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Wstęp
Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać Instrukcję Obsługi. Instrukcja obsługi opisująca procedury użytkowania powinna być ściśle 
przestrzegana. Niniejsza instrukcja szczegółowo przedstawia etapy, na które należy zwrócić uwagę podczas korzystania z produktu, a także opisuje działa-
nia, które mogą spowodować nieprawidłowości, ryzyko obrażeń ciała i uszkodzenia produktu oraz inne. Z powyższymi treściami należy zapoznać czytając 
poszczególne rozdziały uzyskując tym samym więcej informacji. Za wszelkie nieprawidłowości, obrażenia ciała lub uszkodzenia urządzenia wużytkowania, 
konserwacji, przechowywania, które wyniknęły z nieprzestrzegania instrukcji obsługi - nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za zapewnienie bezpie-
czeństwa, niezawodności i wydajności! Serwis gwarancyjny producenta nie obejmuje tego rodzaju uszkodzeń!
Nasza firma posiada zapis fabryczny i profil użytkownika dla każdego urządzenia, użytkownicy korzystają z bezpłatnych usług serwisowych przez rok od 
daty zakupu. Aby umożliwić nam zapewnienie Państwu kompleksowej i sprawnej obsługi serwisowej, prosimy o zwrot karty gwarancyjnej w przypadku 
konieczności naprawy urządzenia.

Uwaga: Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
Opisy zawarte w tym podręczniku użytkownika są zgodne z praktyczną charakterystyką produktu. W przypadku modyfikacji lub aktualizacji oprogramo-
wania, informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Elementy ostrzegawcze
Przed użyciem tego produktu, należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo i skuteczność opisanych poniżej czynności:
 Opisane każde wyniki pomiarów w połączeniu z objawami klinicznymi przez wykwalifikowanych lekarzy.
 Niezawodność i działanie przy użyciu tego produktu, czy spełnia działanie niniejszej instrukcji odnoszą się do instrukcji konserwacji.
 Zamierzonym operatorem tego produktu może być pacjent.
 Nie należy wykonywać czynności konserwacyjnych i serwisowych, podczas gdy urządzenie jest w użyciu.

Ostrzeżenie: Wymiana elementów wyposażenia, które nie zostały dostarczone przez naszą firmę, może prowadzić do wystąpienia błędów. Dowol-
na wymiana adapterów, mankietów może spowodować błędne wyniki pomiarów. Bez wykwalifikowanego personelu serwisowego naszej firmy lub 
innych autoryzowanych organizacji serwisowych nie należy podejmować prób konserwacji produktu.
Odpowiedzialność operatora
 Operator zobowiązany jest do dokładnego zapoznania się z instrukcją obsługi przed rozpoczęciem użytkowania produktu i ścisłego przestrzegania 

procedur obsługi w niej zawartych.
 Podczas uruchamiania produktu należy w pełni uwzględnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa, ale operator nie powinien ignorować uwag 

dotyczących pacjenta i stanu maszyny.
 Operator jest odpowiedzialny za dostarczenie informacji o stanie użytkowania produktu do naszej firmy.
Odpowiedzialność naszej firmy
 Nasza firma jest odpowiedzialna za dostarczenie wykwalifikowanego produktu, który spełnia wymagania normy zakładowej dla tego produktu
 Na życzenie użytkownika udostępnimy schemat połączeń, metodę kalibracji i inne informacje, aby pomóc odpowiednim i wykwalifikowanym tech-

nikom w naprawie tych części, które zostały wskazane przez naszą firmę.
 Nasza firma jest zobowiązana do przeprowadzenia konserwacji produktu zgodnie z umową.
 Nasze firma jest zobowiązana do sprawnego reagowania na wymagania użytkownika.
 W poniższym przypadku nasza firma odpowiada za wpływ na bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność urządzenia:
Montaż, uzupełnienie, usuwanie usterek, modyfikacja lub naprawa są wykonywane przez personel zatwierdzony przez naszą firmę.
Instalacje elektryczne w pomieszczeniu są zgodne z odpowiednimi wymogami, a urządzenie jest użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi.
Instrukcja obsługi została opracowana przez naszą firmę. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ROZDZIAŁ 1 - FUNKCJE I PRZEZNACZENIE

1.1 Główne funkcje
 Pomiar ciśnienia krwi i zapisywanie wyników pomiaru.
 Funkcja przechowywania danych, możliwość zapisania do 199 wyników.
 Interfejs do przeglądania danych, wygodny do przeglądania parametrów ciśnienia krwi.
 Na ekranie wyświetla się komunikat o niskim poziomie zasilania.
 Jeśli wynik pomiaru nie może być uzyskany z powodu pewnych czynników podczas pomiaru, urządzenie wyświetli odpowiednią informację o błę-

dzie.
 Jednostki pomiarowe: mmHg i kPa, które można przełączać za pomocą odpowiedniego przycisku.
 Z funkcją automatycznego wyłączania, w przypadku braku aktywności urządzenie wyłączy się automatycznie.
1.2 Przeznaczenie
Urządzenie służy do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi u ludzi. Rejestrowanie wartości parametrów ciśnienia krwi w celu zapewnienia odniesienia 
dla pracowników służby zdrowia.

ROZDZIAŁ 2 - ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

W celu prawidłowego użytkowania urządzenia, przed jego użyciem należy dokładnie zapoznać się ze „Zasadami bezpieczeństwa”.
Operatorzy nie są zobowiązani do profesjonalnego szkolenia, ale powinni używać tego produktu po pełnym zrozumieniu wymagań zawartych w niniej-
szej instrukcji.
Aby zapobiec uszkodzeniom lub stratom spowodowanym niewłaściwym użytkowaniem, należy zapoznać się ze „Zasadami bezpieczeństwa” oraz używać 
tego produktu prawidłowo.
Ze względów bezpieczeństwa należy stosować się do zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

 Uwaga W przypadku nieprawidłowego użytkowania istnieje możliwość wystąpienia szkód dla osób i materialnych.
Szkody materialne oznaczają szkody w domu, mieniu, zwierzętach domowych i hodowlanych.

