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Пулсоксиметър A310 

Инструкция за употреба 
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Забележка 

Този медицински уред трябва да бъде използван съгласно записаното в инструкциите 

. 
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Мерки за безопасност 

Инструкции за безопасна работа и употреба на пулсоксиметър 

⚫ Не се опитвайте да обслужвате пулсоксиметъра. Само квалифициран сервизен персонал трябва да 

се опитва с необходимото вътрешно обслужване. 

⚫ Продължителната употреба или състоянието на пациента може да изисква периодична промяна на 

мястото на сензора. Променете мястото на сензора и проверете кожата, състоянието на 

кръвообращението и коригирайте положението поне на всеки 2 часа. 

⚫ Измерванията на SpO2 могат да бъдат неблагоприятно повлияни в присъствието на пряка слънъева 

светлина. Защитете областта на сензора (например с хирургическа кърпа или директна слънчева 

светлина), ако е необходимо. 

⚫ Следващата причина ще доведе до смущения в точността на тестване на пулсоксиметра. 

⚫ Високочестотно електрохирургично оборудване. 

⚫ Поставяне на сензор върху крайника с артериален катетър за маншет за кръвно налягане или 

интраваскуларна линия 

⚫ Пациентът има хипотония тежка вазоконстрикция, тежка анемия или хипотермия.  

⚫ Пациентът е в сърдечен арест или е в шок.  

⚫ Лакът на ноктите или изкуствени нокти могат да причинят неточни показания на SpO2. 

⚫ Устройството трябва да се държи поне 10 минути от неработеща до нормална температура. 

⚫ Устройството е нестерилно и не е предназначено за стерилизиране. 

1.1 Предупреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: ОПАСНОСТ ОТ ЕКСПОЗИЦИЯ - Не използвайте пулсоксиметър в 

запалима атмосфера, където могат да възникнат концентрации на запалими 

анестетици или други материали. 

Внимание: Не хвърляйте батерии в огън, тъй като това може да доведе до 
експлозия. 

Внимание: Не се опитвайте да презареждате нормални батерии, тъй като те могат 

да изтекат. И може да причини пожар или дори да избухне. 
 

Внимание: Не използвайте пулсоксиметъра в MRI или CT среда. 

Внимание: Не моделирайте нищо по уреда без разрешение от производителя. 

Внимание: Ако това оборудване е модифицирано, трябва да се проведат 

подходящи проверки и тестове, за да се гарантира непрекъснатата безопасна 

употреба на оборудването. 

Внимание: Въпреки че ME оборудването отговаря на намерението на стандарта EN 

60601-1-2 във връзка с електромагнитната съвместимост, електрическото оборудване 

може да създаде смущения. Ако се подозира смущение, преместете оборудването 

далеч от чувствително устройство или се свържете с нас. 

Преносимото и мобилното радиочестотно комуникационно оборудване може да 

повлияе на нормалната работа на този инструмент. 



3 / 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Дефиници и символи 

Symbol Description Symbol Description 

 

Може да се употребява само от 
хора  

Партиден код * 

 
Производител 

 
Дата на прозводство 

 
Допустими граници на 
темпратурата на при съхранение  

Сериен номер 

 

 

Правилен начин за изхвърляне на 
този продук 

(Изхвърляне на електрическо и 
електронно оборудване) 

 

Информация на 
упълномощен 
представител на ЕС 

 

Следвайте инструкциите Caution： 

Информацията, която 
трябва да знаете, за да 
предпази оборудването от 
възможни повреди 

IP22 
Този уред е защитен от частици > 
или = 12,5 мм и 

наклонени капки вода 

Note： 
The important information 
you should know 

Warning： 
Информацията, която трябва да знаете, за да предпази пациентите и 
медицинския персонал от евентуални наранявания 

 

Ако мониторът на пулсоксиметъра не е снабден с нисък УСЛОВИЕ НА АЛАРМА 
SpO2, изявление за ефекта „NoSpO2 Alarms“ или символ IEC 60417‐5319 (DB 
‑ 2002‐10) (виж IEC 60601‐1‐8: 2006 + AMD1: 2012 г., таблицаC.1, символ 3). 

