
 

e. Urzadzenie wylacza ste automatycznie jeieli przez IO sekund w urzadzeniu 

nie umieszczono palca.  
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Funkcja Bluetooth  

TDzic;:ki dostepnej w tym modelu funkcji Bluetooth, dane pomiarowe moina 

przesylaé na smartfon. Korzystanie z oprogramowania komunikacyjnego 

Bluetooth opisane jest w lnstrukcji obslugi aplikacji.  

Montaz smyczy  

1. Przeciagnaó cieószy koniec smyczy przez otwór (rys. l O - otwór znajduje sie 

po obu stronach).  

2. Przeciagnaó grubszy koniec smyczy przez wczešniej przeciagniety fragment 

smyczy, mocno zaciskajac.  
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Czyszczenie i dezynfekcja  

· Nie wolno namaczaé lub zanurzaé pulsoksymetru w cieczach.  

· Wyrób nalCZy dezynfckowaé tylko w razie koniccznoSci, aby 

uniknaé uszkodzenia wyrobu.  

· Nie wolno dezynfekowaé urzqdzcnia pod wysokim ciSnieniem i w 

wysokiej temperaturze.  

· Przed czyszczeniem i dezynfekcja naleZy wylqczyé urzqdzenie i 

wyciqgnqé baterie.  

CZYSZCZENIE  

1. Wyrób naleiy czyšcié miekka, wilgotna szmatka.  

2. Nadrniar wody naleiy wytrzeé szmatka.  

3. Pozostawié do calkowitego wyschniecia.  

DEZVNFEKCJA  

1. Zalecane šrodki dezynfekujqce obejmuja: etanol 70%, izopropanol 70%, 

aldehyd glutarowy (2%) w roztworze.  

2. Wyrób naleiy dezynfekowaé za pomocq miekkiej szmatki zwil:ž:onej w 

jednym z powyiszych šrodków,  

3. Naleiy wytrzeé pozostalošci po šrodku dezynfekujacym za pomoca miekkiej 

szmatki zwilionej woda.  

4. Pozostawié do calkowitego wyschniecia.  

Zawartošé zestawu  

konfiguracja standardowa  

Pulsoksymetr  l szt.  

Srnycz  I szt,  

Instrukcja  I kpl  

Dane techniczne 1. 

WySwietlacz: LCD  

2. Pomiar Sp02:  

Zakres pomiaru: 35-100%  

Dokladnošé pomiaru: ±2%(80%-100%) ; ±3%(70%-79%)  

3. Pomiar pulsu:  

Zakres pomiaru: 25-250bpm 

Dokladnošé pomiaru: ±2bpm  

4. Specyfikacja elektryczna:  

Napiecie: D.C.2,2 V-,3AV  

Rodzaj baterii: 2 baterie alkaliczne AAA 1,5 V. 

Zuzycie energii: < 50mA  

S. Specyfikacja produktu:  

Wymiary: 58x34x30mm Waga: 

50g(wliczajqc baterie)  

6. Warunki pracy:  

Temperatura:  

Pomiar: +5 C - +40 C  

Transport i przechowywanie: -1o·c .... +5o·c  

WilgotnoSé:  

Pomiar: 15%-80%  

Transport i przechowywanie: l 0%--90%  

CiSnienie atmosferycznc:  

Pomiar: 860hPa-l 060hPa  

Transport i przechowywanie: 700hPa-1060hPa  

Rozwiiizywanie problemów  

Proble
m  

Prawdopodobna przyczyna  Rozwlezante  

Nic wySwietla sie I. Urzadzeníc nic zostalo  

wartošč Sp02 lub  prawidlowo zaloZone na  

wartošč pulsu.  palec.  

I. Poprawié ulozenie palce i 

spróbowaé ponownie.  

2. Spróbowaé ponownic.  

WartoSci znikly  2. WartoSč Sp01jest zbyt niska, 3. Sprawdzié potqczenie  

 aby mogla zostaé zmicrzona.  Bluetooth i poh!czyé  

3. Sygnal Bluetooth jest 

zaklócony  

ponownic.  

Odcz.yt Sp02 i 

pulsu jest 

niestabilny.  

I. Ur,:qdzcnic moglo zostaé 

zaloZOne zbyl plytko na 

palcu  

2. Palce dr,i;y lub pacjent jest 

wruchu,  

I. Poprawié uloZcnic palca i 

spróbowaé ponownic.  

2. Spróbowaé siy nie ruszaé.  

Nicmožna  

urL:1dzcnia.  

I.Baterie mog:1 byé slabc lub  I. Wymicnié baterie.  

 wyczcrpanc.  2. Ponownic wloi;yé baterie.  

2.a,itcric mog;1 byé zalml-.onc  3. NalcZy skontaktowaé siiy ze  

nicprawidlowo.  

3. Ur.r.:1dzcnic moZc byé 

uszkodzonc.  

spr.r.cdawc<J.  

Wyšwicllacz 

naglcsit; 

wyl,1cza  

I, Ur.l;Jdzcnic wylqcza si1r 

:mtomatycznic, gdy przcz 

pmrnd I O sekund nic 

wykrywa sygnalu.  

2. Poziom naladow:mia baterii 

7,aczyna byé nicwystarc;,..aj:1cy.  

1. Pr.iwidlowe dzialanic.  

2. Wymicnié baterie.  

Znaczenie symboli  

Symbol  Mcaning  

~  NalcZy postc;powaé zgodnie z instrukcjq  

[I]  Zabczpieczenia typu B  

~  Produkt nie zawiera alarmu  

)t  
Urzqdzenie naleiy zutylizowaé w osobnych punktach  

zbiórki w celu odzyskania i recyklingu.  

-   
CE  Znak CE  

...  
Wytwórca  

~  Data produkcji.  

~  Numer seryjny  

JLOTJ Numer partii.  

JREFJ Numer referencyjny.  

  

I EC JREPJ  

Autoryzowany przedstawiciel  

 

IP22  Ochrana przed wnikaniem wody zgodnie z IEC 60529  

GWARANCJA  

Zakupiony produkt obj1rty jest 2-letni.i gwarancj<]:. ChcielibySmy jednoczešnie 

zwrócié uwagc;:, Ze do celów gwarancyjnych naleiy zachowaé dowód zakupu 

(paragon lub fakturc;:).  

MJ Shanghai Berry Electronic Tech Co., Ltd.  

Unit 104, 1'1 Fioor, 7th Building, No.1188 Lianhang Road, 

Minhang District, Shanghai, China 201112  

 TEL: +86-21-5853 1958  FAX: +86-21-5853 0420  

www.berry-med.com  

I EC I REPJProlinx GmbH  

Brehmstrasse 56  

40239, Duesseldorf, Germany  
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http://www.berry-med.com/