 Przeciwwskazania 
.Nr
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 Ostrzeżenie 
	Dokonywanie pomiarów NIBP u pacjentów z chorobą sierpowatokrwinkową lub w warunkach, w których skóra jest uszkodzona lub można spodzie-

wać się jej uszkodzenia jest zabronione.
	W przypadku pacjentów z poważnymi zaburzeniami krzepnięcia krwi, ewentualny automatyczny pomiar ciśnienia krwi powinien być oparty na 

ocenie klinicznej, ponieważ tarcie kończyn o mankiet może powodować ryzyko powstania krwiaka.
	W przypadku poważnych zaburzeń krążenia krwi lub arytmii, należy korzystać z urządzenia pod nadzorem lekarza. Ściśnięcie ramienia podczas 

pomiaru może spowodować ostry krwotok wewnętrzny lub niedokładne wyniki pomiaru.
Ograniczenia pomiaru
W różnych uwarunkowaniach pacjenta, pomiar oscylometryczny posiada pewne ograniczenia. Pomiar polega na poszukiwaniu regularnego pulsu ciśnie-
nia tętniczego. W sytuacji, gdy stan pacjenta utrudnia jego wykrycie, pomiar staje się niewiarygodny, a czas pomiaru wydłuża się. Użytkownik powinien 
być świadomy, że następujące czynniki mogą zakłócić pomiar, czyniąc go niewiarygodnym lub wydłużając czas jego uzyskania. W niektórych przypadkach 
stan pacjenta może uniemożliwić wykonanie pomiaru.
Ruch pacjenta
Pomiary będą niewiarygodne lub nie będą mogły być wykonane, jeśli pacjent porusza się, drży lub ma drgawki. Ruchy te mogą zakłócać wykrywanie 
impulsów ciśnienia tętniczego. Ponadto, czas pomiaru będzie wydłużony.
Arytmia serca
Pomiary będą niewiarygodne i mogą nie być możliwe, jeśli arytmia serca pacjenta spowodowała nieregularne bicie serca. W związku z tym czas pomiaru 
będzie wydłużony.
Maszyna serca i płuc
Pomiary nie będą możliwe, jeśli pacjent jest podłączony do maszyny serca i płuc.
Zmiany ciśnienia
Pomiar będzie niewiarygodny i może nie być możliwy, jeśli ciśnienie krwi pacjenta zmienia się gwałtownie w okresie, w którym impulsy ciśnienia tętni-
czego są analizowane w celu uzyskania pomiaru.
Ciężki wstrząs
Jeśli pacjent jest w ciężkim wstrząsie lub hipotermii, pomiary będą niewiarygodne, ponieważ zmniejszony przepływ krwi do obwodów spowoduje 
zmniejszoną pulsację tętnic.
Skrajne wartości tętna
Pomiary nie mogą być przeprowadzane przy częstości tętna mniejszej niż 40 uderzeń na minutę i większej niż 240 uderzeń na minutę.
Otyłość acjenta
Gruba warstwa tłuszczu na ciele zmniejszy dokładność pomiaru, ponieważ tłuszcz pochodzący z tętnic nie ma dostępu do mankietów z powodu tłu-
mienia.

 Ostrzeżenie 
Samodzielne stawianie diagnozy i leczenie z wykorzystaniem wyników pomiarów może być niebezpieczne. Należy postępować zgodnie z zalecenia-
mi lekarza.
Proszę przekazać wyniki pomiarów lekarzowi, który jest zorientowany w stanie zdrowia i może potwierdzić diagnozę.
W przypadku niemowląt i osób, które nie potrafią się samodzielnie wyrażać, prosimy o korzystanie z urządzenia pod nadzorem lekarza.
W przeciwnym razie może dojść do wypadku lub nieporozumienia.
Proszę nie używać urządzenia do innych celów niż pomiar ciśnienia tętniczego.
W przeciwnym razie może to spowodować wypadek lub wstrzymanie pomiaru
Należy używać specjalnego mankietu.
W przeciwnym razie wynik pomiaru może być nieprawidłowy.
Nie należy trzymać mankietu w stanie nadmiernego napompowania przez dłuższy czas.
W przeciwnym razie może to być niebezpieczne.
Nie należy używać urządzenia w przypadku, gdy z powietrzem lub podtlenkiem azotu mieszają się łatwopalne gazy anestetyczne.
W przeciwnym razie może to być niebezpieczne.
W przypadku rozpryśnięcia cieczy na aparat lub akcesoria, a zwłaszcza w przypadku możliwości przedostania się cieczy do przewodu lub urządzenia, 
należy zaprzestać użytkowania i skontaktować się z serwisem.
W przeciwnym razie może to być niebezpieczne.
Materiał opakowaniowy należy utylizować, przestrzegając obowiązujących przepisów dotyczących kontroli odpadów i przechowując go w miejscu 
niedostępnym dla dzieci.
W przeciwnym razie może on spowodować szkody dla środowiska lub dzieci.
Należy używać zatwierdzonych akcesoriów do urządzenia, a przed użyciem sprawdzić, czy urządzenie i akcesoria działają prawidłowo oraz nie sta-
nowią zagrożenia dla zdrowia.
W przeciwnym razie wynik pomiaru może być niedokładny lub może dojść do wypadku.
Jeśli urządzenie zostanie przypadkowo zwilżenia, należy je umieścić w suchym i wentylowanym miejscu na pewien czas, aby rozproszyć wilgoć.
W przeciwnym razie - na skutek wilgoci urządzenie może ulec uszkodzeniu .
Nie należy przechowywać i transportować urządzenia poza określonym środowiskiem.
W przeciwnym razie może to spowodować błąd pomiaru.
Zaleca się regularne kontrole urządzenia i akcesoriów pod kątem uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy zaprzestać używania urzą-
dzenia i natychmiast skontaktować się z inżynierem biomedycznym szpitala lub z naszym Biurem Obsługi Klienta. Nie należy demontować, naprawiać 
i modyfikować urządzenia bez zezwolenia. 
W przeciwnym razie nie będzie można dokonać dokładnego pomiaru.
Urządzenie nie jest przystosowane do używania na ruchomych platformach transportowych.
W przeciwnym razie może to spowodować błąd pomiaru.
Urządzenie nie może być używane na przechylonym blacie.
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W przeciwnym razie istnieje ryzyko jego upuszczenia.
Materiały opakowaniowe, zużyte baterie i produkty wycofane z eksploatacji należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Produkty i materiały 
wycofane z eksploatacji są utylizowane przez użytkownika zgodnie z rozporządzeniem władz.
Wymiana akcesoriów, które nie zostały dostarczone przez naszą firmę, może prowadzić do wystąpienia błędów.
 Bez wykwalifikowanego personelu serwisowego naszej firmy lub innych autoryzowanych organizacji serwisowych nie należy podejmować prób 
konserwacji produktu.
Niniejsze urządzenie może być używane tylko do jednego obiektu testowego w danym czasie.
Jeżeli małe części urządzenia dostaną się do dróg oddechowych lub połknięte, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
Urządzenie i akcesoria są wykonane z materiałów alergennych. Jeśli użytkownik jest na nie uczulony, należy zaprzestać używania tego produktu.
Po naciśnięciu przycisku zasilania, jeśli urządzenie wykazuje błędy w wyświetlaniu, takie jak biały ekran, niewyraźny ekran lub brak zawartości wy-
świetlacza, prosimy o kontakt z naszą firmą.
Urządzenie powinno spełniać normę IEC 80601-2-30: Szczegółowe wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów 
pracy automatycznych nieinwazyjnych sfigmomanometrów.
2.1 Obsługa adaptera zasilania (oddzielna sprzedaż)