Внимание: Пазете работната среда без прах, вибрации, корозивни или запалими 

материали и екстремни температури и влажност. 

Внимание: Не използвайте уреда, ако е влажен или мокър поради конденз или 

разливи. Избягвайте използването на оборудването веднага след преместването му 

от студена среда на топло и влажно място. 
 

Внимание: Никога не използвайте остри или заострени предмети, за да работите с 
превключвателите на предния панел. 

Внимание Батериите трябва да бъдат извадени от отделението за батерии, ако 
устройството няма да се използва дълго време. 

Внимание Устройството трябва да се използва само ако капакът на батерията е 
затворен. 

Внимание: Батериите трябва да бъдат изхвърляни по подходящ начин според 
местните разпоредби след използването им. 

Внимание: Устройството трябва да се пази от деца, домашни любимци и вредители, за 
да се избегне поглъщането. 
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* Пакетният код, датата на производителя и серийният номер се отпечатват върху етикета на капака на 

батерията. 

 

Въведение 

1.3 Основни 

Тази глава предоставя общо описание на пулсоксиметъра: 

⚫ Кратко описание на продукта 

⚫ Характеристики на продукта 

1.4 Индикация за употреба / предназначение 

Пулсоксиметърът е неинвазивно устройство, предназначено за точна проверка на функционалното 

кислородно насищане на артериалния хемоглобин (SpO2) и пулсовата честота (PR). Това преносимо 

устройство е показано за употреба при възрастни пациенти в клинична институция и домашна среда. 

 

1.5 Кратко описание на продукта 

Пулсоксиметърът базиран на всички цифрови технологии, е предназначен за неинвазивно 

измерване на място на функционално кислородно насищане на артериалния хемоглобин (SpO2). 

Усъвършенстваният DSP алгоритъм * може да сведе до минимум влиянието на артефакта на движение 

и да подобри точността на измерване при ниска перфузия *. 

Пулсоксиметърът може да се използва за измерване на човешки SpO2 и сърдечна честота през 

пръста. Продуктът е подходящ за семейство, болница (включително клинична употреба в интернист / 

хирургия, анестезия, педиатрия, интензивно лечение и др.) Кислороден бар, социални медицински 

организации, физически грижи в спорта и др. 

 

1.6 Характеристики на продута 

⚫ Лек и лесен за използване.  

⚫ Ръчно регулиране на посоката на интерфейса. 

⚫ Цветен OLED дисплей, едновременно показване за тестване на стойността и плетизмография. 

⚫ Ниска перфузия: 0,2%. (Разширеният DSP алгоритъм може да подобри точността на измерване, 

при условие на ниска перфузия.) 

⚫ Функция за напомняне на визуални и звукови сигнали. Проверки в реално време на място. 

⚫ Индикатор за нисък заряд на батерията. 

⚫ Автоматично изключване. 

⚫ Стандартни две алкални батерии AAA 1.5V поддържат повече от 20 часа непрекъсната работа. 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: Устройството не може да се използва за измерване на дете под 3 години, тъй като 

резултатът от теста не е гаранция за точност. 

Внимание Пулсоксиметъра е предназначен само като допълнение към оценката на пациента. 
Трябва да се използва заедно с други методи за оценка на клиничните признаци и 
симптоми. 

Внимание: Пациентът е предназначен оператор и може да извършва поддръжката на 
оборудването. 



5 / 15 

 

 

 

 

 

 

 

* DSP алгоритъм: Алгоритъм за цифров сигнален процесор. 

*Ниска перфузия: във физиологията перфузията е процес на предаване на кръв в капилярно легло в 

биологичната му тъкан. При условие на ниска перфузия измерването на неинвазивното насищане на 

пулсово-кръвния кислород е с ниска точност. 

