиметъра, докато се извършва те-
стово измерване с MRI и CT.

• Лицето, което е алергично към гума, не може да из-
ползва това устройство.

• Изхвърлянето за скрап на инструмента и неговите 
принадлежности и опаковки (включително батерия, 
найлонови торбички, стиропори и картонени кутии) 
трябва да се извършва в съответствие с местните 
закони и разпоредби.

• Моля, проверете опаковката преди употреба, за да 
се уверите, че устройството и принадлежностите са 
напълно в съответствие със списъка на опаковката, 
в противен случай устройството може да работи нор-
мално. 

• Моля, не измервайте това устройство с функционална 
тестова листовка за информацията, свързана с него.

1.3 Внимание
 Съхранявайте оксиметъра далеч от прах, вибрации, 

корозивни вещества, експлозивни материали, висо-
ка температура и влага.

 Ако оксиметърът се намокри, моля, преустановете 

БЪЛГАРСКИ



82

неговата употреба.
 Когато устройството се пренася от студена към 

топла или влажна среда, моля, не го използвайте 
веднага. 

 НЕ задействайте бутоните на предния панел с 
остри предмети.

 Не се разрешава дезинфекция с висока темпера-
тура или пара под високо налягане на оксиметъ-
ра. Консултирайте Ръководството с инструкции в 
съответния раздел за инструкции за почистване и 
дезинфекция.

 Не потапяйте оксиметъра в течност. Когато се нуж-
дае от почистване, моля, избършете повърхността 
му с медицински спирт с мек материал. Не пръскай-
те никаква течност директно върху устройството.

 Когато почиствате устройството с вода, температу-
рата трябва да бъде по-ниска от 60℃.

 Що се отнася до пръстите, които са твърде тънки 
или твърде студени, това вероятно ще повлияе на 
нормалното измерване на SpO2 на пациентите и 
честотата на пулса, моля, защипете дебелия пръст 
като палеца и средния пръст достатъчно дълбоко в 
сензора.

 Не използвайте устройството при новородени или 
кърмачета.

 Продуктът е подходящ за деца над четири годишна 
възраст и възрастни (теглото трябва да бъде между 
15 kg и 110 kg). 

 Устройството може да не работи при всички паци-
енти. Ако не можете да постигнете стабилни пока-
зания, прекратете употребата.

 Периодът на актуализиране на данните е по-малко 
от 5 секунди, което може да се променя според раз-
лична индивидуална честота на пулса.

 Ако по време на тестовия процес на екрана се поя-
вят някои необичайни условия, издърпайте пръста 
навън и поставете отново, за да възстановите нор-
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малната употреба.
 Устройството има нормален полезен живот в про-

дължение на три години от първата електрифици-
рана употреба. 

 Висящото въже, прикрепено към продукта, е изра-
ботено от неалергичен материал, ако определена 
група са чувствителни към висящото въже, спрете 
да го използвате. Допълнително, обърнете внима-
ние на употребата на висящото въже , не го носете 
около врата, като по този начин се избягва да се 
нарани на пациента.

 Инструментът няма функция на аларма за ниско на-
прежение, той показва само ниското напрежение, 
моля, сменете батерията, когато енергията на бате-
рията е изразходена.

 Когато параметрите са прекалено ниски, Инстру-
ментът няма функция на аларма. Не използвайте 
устройството в ситуации, в които са необходими 
аларми. 

 Батериите трябва да се извадят, ако устройството 
ще се съхранява за повече от един месец или в про-
тивен случай, батериите могат да протекат.

 Гъвкава верига свързва двете части на устройство-
то. Не усуквайте и не дърпайте връзката.

1.4 Индикатор за Употреба
Пулсовият оксиметър Fingertip е неинвазивно устрой-
ство, предназначено за измерване на насищане на кис-
лород на артериален хемоглобин (SpO2) и честотата на 
пулса на възрастни и педиатрични пациенти в домашна 
и болнична среда (включително клинична употреба при 
интернист/хирург, анестезист, интензивно отделение и 
др.). Това устройство не е предназначено за непрекъс-
нато наблюдение.