 Uwaga 
Urządzenie może być zasilane za pomocą zasilacza sieciowego, który jest częścią medycznej instalacji elektrycznej.
W przeciwnym razie może to spowodować zakłócenia.
Przeznaczony zasilacz musi być zasilany prądem zmiennym 100 V~240 V.
W przeciwnym razie może on spowodować pożar lub porażenie prądem.
W przypadku pęknięcia wtyczki lub przewodu dedykowanego zasilacza, nie należy go używać.
W przeciwnym razie może on spowodować pożar lub porażenie prądem.
Nie należy podłączać lub odłączać adaptera do gniazdka mokrymi rękami.
W przeciwnym razie może to być przyczyną porażenia prądem lub obrażeń.
Używając adaptera zasilania do połączenia z gniazdem zasilania, należy upewnić się, że gniazdo zasilania jest łatwo dostępne, w celu szybkiego 
odłączenia od zasilania w sytuacjach awaryjnych.
2.2 Działanie w przypadku baterii
  Uwaga 
Należy używać 4 baterii manganowych lub alkalicznych rozmiaru „AA”, nie należy używać baterii innego typu.
W przeciwnym razie może to spowodować pożar.
Nie należy mieszać starych i nowych baterii oraz baterii różnych typów
W przeciwnym razie może to spowodować wyciek baterii, przegrzanie, pęknięcie i uszkodzenie sfigmomanometru elektronicznego.
Proszę nie umieszczać niewłaściwego bieguna dodatniego i ujemnego baterii. Kiedy baterie wyczerpią się, należy wymienić je na nowe.
Proszę wyjąć baterie, gdy nie używasz urządzenia przez dłuższy czas (3 miesiące lub więcej).
W przeciwnym razie może to spowodować wyciek baterii, przegrzanie, pęknięcie i uszkodzenie sfigmomanometru elektronicznego.
W przypadku, gdy elektrolit z baterii nieopatrznie dostanie się do oczu, należy natychmiast przepłukać dużą ilością czystej wody.
Spowoduje to ślepotę lub inne uszkodzenia, należy natychmiast udać się do najbliższego szpitala w celu leczenia.
Jeżeli elektrolit z baterii nieopatrznie przyklei się do skóry lub ubrania, należy natychmiast spłukać dużą ilością czystej wody.
W przeciwnym razie może on uszkodzić skórę.
Wskazówki

Nie należy uderzać ani nie upuszczać urządzenia;
Nie należy napompowywać urządzenia zanim mankiet nie zostanie owinięty wokół ramienia;
Nie należy przekręcać mankietu i przewodu powietrznego na siłę.

Urządzenie służy do pomiaru ciśnienia krwi (BP) i pulsu u osób dorosłych.

ROZDZIAŁ 3 - JEDNOSTKA GŁÓWNA

Wszystkie produkty znajdują się w opakowaniu. Otwórz opakowanie i sprawdź, czy produkt jest kompletny.

Wtyk mankietu

Korek powietrzny mankietu 

Mankiet dla dorosłych 

Przycisk MEMORY 
Przycisk START/STOP 

Sucha bateria

Wyświetlacz
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Mankiet dla dorosłych:
(Specyfikacja: obwód kończyny 22-32 cm 
(środkowa część ramienia), proszę wybrać 
odpowiedni mankiet przy pomiarze innych.)

Podręcznik użytkownika

Sprzedaż oddzielna:
Adapter AC
Wejście: Napięcie: AC 100 V~240 V
Częstotliwość: 50 Hz/60 Hz
Prąd znamionowy: AC 150 mA
Wyjście: DC5,0 V±0,2 V 1,0 A

Mankiet:
Bardzo duży mankiet dla dorosłych: zakres obwodu kończyny to 32-43 cm (środkowa część ramienia)
Uwaga:
◎ Mankiet jest materiałem ulegającym zużyciu. Obliczając na podstawie pomiaru 6 razy dziennie (3 razy rano i wieczorem), żywotność mankietu wynosi 
około 1 roku (przy zastosowaniu naszych warunków eksperymentalnych);
◎Aby zapewnić prawidłowy pomiar ciśnienia krwi, mankiet należy wymieniać na bieżąco;
◎Jeśli mankiet przecieka, prosimy o kontakt z naszą firmą w celu zakupu nowego. Mankiet kupowany oddzielnie nie zawiera zatyczki do przewodu 
powietrznego. Przy wymianie nie należy wyrzucać zatyczki przewodu powietrznego, lecz zamontować ją na nowym mankiecie.

Uwaga 
Gdy okres użytkowania produktu i jego wyposażenia opisanego w niniejszym podręczniku dobiegnie końca, należy je zutylizować zgodnie z odpowiednią 
specyfikacją postępowania z produktem. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z naszą firmą lub organizacją reprezentującą.

ROZDZIAŁ 4 - INTERFEJSY ZEWNĘTRZNE

 Uwaga 
Podczas zdejmowania mankietu NIBP należy wyjąć zatyczkę z przodu rurki oddechowej.

① Gniazdo mankietu (  to identyfikator mankietu) Lewa strona

② Gniazdo zasilacza (  to identyfikator gniazda zasilania) Tylna strona 

 Uwaga 
Wszystkie urządzenia analogowe i cyfrowe podłączone do tego urządzenia muszą być zgodne z normami IEC (takimi jak IEC60950: Information 
technology equipment-Safety i IEC60601-1: Medical electrical equipment-Safety), a wszystkie urządzenia powinny być podłączone zgodnie z wy-
maganiami obowiązującej wersji normy systemowej IEC60601-1-1. Osoba podłączająca dodatkowy sprzęt do portu wejścia i wyjścia sygnału jest 
odpowiedzialna za zgodność systemu z normą IEC60601-1.

ROZDZIAŁ 5 - INSTALACJA BATERII/ADAPTERA AC

W urządzeniu można używać baterii i zasilacza sieciowego.
5.1 Instalacja baterii

① ② ③

① Zdejmij pokrywę baterii w kierunku wskazanym przez strzałkę.
② Zainstaluj baterie „AA” zgodnie z polaryzacją .
③ Przesuń, aby zamknąć pokrywę baterii.
Ikona „ ”: baterie są wyczerpane. Wymień cztery nowe baterie (tego samego rodzaju) w tej samej chwili. Testowanie przy niskim poziomie zasilania 
może spowodować odchylenia w danych i inne problemy.
Przed wymianą baterii należy wyłączyć urządzenie.

 Uwaga 
Gdy żywotność baterii dobiegnie końca lub gdy okaże się, że bateria ma nieprzyjemny zapach, jest zdeformowana, odbarwiona lub zniekształcona, 
należy zaprzestać jej używania i zutylizować ją zgodnie z lokalnymi przepisami, gdyż w przeciwnym razie spowoduje to zanieczyszczenie środowiska.
5.2 Używanie zasilacza sieciowego
1. Podłącz sfigmomanometr i zasilacz sieciowy. Podłącz wtyczkę adaptera zasilania do gniazda adaptera zasilania znajdującego się z tyłu urządzenia
2. Proszę włożyć wtyczkę zasilacza do gniazda AC 100 V~240 V.

Wyświetlacz
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 Uwaga 
Urządzenie może zostać odłączone od sieci zasilającej poprzez wyjęcie wtyczki adaptera.
Po odcięciu zasilania należy najpierw odciąć połączenie gniazda zasilania i zasilacza regulowanego, a następnie odciąć połączenie zasilacza regulo-
wanego i sfigmomanometru.
Należy upewnić się, że używany jest odpowiedni zasilacz klasy medycznej.