* Плетисмограф: е инструмент за измерване на промените в обема в рамките на орган или цяло 

тяло (обикновено в резултат на колебания в количеството кръв или въздух, което съдържа). 

PI "Индекс на перфузия" е съотношението на пулсативния кръвен поток към непулсиращия статичен 

кръвен поток в периферната тъкан на пациента, като връх на пръста, палеца на краката или ухото. 

Перфузионният индекс е индикация за силата на импулса на мястото на сензора. 

 

1.7 Срок на експлоатация 

– Очакваният експлоатационен живот на ME оборудването; 

– Очакваният експлоатационен живот на части или аксесоари, доставени с ME оборудване;  

– Когато срокът на годност е по-малък от очаквания срок на годност, срокът на годност на части или 

аксесоари, доставени с ME оборудване. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: Функционален тестер не може да се използва за оценка на точността на 

пулсоксиметров монитор или сензор.  

За установяване на точността на SpO2 се използва клинично тестване. Измерената 

стойност на артериалния SpO2 (SpO2) на сензора се сравнява със стойността на артериалния 

хемоглобинов кислород (SaO2), определена от кръвни проби с лабораторен СО-оксиметър. 

Точността на сензорите в сравнение с CO-оксиметровите проби, измерена в обхвата на SpO2 

от 70-100%. Данните за точност се изчисляват, като се използва коренът среден квадрат 

(стойност на ръката) за всички обекти. Само около две трети от измерванията на PULSE 

OXIMETER EQUIPMENT могат да се очакват да попаднат в ± Arms от стойността, измерена с 

CO-оксиметър. 

 За оценка на честота на пула се използва импулсен симулатор. Измереният пулс се 

сравнява с предварително зададената стойност на пулса в симулатора. Данните за точност се 

изчисляват, като се използва коренът среден квадрат (стойност на ръка) за всички обекти. 
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Инсталиране, настройка и работа 

1.8 Описание на предния панел ( фиг. 3.1.1) 

 

Фиг. 3.1.1 Описание на предния и задния панел 

Таблица 3.1.1 Описание 

  Описание 

1 Бутон за захранване Включване на уреда 

2 OLED панел 
Показване на SPO2 / PR данни & 

Plethysmogram 

3 Отделение за батерии  

1.9 Дисплей 

След включване, OLED дисплеят на пулоксиметър е както следва: 

 Фиг. 3.2.1 OLED дисплей 

1.Индикатор батерия, 2 Индекс перфузия, 3.Посока, 4. Захранване, 5.Пулс, 6.Плетизмограф, 

7.Хемоглобин/Сатурация 

1.10 Настройка на параметрите 

Когато устройството е в режим измервателен интерфейс, натиснете бутона за посока за 1 секунда, 

за да влезете в страницата на менюто (фигура 3.3.1 и фигура 3.3.2). Има два подменюта за избор:  

 

1.10.1 Настройка на напомнянето 

Натиснете бутона за посока за 1 секунда и влезте в Настройката за напомняне. Потребителят може 

да коригира настройката чрез преместване на символа „*“ зад звуковото напомняне, звуков сигнал, 

възстановяване или яркост. 

 

⚫ Звуков сигнал за напомнене 

Натиснете бутона за посока за 1 секунда, преместете символа „*” зад звуковото напомняне, дълго 
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натиснете бутона за посока, за да го включите / изключите. 

(Забележка: Ако измерената стойност надвишава максималната или минималната стойност на 

SPO2 или PR, ще издава звук, когато звуковото напомняне е включено.) 

Beep 

Натиснете бутона за посока за 1 секунда, преместете символа „*“ зад Beep, дълго натиснете бутона 

за посока, за да го включите / изключите. 

(Забележка: Когато звуков сигнал е включен, звукът, излъчван по време на теста, показва пулсовия 

звук) 

⚫ Restore 

Когато символът „*“ се покаже зад „Restore продължително натискане на посочения бутон може да се 

промени на „ОК“, което кара устройството да възстанови фабричните настройки на данните. 