2 ПРЕГЛЕД
Пулсовата кислородна сатурация е процентното съ-
държание на HbO2 в общия Hb в кръвта, така наре-
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чената концентрация на O2 в кръвта. Това е важен 
биопараметър за дишането. С цел по-лесно и точно 
измерване на SpO2, нашата компания разработи пулсо-
вия оксиметър. В същото време, устройството може да 
измерва честотата на пулса симултанно.
Пулсовият оксиметър се отличава с малък размер, 
ниска консумация на енергия, удобно функциониране и 
е преносим. Необходимо е пациентът само да постави 
един от пръстите си във фотоелектрическия сензор за 
върха на пръста за диагностика, а екранът на дисплея 
ще покаже директно измерената стойност на Сатура-
ция на Хемоглобин. 
2.1 Класификация: 
Клас II b (MDD93/42/EEC  IX  Правило 10)
Клас II (U.S.FDA)
2.2 Характеристики
• Работата с продукта е опростена и удобна.
• Продуктът е с малък размер, с леко тегло (общото те-

гло е около 50 g, включително с батериите) и удобен 
за носене.

• Консумацията на енергия на продукта е ниска и две-
те първоначално предоставени ААА батерии могат да 
работят без прекъсване в продължение на 24 часа.

• Продуктът автоматично ще се изключи в рамките на 
5 секунди, когато няма сигнал в продукта.

• Индикаторът за изтощена батерия като икона на ба-
терия мига.

2.3 Основни приложения и Поле на Приложение
Пулсовият оксиметър може да се използва за измерва-
не на сатурация на хемоглобин при човека и честотата 
на пулса чрез пръста и да показва интензивността на 
пулса посредством бар-дисплей. Продуктът е подхо-
дящ за употреба в семейството, болницата (Обикнове-
на болнична стая), Кислороден бар, социални медицин-
ски организации, а също и за измерване на сатурация 
на кислород и пулс.
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Продуктът не е подходящ за употреба за не-
прекъснато наблюдение на пациенти.
Проблемът с надценяването ще се появи, ко-
гато пациентът страда от токсикоза, която е 
причинена от въглероден оксид, устройство-
то не се препоръчва да се използва при тези 
обстоятелства.

2.4 Изисквания за Околна среда
Среда за Съхранение
a) Температура :-40℃~+60℃
b) Относителна влажност :≤95%
c) Атмосферното налягане :500hPa~1060hPa
Работна Среда
a) Температура: :10℃~40℃
b) Относителна Влажност :≤75%
c) Атмосферното налягане:700hPa~1060hPa 

3 ПРИНЦИП И ВНИМАНИЕ
3.1 Принцип на измерване
Принципът на оксиметъра е следният: Установена е 
формула за опит в процеса на обработка на данни, като 
се използва Законът на Ламберт Бир в съответствие с 
Характеристиките на Абсорбцията на Спектъра на Ре-
дуктивния Хемоглобин (Hb) и Оксихемоглобина (HbO2) 
в светлинни и блиски-инфрачервени зони. Принципът 
на работа на инструмента е: Фотоелектрическа тех-
нология за проверка на оксихемоглобин се приема в 
съответствие с Капацитет на Технология за измерване 
на пулс и запис, така че два лъча с различна дължина 
на вълната на светлините да могат да бъдат фокусира-
ни върху върха на ноктите на човек чрез перспективен 
сензор за захващане на пръста. След това измереният 
сигнал може да бъде получен чрез фоточувствителен 
елемент, информацията, получена чрез него ще бъде 
визуализирана на екрана чрез обработка в електронни 
схеми и микропроцесор.

БЪЛГАРСКИ



86

 

Фигура 1. Принцип на Работа

3.2 Внимание
1. Пръстът трябва да бъде поставен правилно (вижте 

приложената илюстрация в това ръководство, Фи-
гура 5), в противен случай, може да доведе до не-
точно измерване.

2. Сензорът на SpO2 и фотоелектрическата приемна 
тръба трябва да бъдат разположени по начин, при 
който артериола на пациента да бъде в позиция по 
средата.