 Uwaga 
W przypadku jednoczesnego korzystania z zasilania regulowanego i baterii, baterie nie będą zużywane.
W przeciwnym razie urządzenie może się wyłączyć z powodu awarii zasilania.
Urządzenie może być dalej użytkowane po włączeniu, bez konieczności oczekiwania na przygotowanie urządzenia.

ROZDZIAŁ 6 - FUNKCJE PRZYCISKÓW

6.1 Opis działania przycisków 
Wszystkie operacje na sfigmomanometrze elektronicznym są wykonywane za pomocą przycisków. Nazwy przycisków znajdują się nad nimi. Są to:
 Lewy przycisk to przycisk „M”, w stanie „OFF” należy nacisnąć ten przycisk, aby wejść do interfejsu przeglądu (szczegóły w rozdziale 8.).
  Prawy przycisk to przycisk „START/STOP”, w stanie „OFF”, wciśnij ten przycisk, aby wejść w tryb pomiaru, napełnić mankiet w celu zmierzenia 

ciśnienia krwi, wciśnij ten przycisk ponownie, aby wyłączyć urządzenie.
6.2 Ustawianie parametrów 
W stanie „OFF”, naciśnij przycisk „M” i przycisk „START/STOP” jednocześnie przez 5 s, aby wejść do interfejsu ustawień, domyślną jednostką w tym 
interfejsie jest „mmHg”; naciśnij krótko przycisk „M”, aby przełączyć jednostkę pomiędzy „mmHg” i „kPa”.

ROZDZIAŁ 7 - SPOSÓB UŻYCIA SFIGMOMANOMETRU

7.1 Dokładny sposób pomiaru
Pomiaru należy dokonywać w spokojnym i odprężonym stanie.
1. Przyjmij wygodną pozycję siedzącą, podeprzyj ciało plecami i ramionami.
2. Umieść łokieć na stole, dłonią skierowaną do góry, ciało powinno być rozluźnione.
3. Mankiet powinnien się znajdować na wysokości serca.
4. Stopy ustaw płasko na podłodze i nie krzyżuj nóg.

Porady 
Staraj się mierzyć ciśnienie krwi o tej samej porze każdego dnia, tym samym ramieniem i w tej samej pozie - pozwoli to zachować spójność.
Wysokie i niskie położenie mankietu spowoduje zmiany w wynikach pomiaru.
Nie należy dotykać sfigmomanometru, mankietu i rurki podczas pomiaru.
Pomiary powinny być wykonywane w spokojnym miejscu, a ciało powinno być odprężone.
Przed pomiarem pozostań nieruchomo 4~5 minut.
Podczas pomiaru nie należy rozmawiać i poruszać się. Rozluźnij ciało, nie dopuszczaj do aktywności mięśni.
Pomiędzy pomiarami należy odczekać 4~5 minut.
Nie używać precyzyjnych instrumentów w pobliżu sfigmomanometru.

 Ostrzeżenie 
Podczas wielokrotnych pomiarów, dokładna wartość ciśnienia krwi może nie zostać zmierzona z powodu zatoru na ramieniu. Pomiaru należy dokonywać, 
gdy przepływ krwi jest niezakłócony.
Powtarzanie pomiaru przez dłuższy okres czasu, pocieranie kończyn mankietem może wiązać się z wystąpieniem plamicy, niedokrwienia i uszkodzenia 
nerwów. Podczas pomiaru pacjenta należy często sprawdzać kolor, ciepłotę i wrażliwość końcówki dalszej kończyny. W przypadku zaobserwowania 
jakichkolwiek nieprawidłowości, należy umieścić mankiet w innej pozycji lub natychmiast przerwać pomiar ciśnienia krwi.
Proszę używać urządzenia w środowisku o właściwej temperaturze i wilgotności, w przeciwnym razie spowoduje to błąd pomiaru.
Nie należy skręcać ani owijać przewodu powietrznego. Może to spowodować stałe ciśnienie w mankiecie, co może zablokować przepływ krwi i spowo-
dować poważne uszkodzenie pacjenta.
Nie należy używać mankietu na rannym obszarze, co spowoduje poważniejsze uszkodzenie tego obszaru.
Nie należy używać mankietu w miejscu, w którym przeprowadzany jest zabieg wewnątrz naczynia krwionośnego lub w miejscu połączenia tętniczo-żyl-
nego. Może to spowodować tymczasowe zablokowanie przepływu krwi i spowodować obrażenia u pacjenta.
Nie należy używać mankietu po stronie zabiegu mastektomii.
Podczas używania mankietu do uciskania, niektóre funkcje organizmu mogą być tymczasowo osłabione. Nie używaj pomiarowego medycznego sprzętu 
elektrycznego w odpowiedniej pozycji ramienia.
Nie należy poruszać się podczas pomiaru, spowoduje to opóźniony wpływ na przepływ krwi pacjenta.
Urządzenie należy odstawić na 2 godziny od minimalnej temperatury przechowywania, aby było gotowe do użycia zgodnie z przeznaczeniem.
Urządzenie musi być przechowywane przez 4 godziny od najwyższej temperatury przechowywania do momentu, gdy będzie gotowe do użycia zgodnie 
z przeznaczeniem.

 Uwaga 
Wymienione poniżej warunki mogą również powodować zmiany wartości pomiaru ciśnienia krwi.
Pomiaru należy dokonywać godzinę po posiłku lub po spożyciu alkoholu, kawy, po zapaleniu papierosa, ćwiczeniach fizycznych, kąpieli;
Przyjmowanie nieprawidłowej postawy ciała, np. w pozycji stojącej lub leżącej itp;
Pacjent podczas pomiaru mówi lub porusza ciałem;
Podczas pomiaru pacjent jest zdenerwowany, podekscytowany, niestabilny emocjonalnie;
Temperatura w pomieszczeniu gwałtownie wzrasta lub spada, lub środowisko pomiaru często się zmienia;
Pomiar w poruszającym się pojeździe;
Wysokie i niskie położenie mankietu spowoduje zmiany w wynikach pomiaru;
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Ciągły pomiar przez długi czas.
7.2 Zakładanie mankietu
Pomiaru można dokonać zarówno na lewym jak i prawym ramieniu.
Podczas pomiaru należy odsłonić ramię lub założyć ściśle przylegającą odzież.
Pomiaru należy dokonywać w pomieszczeniu o komfortowej temperaturze.
Podczas pomiaru należy zdjąć grubą odzież, nie zaleca podwijania rękaów.
Aby uzyskać dokładny wynik pomiaru, należy zwrócić uwagę na prawidłowe założenie mankietu (lewe ramię).
① Włóż wtyczkę powietrza do mankietu ramienia do gniazda mankietu sfigmomanometru.
② Rozciągnij mankiet do postaci cylindra, aby ramię mogło swobodnie wejść do środka
③ Lewe ramię przeciągnij przez mankiet, przewód powietrzny mankietu przejdzie przez wierzch dłoni.
④ Owiń mankiet na górnej części ramienia. Umieść przewód powietrza wewnątrz przedramienia i wyrównaj z palcem środkowym.
⑤ Dolna część mankietu powinna znajdować się około 2cm~3cm powyżej łokcia.
⑥ Po założeniu mankietu, ramię i mankiet powinny być szczelnie owinięte materiałem.