⚫ Demo 
Натиснете бутона за посока за 1 секунда, преместете символа „*“  зад Demo, натиснете дълго бутона 

за посока, за да го включите / изключите. 

⚫ Brightness 

Когато символът „*“ се покаже на „Brightness“, натиснете дълго бутона за посока, за да промените 

стойността на яркост от 1 на 5. 

 

1.10.2 Настройка на граничната стойност 

Когато символът * се покаже в Настройката на напомнянето, дълго натискайте бутона за посока, 

докато влезете в менюто Reminder Limit setup (фигура 3.3.2). Потребителят може да натисне бутона за 

посока, за да избере елементите. И натиснете бутона за посока за 1 секунда, за да промените 

необходимите данни. 

На страницата на менюто за настройка на напомнянето (фигура 3.3.2), когато символът * се показва 

зад „+/-“. Натиснете бутона за посока за 1 секунда, за да промените „+“ на „-“ или да промените „-“ на „+“. 

Когато "+" се покаже от дясната страна, натиснете бутона за посоката за 1 секунда, преместете "*" 

след настройката Spo2 Hi или PR Hi, можете да увеличите стойността до по-висока стойност (докато 

достигне най-високата.) 

 Когато “-” се покаже от дясната страна, натиснете бутона за посоката за 1 секунда, преместете “*” 

след настройката на стойността Spo2 Lo или PR Lo, можете да намалите стойността до по-ниска 

стойност (докато достигне до най-ниската). 

                           Фиг.3.3.1                 Фиг.3.3.2 

 

Забележка: 

1. Звуковото напомняне има забавяне с 1 секунда след откриване на неправилен резултат. 

2. Клиентът може предварително да зададе граничната стойност на 98 или 99, за да провери дали е 

нормално за настройка на звуковото напомняне. 

3. Ако не е предоставено звуково напомняне, което включва възможността за откриване на SpO2 
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или пулс, ФИЗИОЛОГИЧЕН УСЛОВИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА Звук, отчет за този ефект 

4. Обхватът на пиковите дължини на вълната и максималната оптична изходна мощност на 

светлината, излъчвана от PULSE OXIMETER PROBE, и изявление, че информацията за обхвата на 

дължината на вълната може да бъде особено полезна за клиницистите. 

 

1.11 Начин на работа 

1.11.1 Поставяне на батериите 

Поставете две батерии AAA с правилни полярности и затворете капака. 

 
1.11.2 Включване на пулсоксиметъра 

 Поставете един от пръстите в гумен отвор (най-добре е пръста да се постави старателно) с 

ноктите нагоре, след което освободете скобата. 

Натиснете бутона за захранване, за да включите пулсоксиметъра. Устройството ще се изключи 

автоматично, когато няма поставен пръст за повече от 16 секунди. 

 

1.11.3 Прочетете кореспондентските данни от екрана на дисплея. 

1.11.4 Описание на OLED дисплей 

Интерфейсът на OLED може да завърти четири посоки с шест различни режима на дисплея след 

натискане на бутона за захранване за по-малко от 0,5 секунди както е показано по-долу: 

 
Забележка:  

1. Когато мощността на батерията е на най-ниско ниво, капацитетът на батерията показва символ 

на OLED дисплея, напомняйте на потребителите за подмяна на батерията. 

2. Плетимограмата може да се счита за правилна, ако вълната се колебае редовно. 

 

Внимание: Не се опитвайте да презареждате 
нормални алкални батерии, те могат да 
изтекат и да причинят пожар или дори да 
избухнат 
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Почистване и дезинфекция 

1.12 Почистване 

Изключете захранването и извадете батериите преди почистване. 