3. Сензорът на SpO2 не трябва да се използва на мяс-
то или крайник, вързани към артериален канал или 
маншет за кръвно налягане или приемащи интраве-
нозна система.

4. Уверете се, че оптичният път е без всякакви оптич-
ни препятствия като гумирана тъкан.

5. Прекомерната околна светлина може да повлияе на 
резултата от измерването. Включва луминесцентна 
лампа, двойна рубинена светлина, инфрачервен на-
гревател, пряка слънчева светлина и др.

6. Напрежение на пациента или екстремните електро-
хирургични смущения също могат да повлияят на 
точността.

7. Тестваното лице не може да използва фон дьо тен 
или друг грим.

Светлинен и инфрачервен лъч 
Емисионна Тръба 

Светлинен и инфрачервен лъч 
Приемаща тръба 
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3.3 Клинични Ограничения
1. Тъй като измерването се извършва въз основа на 

артериалния пулс, е необходим значителен пулси-
ращ кръвен поток на пациента. За пациент със слаб 
пулс, дължащ се на шок, ниска околна/телесна тем-
пература, силно кървене или приложение на съдово 
контрахиращ медикамент, вълната SpO2 (PLETH) 
ще намалее. В този случай, измерването ще бъде 
по-чувствително към смущения.

2. За тези със значително количество оцветяващо 
разреждащо лекарство (като метиленово синьо, ин-
диго зелено и кисело индиго синьо) или въглероден 
моноксид хемоглобин (COHb) или метионин (Me+Hb) 
или тиосалицилов хемоглобин, а някои с проблем с 
иктер, измерването на SpO2 от този монитор може 
да е неточно.

3. Медикаменти като допамин, прокаин, прилокаин, 
лидокаин и бутакаин също могат да бъдат основен 
фактор, причинител за сериозна грешка на измер-
ването на SpO2. 

4. Тъй като стойността на SpO2 служи като рефе-
рентна стойност за преценка на анемична аноксия 
и токсична аноксия, някои пациенти със сериозна 
анемия също могат да предоставят добро измерва-
не на SpO2.

4 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
1) Формат на Дисплей: Дигитална тръба на Дисплей;
 SpO2 Обхват на Измерване: 0% - 100%;
 Диапазон на измерване на честотата на пулса: 
 30 bpm - 250 bpm;
 Показване на интензивността на импулса: 
 дисплей на колуминация
2) Изисквания за Захранването: 2 ×1.5V AAA алкални 

батерии, адаптивен диапазон: 2.6V~3.6V.
3) Консумация на Енергия: По-малко от 25 mA.
4) Решение: 1% за SpO2 и 1 bpm за Честота на Пулса.
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5) Точност на Измерване: ±2% на етап 70%-100% 
SpO2 и без значение, когато етапът е по-нисък от 
70%. ±2 удара в минута или ±2% (изберете по-висок) 
за честота на пулса. 

6) Ефективност на измерването при слабо състоя-
ние на пълнене: SpO2 и честотата на пулса могат 
да бъдат показани правилно, когато съотношението 
на запълване на пулса е 0,4%. SpO2 грешка е ±4%, 
грешка в честотата на пулса е ±2 удара или ±2% (из-
берете по-висок).

7) Устойчивост на околна светлина: Отклонението 
между стойността, измерена в условия на изкустве-
на светлина или естествена светлина в закрити по-
мещения, и тази в тъмната стая е по-малко от ±1%.

8) Той е оборудван с функционален превключвател. 
Оксиметърът може да бъде изключен в случай, че 
не е поставен пръст в устройството. 

9) Оптичен Сензор
 Червена светлина (дължина на вълната 660nm, 

6.65mW) 
 Инфрачервена (дължина на вълната 880nm, 

6.75mW)  

5 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
• Едно висящо въже;
• Две батерии (опция);
• Едно Ръководство за Потребителя.
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6 ИНСТАЛИРАНЕ
6.1 Изглед на Предния Панел
 

Фигура 2. Изглед отпред 

Фигура 3. Поставяне на Батерии

6.2 Батерия
Стъпка 1. Вижте Фигура 3 и поставете правилно двете 

батерии с размер ААА в правилната посока.
Стъпка 2. Сменете на капака. 