① ② ③

④ ⑤ ⑥

7.3 Pomiar ciśnienia tętniczego
①Podczas stanu „OFF”, naciśnij przycisk „START/STOP”, aby rozpocząć pomiar.
Podczas pomiaru należy zachować prawidłową postawę i spokój, ciało nie może się poruszać.
Aby przerwać pomiar 
Naciśnij przycisk [START/STOP], urządzenie przestanie się pompować i wypuści powietrze z mankietu.
②Wyświetli wyniki pomiaru po zakończeniu pomiaru.
③Potwierdź wartość pomiaru
*Samodzielne stawianie diagnozy i leczenie z wykorzystaniem wyników pomiarów może być niebezpieczne. Należy postępować zgodnie z zaleceniami 
lekarza.

 Uwaga 
Pomiędzy kolejnymi pomiarami należy odczekać co najmniej 4-5 minut.
 Podczas wielokrotnych pomiarów, dokładna wartość ciśnienia krwi może nie zostać zmierzona z powodu zatoru na ramieniu. Pomiaru należy doko-

nywać, gdy przepływ krwi jest niezakłócony.
 Jeśli na ekranie wyświetlany jest komunikat Err, pomiar nie może być przeprowadzony prawidłowo.
 Minimalna wartość sygnału fizjologicznego pacjenta jest minimalną wartością graniczną, którą urządzenie może zmierzyć. Urządzenie może uzy-

skiwać niedokładne wyniki pomiarów, jeśli jest używane poniżej minimalnej amplitudy lub minimalnej wartości sygnału fizjologicznego pacjenta.
*Urządzenie wyłączy się automatycznie po pięciu minutach bezczynności, także wtedy, gdy użytkownik zapomni wyłączyć zasilanie.

ROZDZIAŁ 8 - FUNKCJA PAMIĘCI

Urządzenie może automatycznie zapisywać wartości NIBP i wyświetlać do 199 zestawów wyników pomiarów.
Jeśli w aktualnym urządzeniu zapisano 199 zestawów danych pomiarowych, podczas zapisywania 200. zestawu danych, najwcześniejszy zestaw danych 
zostanie nadpisany. Jeśli nie ma żadnych wartości pomiarowych, wartości pamięci nie mogą być numerowane.
Funkcja pamięci nie może być używana podczas pomiarów.
Jeśli nie dokonano pomiaru, na interfejsie przeglądania zostanie wyświetlony komunikat „ ”.
8.1 Przeglądanie wartości pamięci
1.W stanie „OFF”, naciśnij przycisk „M”, aby wyświetlić średnią wartość ostatnich trzech zestawów danych, gdy liczba danych pomiarowych jest mniej-
sza niż trzy grupy, uzupełni się automatycznie. Kontynuuj naciskanie przycisku „M” w bieżącym interfejsie, aby wyświetlić wszystkie rekordy pomiaro-
we.
8.2 Usuwanie wartości pamięci
1. Użytkownicy mogą usuwać wszystkie wartości pamięci bieżącego użytkownika zamiast oddzielnie usuwać jedną wartość pamięci.
2. W interfejsie pamięci, naciśnij jednocześnie przycisk „M” i przycisk „START/STOP” przez ponad 5 sekund, po pojawieniu się na ekranie napisu „DEL”, 
wszystkie wartości pamięci zostaną usunięte.

 Przestroga 
Podczas wyświetlania zapisów pomiarowych, należy naciskać przycisk „M” w sposób ciągły, aby wyświetlać je jeden po drugim.

ROZDZIAŁ 9 - KLAWISZE I SYMBOLE

Urządzenie może nie zawierać wszystkich poniższych symboli.

Sygnał Opis Sygnał Opis
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Ostrzeżenie ─ Zobacz instrukcję obsługi Patrz podręcznik użytkownika

SYS Ciśnienie skurczowe DIA Ciśnienie rozkurczowe

MAP Średnie ciśnienie krwi PUL (Pressione 
del polso) Częstotliwość pulsu (bpm)

IPXX Stopień ochrony obudowy EMC Kompatybilność elektromagnetyczna

Możliwość recyklingu P/N Kod materiałowy producenta

Kod partii Data ważności

W ten sposób do góry Delikatny, obchodź się ostrożnie

Przechowywać w suchym miejscu Granica ciśnienia atmosferycznego

Granica temperatury % Granica wilgotnosci

Producent Data produkcji

Zasilanie Bateriami Częstotliwość pulsu (bpm)

Spuszczanie powietrza Opróżnianie

Oddzielna zbiórka dla tego urządzenia Z częścią typu BF

Numer seryjny Wyrób medyczny zgodny z Dyrektywą 93/42/EEC

Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie 
Europejskiej

Urządzenie klasy II

Gniazdo dla zasilacza sieciowego Interfejs do podłączenia mankietu

Dezaktywacja głosu Aktywacja głosowa

Świetny ruch podczas pomiaru Prawidłowo zawiązany mankiet

Etykieta wskaźnika tętnicy

ROZDZIAŁ 10 - KOMUNIKAT O BŁĘDZIE 
Kiedy na pozycji wysokiego ciśnienia pojawia się napis „Err”, a na pozycji niskiego ciśnienia pojawia się numer błędu, pomiar nie jest normalny. (Nu-
merami błędów są 02,04,06-16,19)

Znak błędu Przyczyny Rozwiązania

Err02 
Err15 Nieprawidłowa funkcja Proszę się z nami skontaktować

Err04 Słaba bateria Proszę wymienić baterię lub zasilacz

Err06 Mankiet nie jest prawidłowo nałożony. Prawidłowe nałożenie mankietu (patrz rozdział 10)

Err07 Wypadnięcie wtyczki mankietu Upewnij się, że wtyczka mankietu jest prawidłowo umieszczona w 
rurce (patrz Rozdział 10)

Err08 Błąd ciśnienia powietrza Nie poruszaj ramieniem, ciałem, dokonaj ponownego pomiaru

Importowane przez
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Err09 Sygnał pulsu jest zbyt słaby lub mankiet jest luźny. Prawidłowe nałożenie mankietu (patrz rozdział 10)

Err10 Mankiet jest zatkany lub ściśnięty Prawidłowe nałożenie mankietu (patrz rozdział 10)

Err14 Nieszczelność mankietu Wymień mankiet na nowy

Err11
Err12
Err13

Amplituda sygnału jest zbyt duża z powodu poruszania 
się ramienia, ciała lub z innych powodów podczas 
pomiaru Nie poruszaj ramieniem, ciałem, dokonaj ponownego pomiaru

Err16
Err19 Pomiar trwa zbyt długo

ROZDZIAŁ 11 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Nieprawidłowe parametry Przyczyny Rozwiązania

Wartości pomiaru ciśnienia tętniczego są zbyt wysokie 
lub zbyt niskie.
Rozmowa lub poruszanie ręką podczas pomiaru
Opaska uciska ramię

Mankiet nie jest prawidłowo podłączony. Podłącz prawidłowo mankiet. 

Zachowaj ciszę i ponownie rozpocznij 
pomiar.

Zdejmij ubranie i ponownie rozpocznij 
pomiar

Brak ciśnienia
Rurka powietrzna mankietu nie jest prawidłowo 
połączona z mankietem
Mankiet nie jest napompowany

Nieszczelność mankietu Należy kupić nowy mankiet.

Podłącz poprawnie.

Skontaktuj się z nami.

Mankiet opróżnia się w krótkim czasie Luźny mankiet Prawidłowo nałóż mankiet.

Nie można przeprowadzić pomiaru, nawet po naciśnięciu przycisku pomiaru Należy onownie włączyć zasilanie i 
ponownie rozpocząć pomiar.

Gwałtowne wyłączenie zasilania podczas zwiększania 
ciśnienia

Nie należy używać przez dłuższy czas, 
baterie mogą być wyczerpane z powodu 
zmiany temperatury

Należy wymienić wszystkie cztery baterie 
na nowe.

Należy przytrzymać przycisk on/off, ale nie można 
uruchomić urządzenia
Polaryzacja baterii jest odwrócona 

Baterie są zużyte Należy wymienić wszystkie cztery baterie 
na nowe.

Sprawdź, czy baterie są prawidłowo 
zainstalowane i czy bieguny baterii są 
prawidłowo ustawione.

Napełnianie mankietu rozpoczęło się przed naciśnięciem przycisku pomiaru Zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj 
się z nami.

Mankiet nigdy się nie opróżnia Zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj 
się z nami.

Błąd ciśnienia 
powietrza

Błąd opróżniania
Wyciągnij mankiet, aby go opróżnić. 
Zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj 
się z nami.

Inne Nie ruszaj ramieniem, ciałem i dokonaj 
ponownego pomiaru.

Brak wyświetlania wartości ciśnienia lub wartość niezmieniona podczas nadmuchiwania mankietu
Wyciągnij mankiet, aby go opróżnić. 
Zaprzestań używania urządzenia i skontaktuj 
się z nami.

Inne zdarzenie

Należy włączyć ponownie zasilanie i 
ponownie rozpocząć pomiar.
Wymień baterie.
W innym przypadku, skontaktuj się z nami.

ROZDZIAŁ 12 - KONSERWACJA, CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

*Prosimy o przestrzeganie środków ostrożności oraz prawidłowych metod obsługi zawartych w niniejszej instrukcji obsługi. W innym wypadku nie 
ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek usterki.

 Ostrzeżenie 
Przed czyszczeniem należy wyjąć baterie. Akcesoria i urządzenie główne muszą być oddzielone w celu wyczyszczenia.



58POLISH

Zabrania się wykonywania czynności konserwacyjnych podczas używania urządzenia.
Nie należy ściskać gumowej rurki na mankiecie.

 Przestroga 
 Dezynfekcja urządzenia i akcesoriów pod wysokim ciśnieniem jest niedozwolona.
 Nie należy dopuścić, aby woda lub środek czyszczący wpłynęły do gniazda – może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
 Nie należy moczyć urządzenia i akcesoriów w płynie.
 W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń lub pogorszenia stanu urządzenia i akcesoriów, prosimy go nie używać.
Konserwacja:
 Urządzenie i akcesoria należy regularnie czyścić. Zaleca się czyszczenie ich co miesiąc. Gdy urządzenie lub akcesoria zabrudzą się, użyj suchej i mięk-

kiej ścierki do wytarcia. Jeśli urządzenie lub elementy są bardzo zabrudzone, można zanurzyć miękką ścierkę w wodzie lub łagodnym detergencie i 
wycisnąć, a następnie użyć ścierki do czyszczenia.

 Urządzenie powinno być regularnie kontrolowane i kalibrowane (lub zgodnie z normą kontroli obowiązującą w szpitalu). Kontrola może być prze-
prowadzona w wyznaczonych instytucjach, przez profesjonalny personel lub skontaktować się z nami w celu przeprowadzenia kontroli. W interfejsie 
ustawień, naciśnij przycisk „START/STOP” jeden raz, po pojawieniu się na ekranie napisu „CAL”, naciśnij przycisk „M” przez ponad 15 s, aby wejść 
do interfejsu ciśnienia statycznego.

 Porady 
 Nie należy używać benzyny, lotnego oleju, rozcieńczalnika itp. do wycierania urządzenia.
 Nie należy czyścić ani zwilżać mankietu.
Przechowywanie:

 Porady 
 Nie wystawiaj urządzenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez dłuższy czas, w przeciwnym 

razie ekran wyświetlacza może ulec uszkodzeniu.
 Kurz ani wata nie mają wpływu na podstawowe działanie i bezpieczeństwo urządzenia w środowisku domowym, natomiast urządzenie nie powinno 

być umieszczane w miejscach o wysokiej temperaturze, wilgotności lub zakurzonych.
 Zużyty mankiet może być przyczyną niedokładnego pomiaru, należy okresowo wymieniać mankiet zgodnie z instrukcją obsługi.
 Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy przechowywać je w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
 Unikaj urządzenia w pobliżu ekstremalnie wysokich temperatur, takich jak kominek, w przeciwnym razie wydajność urządzenia może ulec pogor-

szeniu.
 Nie należy przechowywać urządzenia z lekami chemicznymi lub gazami żrącymi.
 Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, w których znajduje się woda.
 Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, w których występuje nachylenie, wibracje lub uderzenia
 Wyjmij baterie, jeśli urządzenie nie będzie używane przez trzy miesiące lub dłużej.

ROZDZIAŁ 13 - SPECYFIKACJA NIBP

Nazwa Sfigmomanometr elektroniczny

Stopień ochrony przed wnika-
niem wody IPX1 

Wyświetlacz LED 

Specyfikacja NIBP

Metoda pomiaru Metoda oscylometryczna

Tryb pracy Automatyczny

Tryb działania Praca ciągła

Zakres ciśnienia 0~297 mmHg(0~39,6 kPa)

Zakres pomiarowy
Ciśnienie SYS: 30～270 mmHg(4～36 kPa)

DIA: 10～220 mmHg(1,3～29,3 kPa)

Puls: 40~240/min

Pompowanie 160±5 mmHg(21,33±0,67 kPa)

Ochrona przed nadciśnieniem 297±3 mmHg(39,6±0,4 kPa)

Rozdzielczość Ciśnienie: 1 mmHg(0,133 kPa)

Dokładność Ciśnienie statyczne: ±3 mmHg(±0,4 kPa)

Błąd

Wartość ciśnienia tętniczego mierzona przez urządzenie jest równoważna z wartością pomiaru stetoskopem, 
wykonaj weryfikację kliniczną zgodnie z wymaganiami normy ISO 81060-2: 2013, której błąd spełnia następu-
jące warunki:
Maksymalny błąd średni: ±5 mmHg
Maksymalne odchylenie standardowe: 8 mmHg
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Temperatura pracy/ wilgotność +5ºC~40 ºC. 15%RH~85%RH (bez kondensacji)

Transport Transport przez ogólny pojazd lub zgodnie z umową zlecenia, unikać pounded, wstrząsnąć i rozpryskiwać przez 
deszcz i śnieg w transporcie.