Моля, внимавайте, когато поставяте бате-
риите за неправилно поставяне, за да не се 
повреди устройството.  

Дисплей SpO2

Дисплей за 
Ниско 

Честота импулс 

Барграф дисплей 
Честота на импулса 

Електрически 
прекъсвач 
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6.3 Монтиране на висящото въже  
Стъпка 1. Поставете края на въжето през отвора.
Стъпка 2. Поставете другия край на въжето през пър-

вия и след това го стегнете.

 
Фигура 4. Монтиране на висящо въже

Фигура 5. Поставете пръста в позиция

7 РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
7.1 Поставете двете батерии правилно в посоката и 

след това поставете отново капака.
7.2 Отворете скобата, както е показано на Фигура 5. 
7.3 Поставете пръста на пациента да се постави в 

гумените възглавници на щипката (уверете се, че 
пръстът е в правилната позиция) и след това защи-
пете пръста.

7.4 Натиснете веднъж бутона за превключване на 
предния панел.

7.5 Не движете пръста и поддържайте пациента спо-
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коен по време на процеса. Междувременно не се 
препоръчва движение на човешкото тяло.

7.6 Получавате информацията директно от екрана.
7.7 В статус на самозареждаща се лента, натиснете 

бутона и устройството се нулира.

Ноктите на пръстите и луминесцентната тръ-
ба трябва да бъдат от една и съща страна.

8 РЕМОНТИ И ПОДДРЪЖКА
• Моля, сменете батериите, когато на екрана се ви-

зуализира нисък волтаж.
• Моля, почистете повърхността на устройството пре-

ди употреба. Първо избършете устройството с ме-
дицински спирт и след това го оставете да изсъхне 
на въздух или го почистете с чиста кърпа. 

• Използвайте медицински спирт, за да дезинфекци-
рате продукта след употреба, за да предотвратите 
кръстосана инфекция при следваща употреба.

• Моля, отстранете батериите, ако оксиметърът не се 
използва за дълго време.

• Най-добрата среда за съхранение на устройството 
е - 40ºC до 60ºC температура на околната среда и не 
повече от 95% относителна влажност. 

• На потребителите се препоръчва да калибрират ус-
тройството периодично (или в съответствие с про-
грамата за калибриране на болницата). Може също 
така да се извърши от оторизиран представител и 
или просто се свържете с нас за калибриране.

На устройството не може да се прилага сте-
рилизация под високо налягане. 
Не потапяйте устройството в течност.
Препоръчва се устройството да се съхраня-
ва в суха среда. Влажността може да намали 
полезния живот на устройството или дори да 
го повреди.
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9 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

10 БУТОН НА СИМВОЛИТЕ

Проблеми Възможна Причина Решение
SpO2 и често-
тата на пулса 
не могат да се 
визуализират 
нормално

1. Пръстът не е пра-
вилно позициониран.
2. SpO2 на пациента 
е твърде ниска, за да 
бъде измерена. 

1. Поставете пръста 
правилно и опитай-
те отново. 
2. Опитайте отново; 
Отидете в болница 
за диагноза, ако 
сте сигурни, че ус-
тройството работи 
добре.

SpO2 и честота-
та на пулса не 
се визуализират 
стабилно

1. Пръстът не е поста-
вен достатъчно дълбо-
ко в устройството.
2. Пръстът трепери 
или пациентът се 
движи.

1. Поставете пръста 
правилно и опитай-
те отново. 
2. Изчакайте 
пациентът да се 
успокои 

Устройството не 
може да бъде 
включено

1. Батериите са 
изтощени или почти 
изтощени. 
2. Батериите не са 
поставени правилно. 
3. Неизправност на 
устройството.

1. Сменете бате-
риите.
2. Инсталирайте 
батериите отново.
3. Моля, свържете 
се с местния център 
за техническо 
обслужване.