Przechowywanie Temperatura: -20 ºC~+55 ºC; Wilgotność względna: ≤95 %; Brak gazów korozyjnych i przeciągów.

Ciśnienie atmosferyczne 700 hPa~1060 hPa 

Zasilanie 4 baterie alkaliczne „AA”, zasilacz AC (AC, 100 V-240 V, opcjonalnie)

Prąd znamionowy ≤ 600 mA 

Żywotność baterii Gdy temperatura wynosi 23°C, obwód kończyny 270 mm, ciśnienie krwi jest prawidłowe, 4 baterie alkaliczne 
„AA” mogą być użyte około 300 razy.

Wymiary urządzenia głównego 129*101*72 mm 

Waga urządzenia 281 gramów (bez baterii)

Klasyfikacja bezpieczeństwa Klasa Ⅱ sprzęt (zasilanie przez zasilacz)/Sprzęt zasilany zewnętrznie (zasilanie przez baterie)
Typ BF zastosowana część

Żywotność Żywotność urządzenia wynosi 5 lat lub 10000 pomiarów ciśnienia tętniczego.

Data producenta Patrz etykieta

Akcesoria Konfiguracja standardowa:
Mankiet dla dorosłych : obwód kończyny 22-32 cm (środek ramienia) 
Instrukcja obsługi, cztery baterie alkaliczne „AA”.
Adapter AC:
Wejście: napięcie: AC 100 V~240 V częstotliwość: 50 Hz/60 H Prąd znamionowy: AC 150 mA
Wyjście: DC 5,0 V±0,2 V 1,0 A

DODATEK
Wytyczne i deklaracja producenta - emisja elektromagnetyczna dla wszystkich URZĄDZEŃ i SYSTEMÓW 

Wytyczne i deklaracja producenta - emisja elektromagnetyczna

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik 
urządzenia powinien zapewnić, że jest ono używane w takim środowisku.

Badanie emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne

Emisje RF
CISPR 11 Grupa 1

Urządzenie wykorzystuje energię RF tylko do swoich wewnętrznych 
funkcji. Dlatego jego emisja RF jest bardzo niska i nie jest 
prawdopodobne, aby powodowała zakłócenia w pobliskich 
urządzeniach elektronicznych.

Emisja RF
CISPR 11 Klasa B

Urządzenie jest odpowiednie do stosowania we wszystkich zakładach, 
w tym w zakładach domowych oraz w zakładach bezpośrednio 
podłączonych do publicznej sieci energetycznej niskiego napięcia, 
która zasila budynki wykorzystywane do celów domowych.

Emisja harmonicznych
IEC61000-3-2 Klasa A

Wahania napięcia / emisja 
migotania światła
IEC61000-3-3 

Zgodne

Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna - dla wszystkich URZĄDZEŃ i SYSTEMÓW

Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik urządze-
nia powinien zapewnić, że jest ono używane w takim środowisku.

Badanie odporności Poziom badania IEC 
60601 Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne

Wyładowania elektrosta-
tyczne (ESD) 
IEC 61000-4-2

±6 kV kontakt
±8 kV powietrze

±6 kV kontakt
±8 kV powietrze

Podłogi powinny być drewniane, betonowe 
lub pokryte płytkami ceramicznymi. Jeżeli 
podłoga pokryta jest materiałem syntetycz-
nym, wilgotność względna powinna wynosić 
co najmniej 30%.
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Elektryczne szybkie stany 
przejściowe/uderzenia
IEC 61000-4-4

±2 kV dla linii zasilających ±2kV dla linii zasilających
Jakość zasilania sieciowego powinna być taka 
jak w typowym środowisku komercyjnym lub 
szpitalnym.

Przepięcia
IEC 61000-4-5

±1 kV tryb różnicowy
±2 kV tryb wspólny

±1 kV tryb różnicowy
±2 kV tryb wspólny

Jakość zasilania sieciowego powinna być taka 
jak w typowym środowisku komercyjnym lub 
szpitalnym.

Spadki napięcia, krótkie 
przerwy i wahania na-
pięcia na liniach wejścio-
wych zasilania
IEC 61000-4-11

<5% UT (>95% spadek 
UT)przez 0,5 cyklu
40% UT(60% spadek UT)
przez 5 cykli
70% UT(30% spadek UT) 
przez 25 cykli
<5% UT (>95% zanurzenia 
w UT) przez 5 sek.

<5% UT (>95% spadek UT)
przez 0,5 cyklu
40% UT(60% spadek UT)
przez 5 cykli
70% UT(30% spadek UT) 
przez 25 cykli
<5% UT (>95% zanurzenia 
w UT) przez 5 sek.

Jakość zasilania sieciowego powinna być taka 
jak w typowym środowisku komercyjnym 
lub szpitalnym. Urządzenie może konty-
nuować pracę podczas przerw w dostawie 
energii elektrycznej dzięki zastosowaniu 
akumulatora.

Częstotliwość zasilania 
(50/60Hz) Pole magne-
tyczne
IEC61000-4-8 

3A/m 3A/m 

Jakość zasilania sieciowego powinna być taka 
jak w typowym środowisku komercyjnym lub 
szpitalnym.

UWAGA: UT jest napięciem sieciowym a.c. przed zastosowaniem poziomu testowego.

Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna - dla URZĄDZEŃ i SYSTEMÓW, które nie podtrzymują życia

Wytyczne i deklaracja producenta - odporność elektromagnetyczna

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektromagnetycznym określonym poniżej. Klient lub użytkownik urządzenia powinien 
zapewnić, że jest ono używane w takim środowisku.

Badanie 
odporności

Poziom badania IEC 
60601

Poziom 
zgodności Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne

Przenośne i ruchome urządzenia komunikacyjne RF nie powinny być używane bliżej ja-
kiejkolwiek części urządzenia, w tym kabli, niż zalecana odległość separacji obliczona na 
podstawie równania mającego zastosowanie do częstotliwości nadajnika.

Przewodzo-
ne RF
IEC61000-4-6 

Promieniowa-
nie RF
IEC61000-4-3 

3 V/m
150 kHz do 80 MHz

3 V/m
80 MHz do 2,5 GHz

3 V/m

3 V/m

Zalecana odległość separacji
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7 800 MHz do 2,5 GHz

Gdzie P jest maksymalną mocą wyjściową nadajnika w watach (W) według producenta 
nadajnika, a d jest zalecaną odległością separacji w metrach (m).
Natężenia pola od stałych nadajników RF, jak określono w elektromagnetycznym badaniu 
terenu,a powinny być mniejsze niż poziom zgodności w każdym zakresie częstotliwości.b

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.
UWAGA 2 Powyższe wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację elektromagnetyczną ma wpływ absorp-
cja i odbicie od struktur, obiektów i ludzi.

A Natężenia pola od stałych nadajników, takich jak stacje bazowe dla telefonów komórkowych i stacjonarnych radiotelefonów przenośnych, radio 
amatorskie, audycje radiowe AM i FM oraz audycje telewizyjne nie mogą być przewidziane teoretycznie z dokładnością. Aby ocenić środowisko 
elektromagnetyczne spowodowane przez stałe nadajniki RF, należy rozważyć przeprowadzenie elektromagnetycznego badania terenu. Jeśli zmie-
rzone natężenie pola w miejscu, w którym urządzenie jest używane przekracza odpowiedni poziom zgodności RF powyżej, urządzenie powinno być 
obserwowane w celu sprawdzenia normalnego działania. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania konieczne może być podjęcie 
dodatkowych działań, takich jak zmiana orientacji lub położenia urządzenia.
B W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenie pola powinno być mniejsze niż 3 V/m. 

Zalecane odległości separacji między przenośnym i ruchomym sprzętem łączności RF a URZĄDZENIEM lub SYSTEMEM - dla URZĄDZEŃ lub 
SYSTEMÓW, które nie podtrzymują życia

Zalecane odległości separacji między przenośnym i ruchomym sprzętem łączności RF a urządzeniem
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Urządzenie jest przeznaczone do pracy w środowisku elektromagnetycznym, w którym zakłócenia promieniowania RF są kontrolowane. Klient 
lub użytkownik urządzenia może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycznym poprzez zachowanie minimalnej odległości między 
przenośnym i ruchomym sprzętem komunikacyjnym RF (nadajniki) a urządzeniem, zgodnie z poniższymi zaleceniami, w zależności od maksymalnej 
mocy wyjściowej sprzętu komunikacyjnego.

Znamionowa 
maksymalna moc 

wyjściowa nadajnika
(W) 

Odległość między urządzeniami w zależności od częstotliwości nadajnika  (m) 

150 kHz do 80 MHz
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80 MHz do 800 MHz
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800 MHz do 2,5 GHz
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0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.37 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

W przypadku nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej nie wymienionej powyżej, zalecaną odległość oddzielenia d w metrach (m) można osza-
cować przy użyciu równania mającego zastosowanie do częstotliwości nadajnika, gdzie P to maksymalna moc wyjściowa nadajnika w watach (W) 
zgodnie z danymi producenta nadajnika.
UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość separacji dla wyższego zakresu częstotliwości.
UWAGA 2 Powyższe wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację elektromagnetyczną ma wpływ absorpcja i 
odbicie od struktur, obiektów i ludzi.

Ostrzeżenie
 Aktywne urządzenia medyczne podlegają specjalnym środkom ostrożności EMC i muszą być instalowane i używane zgodnie z niniejszymi wytycz-

nymi.
 Pola elektromagnetyczne mogą wpływać na działanie urządzenia, dlatego inne urządzenia używane w pobliżu powinny spełniać odpowiednie wy-

magania EMC. Telefony komórkowe, promieniowanie rentgenowskie lub urządzenia MRI są możliwymi źródłami zakłóceń, ponieważ emitują pro-
mieniowanie elektromagnetyczne o wysokim natężeniu.

 Użycie AKCESORIÓW, przetworników i kabli innych niż wymienione, z wyjątkiem przetworników i kabli sprzedawanych przez PRODUCENTA urzą-
dzenia jako części zamienne do komponentów wewnętrznych, może spowodować zwiększenie EMISJI lub zmniejszenie ODPORNOŚCI URZĄDZENIA 
lub SYSTEMU ME.

 Urządzenie nie powinno być używane, gdy jest umieszczone lub znajduje się w pobliżu na innym sprzęcie, w razie potrzeby należy obserwować i 
sprawdzać, czy może ono prawidłowo pracować w takich konfiguracjach.

 Urządzenia lub systemy mogą być zakłócane przez inny sprzęt, nawet jeśli spełnia on wymagania odpowiedniej normy krajowej.
 Urządzenie wymaga przestrzegania specjalnych środków ostrożności w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) i wymaga wykwalifi-

kowanego personelu do instalacji i użytkowania zgodnie z informacjami EMC podanymi poniżej.
 Urządzenie nie powinno stykać się z pinami złączy oznaczonych symbolem ostrzegawczym ESD, chyba że stosowane są środki ostrożności związane 

z wyładowaniami elektrostatycznymi, urządzenie nie powinno być podłączane do tych złączy.
 W celu uniknięcia gromadzenia się ładunków elektrostatycznych zaleca się przechowywanie, konserwację i użytkowanie urządzenia w warunkach 

wilgotności względnej wynoszącej co najmniej 30%. Podłoga powinna być pokryta dywanami rozpraszającymi ładunki ESD lub podobnymi materia-
łami. Podczas użytkowania komponentów należy nosić odzież niesyntetyczną.

 Aby zapobiec wyładowaniom elektrostatycznym do wrażliwych na ESD części urządzenia, personel powinien dotykać metalowej ramy komponen-
tów lub dużych metalowych przedmiotów w pobliżu urządzenia. Podczas korzystania z urządzenia, zwłaszcza gdy możliwy jest kontakt z wrażliwymi 
na wyładowania elektrostatyczne częściami urządzenia, operator powinien nosić bransoletkę z uziemieniem przeznaczoną dla urządzeń wrażliwych 
na wyładowania elektrostatyczne. Więcej informacji na temat prawidłowego użytkowania można znaleźć w instrukcji dołączonej do bransoletki.

 Zaleca się, aby wszyscy potencjalni użytkownicy byli zaznajomieni z symbolami ostrzegawczymi ESD i przeszli szkolenie w zakresie środków ostroż-
ności ESD.

 Najbardziej podstawowa treść szkolenia z zakresu procedur ostrożności ESD powinna obejmować wprowadzenie do fizyki ładunków elektrosta-
tycznych, poziomu napięcia w konwencjonalnym przypadku oraz uszkodzeń elementów elektronicznych w przypadku kontaktu operatora z ładun-
kiem elektrostatycznym. Ponadto należy opisać metody zapobiegania gromadzeniu się ładunków elektrostatycznych, a także sposób i przyczyny 
uwalniania ładunków elektrostatycznych z ciała człowieka do ziemi lub ramy urządzenia lub stosowania bransoletki do połączenia ciała człowieka z 
urządzeniem lub ziemią przed nawiązaniem połączenia.

Należy stosować następujące typy kabli, aby zapewnić ich zgodność z normami dotyczącymi promieniowania zakłóceń i odporności na zakłócenia:

Nazwa Długość (m)

Kabel zasilacza 1,5

WARUNKI GWARANCJI GIMA
Obowiązuje 12-miesięczna standardowa gwarancja B2B Gima

Utylizacja: Produktu nie należy utylizować łącznie z odpadam komunalnymi. 
Użytkownicy są zobowiązani do przekazania urządzenia do odpowiedniego 
centrum recyklingowego wyspecjalizowanego w utylizacji sprzętów elektrycznych 
i elektronicznych