Дисплеят се 
изключва 
неочаквано

1. Устройството ще се 
изключи автоматично, 
когато липсва сигнал в 
рамките на 5 секунди.
2. Батериите са почти 
изтощени.

1. Нормално.
2. Сменете бате-
риите.

Символ Описание

Част в контакт тип BF

% SpO2 Сатурация с кислород на пулса (%)
  FCbpm Честота на пулса (bpm)
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Индикацията на напрежението на батерията 
е недостатъчна (сменете батерията навреме, 
като избягвате неточни измерване)
1. не е поставен пръст
2. Индикатор за неадекватност на сигнала
положителен електрод на батерия
катод на батерия

Електрически прекъсвач

Сериен номер

Блокиране на алармата

IP22 Степен на защита на обвивката 

Да се съхранява на хладно и сухо място

Да се съхранява на място, защитено от 
слънчева светлина

Този артикул е в съответствие с Директива 
93/42/ЕИО за Медицински Продукти 

Код на продукта

Номер на партида 

Внимание: Прочетете внимателно и спазвайте 
стриктно инструкциите (предупрежденията) 
за употреба

Изхвърляне на ОЕЕО

Спазвайте инструкциите за употреба

Производител

Оторизиран представител в Европейската 
общност

Дата на производство
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11 ФУНКЦИОНАЛНИ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Информация за дисплея Режим на Дисплей
Насищане с Кислород на 
Пулса (SpO2)

Цифров

Честота на Пулса (BPM) Цифров
Интензитет на пулса 
(барграф)

Цифров барграф дисплей

Спецификация на параметъра SpO2

Обхват на измерване 0%~100%, (резолюцията е 1%).
Прецизност 70%~100%:±2%, Под 70% 

неуточнени.
Оптичен Сензор Червена светлина (дължината на 

вълната е 660nm)
Инфрачервена (дължина на 
вълната 880nm) 

Спецификация на параметър на Пулс
Обхват на измерване 30bpm~250bpm (разделителната 

способност е 1 bpm)
Прецизност ±2bpm или ±2% изберете по-висок
Интензитет на пулса
Обхват Непрекъснат барграф дисплей, 

най-горният дисплей показва 
по-силен импулс.

Изискване за Батерията
1.5V (размер AAA) алкални батерии × 2 или акумулаторни 
батерии                                                                                                                   
Полезен живот на батерията
Две батерии могат да работят непрекъснато в продължение 
на 24 часа

Температурна граница 

% Граница на влажност 

Граница на атмосферно налягане
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Размери и Тегло
Размери 57(Д) × 31(Ш) × 32(В) mm
Тегло Около 50 g (с батериите)

Приложение: Електромагнитна Съвместимост
Насоки и декларация на производителя - електро-
магнитни излъчвания- за цялото ОБОРУДВАНЕ и 
СИСТЕМИ 

Насоки и декларация на производителя - електромагнитни 
излъчвания
Системата CMS50DL е предназначена за употреба в електромаг-
нитната среда, посочена по-долу. Клиентът или потребителят на 
CMS50DL трябва да се увери, че се използва в такава среда.
Тест за емисии Съответствие Електромагнитна среда– 

инструкции
Радиочестотни 
емисии CISPR 11

Група 1 CMS50DL използва радио-
честотна енергия само за 
своя вътрешна функция. 
Поради тази причина ра-
диочестотните емисии на 
системата са много ниски 
и няма вероятност да при-
чинят някакво смущение на 
близкостоящо електронно 
оборудване.

Радиочестотни 
емисии CISPR 11

Клас B CMS50DL е подходящ за 
употреба във всички по-
мещения, включително би-
тови помещения и такива, 
които са пряко свързани 
към обществената мрежа 
за електрическо захранва-
не за ниско напрежение, 
която захранва сгради, 
използвани за битови цели.

Хармонични 
емисии
IEC 61000-3-2

N/A

Колебания на 
напрежението 
/ емисии на 
трептене
IEC 61000-3-3

N/A

БЪЛГАРСКИ



96

Инструкции и декларация на производителя – елек-
тромагнитна устойчивост – за цялото ОБОРУДВАНЕ 
и СИСТЕМИ 
Инструкции и декларация на производителя – електромаг-
нитна устойчивост
Системата CMS50DL е предназначена за употреба в електромаг-
нитната среда, посочена по-долу. Клиентът или потребителят на 
CMS50DL трябва да се увери, че тя се използва в такава среда.
Тест на 
устойчивост

IEC 60601 
ниво на 
тестване

Ниво на 
съответ-
ствие

Електромагнитна 
среда - инструкции

Електроста-
тичен разряд 
(ESD) IEC 
61000-4-2

±6 kV 
контакт
±8 kV въздухì

±6 kV 
контакт
±8 kV 
въздухì

Подовете трябва да 
бъдат от дърво, бетон 
или керамични плочки. 
Ако подът е покрит със 
синтетичен материал, 
относителната влаж-
ност трябва да бъде 
най-малко 30%.

Електрически 
бърз преходен 
процес/пакет 
импулси IEC 
61000-4-4

±2 kV за 
захранващи 
линии

N/A Качеството на мрежо-
вото захранване тряб-
ва да бъде това на ти-
пичната търговска или 
болнична среда.

Устойчивост 
на отскок IEC 
61000-4-5

±1 kV дифе-
ренциален 
режим

N/A Качеството на мрежо-
вото захранване тряб-
ва да бъде това на ти-
пичната търговска или 
болнична среда.

Спадове на 
напре-
жението, 
краткотрайни 
прекъсвания 
и изменения 
на напре-
жението на 
входните 
захранващи 
линии IEC 
61000-4-11

<5% UT 
(>95% dip в 
UT) за 0.5 
цикъла
40% UT
(60% dip 
в UT) за 5 
цикъла
70% UT
(30% dip в 
UT) за 25 
цикълаì

N/A Качеството на мрежо-
вото захранване тряб-
ва да бъде това на 
типичната търговска 
или болнична среда. 
Ако потребителят на 
CMS50DL  изисква не-
прекъсната работа по 
време на прекъсване 
на захранването, пре-
поръчва се CMS50DL 
да се захранва от не
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<5% UT 
(>95% dip в 
UT) за 5 сек

прекъсващо захранва-
не или батерия.

Честота на 
захранване
(50/60Hz)
Магнитно 
поле
IEC-61000-4-8

3 A/m 3 A/m Честота на захранва-
нето магнитно поле 
характеристиките на 
типичните помещения 
трябва да бъдат на 
нива, характерни за 
типична търговска или 
болнична среда.

ЗАБЕЛЕЖКА   UT е напрежението на променливотоковата 
мрежа преди прилагането на нивото на тестване.

Инструкции и декларация на производителя – 
електромагнитна устойчивост – за ОБОРУДВАНЕ и 
СИСТЕМИ, които не са ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩИ 
Инструкции и декларация на производителя – електромаг-
нитна устойчивост
Системата CMS50DL е предназначена за употреба в електромаг-
нитната среда, посочена по-долу. Клиентът или потребителят на 
CMS50DL трябва да се увери, че тя се използва в такава среда.
Тест на 
устойчи-
вост

IEC 60601 
ниво на 
тестване

Ниво на 
съответ-
ствие

Електромагнитна среда - 
инструкции

Излъчвани 
радиочес-
тоти IEC 
61000-4-3

3 V/m
80 MHz до 
2,5 GHz

3 V/m Портативното и мобилно RF 
комуникационно оборудване 
не трябва да се използва 
по-близо до която и да е част 
на CMS50DL, включително 
кабели, от препоръчителна-
та разделителна дистанция, 
изчислена по уравнението, 
приложимо за честотата на 
предавателя.
Препоръчителна раздели-
телна дистанция

80 MHz до 800 MHz

3.5
V 1

√Pd=

3.5
E 1

√Pd=
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800 MHz до 2.5 GHz 

Където P е максималната 
номинална изходна мощност 
на предавателя във ват (W) 
според производителя на 
предавателя, а d е препо-
ръчителната разделителна 
дистанция в метри (m).
Силите на полето от стацио-
нарни RF предаватели, оп-
ределени чрез електромаг-
нитно проучване на място,a 
трябва да бъдат по-ниски от 
нивото на съответствие за 
всеки честотен диапазон.b
Могат да възникнат смуще-
ния в близост до оборудва-
не, маркирано със следния 
символ:

ЗАБЕЛЕЖКА 1 При 80 MHz и 800 MHz се прилага по-високият честотен 
диапазон.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Тези насоки може да не се прилагат във всички ситуа-
ции. Електромагнитното разпространение се влияе от поглъщането и 
отражението от структури, предмети и хора.
a Сили на полето от стационарни предаватели, като базови радиостан-
ции (клетъчни/безжични) телефони и наземни мобилни радиостанции, 
любителски радия, AM и FM радио и телевизионно излъчване, теоре-
тично не могат да бъдат предвидени с точност. За да се оцени електро-
магнитната среда, дължаща се на стационарни RF предаватели, трябва 
да се предвиди електромагнитно проучване на място. Ако измерената 
сила на полето на място, на което се използва CMS50DL  надвишава 
приложимото ниво на RF съответствие, посочено по-горе, CMS50DL  
следва да се наблюдава, за да се провери нормалното функционира-
не. Ако се наблюдават необичайни резултати, може да е необходимо 
предприемане на допълнителни мерки, като например пренасочване 
или преместване на CMS50DL.
b Над честотния диапазон от 150 kHz до 80 MHz, силата на полето тряб-
ва да бъде по-малка от 3 V/m.

 7
E 1

√Pd=
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Препоръчителна разделителна дистанция между порта-
тивните и мобилни устройства Комуникационно RF обо-
рудване и ОБОРУДВАНЕ или СИСТЕМА – за ОБОРУДВА-
НЕ или СИСТЕМА, които не са ЖИВОТОПОДДЪРЖАЩИ 
Препоръчителни разделителни дистанции между портатив-
ното и мобилно RF комуникационно оборудване и CMS50DL  
CMS50DL е предназначен за употреба в електромагнитна сре-
да, в която излъчваните RF смущения се контролират. Клиен-
тът или потребителят на CMS50DL може да помогне за предо-
твратяване на електромагнитни смущения чрез поддържане 
на минимална дистанция между портативното и мобилно RF 
комуникационно оборудване (предаватели) и CMS50DL, както е 
препоръчано по-долу, в съответствие с максималната изходна 
мощност на комуникационното оборудване.
Номинална 
максимална 
изходна 
мощност на 
предавателя 
(W) 

Дистанция на разделяне според честотата на 
предавателя (m) 

150 kHz 
до 80 MHz

80 MHz 
до 800 MHz

800 MHz 
до 2.5 GHz

0,01 0,12 0,12 0,23
0,1 0,39 0,37 0,74
1 1,17 1,17 2,33

10 3,69 3,69 7,38
100 11,67 11,67 23,33

За предаватели с номинална максимална изходна мощност, които не са 
изброени по-горе, препоръчителната разделителна дистанция d в метри 
(m) може да се изчисли, като се използва уравнението, приложимо за чес-
тотата на предавателя, където P е максималната номинална изходна мощ-
ност на предавателя във ват (W), според производителя на предавателя.
ЗАБЕЛЕЖКА 1 При 80 MHz и 800 MHz се прилага разделителна дистанция 
за по-високия честотен диапазон.
ЗАБЕЛЕЖКА 2 Тези насоки може да не се прилагат във всички ситуации. 
Електромагнитното разпространение се влияе от поглъщането и отраже-
нието от структури, предмети и хора.

3.5
V 1

√Pd= 3.5
E 1

√Pd=  7
E 1

√Pd=

Изхвърляне: Продуктът не трябва да се изхвърля с други битови 
отпадъци. Потребителите трябва да организират изхвърлянето 
на оборудването да бъде бракувано, като го занесат в пункта за 
събиране, посочен за рециклиране на електрическо и електрон-
но оборудване.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ НА GIMA
Прилага се стандартната 12-месечна B2B гаранция (за взаимоотношения 
между фирми) на фирма Gima.