Поддържайте външната повърхност на устройството чиста и без прах и замърсявания. Почиствайте 

външната повърхност (включен OLED дисплей) на устройството със суха и мека кърпа. Използвайте 75% 

медицински спирт за почистване на повърхността и използвайте суха материя с малко алкохол, за да 

избегнете проникването на алкохол в устройството. 

 

1.13 Дезинфекция 

Дезинфекцирайте машината след употреба от пациент, ако няколко пациенти използват машината в 

болницата. 

Използвайте 75% медицински спирт, за да почистите повърхността, която контактувате с пациента. 

 

 

 

 

 

 

 
Отстраняване на ннеизправности и поддръжка 

1.14 Поддръжка 

Сменяйте батериите навреме, когато заряда за батерията е нисък. Почистете повърхността на 

пулсоксиметъра, преди да се използва за диагностициране на пациенти. 

Извадете батериите, ако пулсоксиметърът няма да работи дълго време. 

По-добре е продуктът да се съхранява на място, където температурата на околната среда е от -25 ° 

C до 55 ° C (-13 ℉ -131 ℉) и влажността е 15% -85%. 

Редовна проверка, за да се уверите, че не съществуват очевидни повреди, които да повлияят на 

безопасността и работата на устройството. 

В експлоатационни условия не е имало запалимо вещество, припокриване или по-ниска 

температура и влажност. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание: Не използвайте силен разтворител. Например, ацетон. 

Внимание: Никога не използвайте абразив като стоманена вата или лак за метал. 

Внимание: Не допускайте да попаднетечност в продукта и не потапяйте части от 

устройството в течности. 

Внимание: Избягвайте изливането на течности върху устройството по време на 
почистване. 

Внимание: Не оставяйте почистващ разтвор на повърхността на устройството. 
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1.15 Отстраняване на неизправности                                                                                           

Проблем Възможно причина Решение 

Оксихемоглобинът или 

сърдечната честота не могат 

да бъдат показани нормално 

1. Пръстът не е включен правилно. 

2. Перфузията на пациента е 

твърде ниска, за да бъде 

измерена. 

1. Опитайте отново, сложите на 

пръста 

2. Опитайте още няколко пъти, ако 

уверете се, че няма проблем, с 

продукта, моля, отидете навреме в 

болница за точна диагноза 

Оксихемоглобинът на 

сърдечната честота е 

показан нестабилно 

1. Пръстът може да не е включен 

достатъчно дълбоко 

2. Пръстът трепери или тялото на 

пациента е в състояние на 

движение 

1. Повторете, като сложите на 

пръста 

2.Старайте се да не мърдате, нека 

пациентът запази спокойствие. 

Оксихемоглобинът или 

сърдечната честота са 

необичайни и предизвикват 

звуково напомняне 

1. Пръстът не е включен правилно. 

2. SPO2 и PR на пациента са 

ненормални. 

1. Опитайте отново да поставите на 

пръста 

2. Отидете в болницата за 

допълнителен преглед. 

Оксиметърът не може да 

бъде включен 

1. Мощността на батериите може 

да е недостатъчна или изобщо да 

няма 

2. Батериите може да са поставени 

неправилно 

3. Оксиметърът може да се 

повреди 

1. Моля, сменете батериите 

2. Моля, поставете отново 

батериите 

3. Моля, свържете се с местния 

център за обслужване на клиенти 

 

 

Екранът внезапно е 

изключен 

1.Продуктът се изключва 

автоматично, когато не бъде 

засечен сигнал по-дълъг от 16 

секунди 

2. Мощността на батериите е 

изчерпано. 

1.Normal 

2. Поставете батериите 

Спесификации  

Вид Пулсоксиметър  

Модел A310 

Тип електрически удар Оборудване с вътрешно захранване 

Степен на антиелектрическо 

оборудване 
Вид BF 
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Вид EMC  Вид B Class I 

Степен на защита от навлизане IP22 

Захранване: 2xAAA 1.5v алкални батерии 

Консумация Под 45mA 

Екран 0.96’OLED 

SpO2 дисплей 35-100%  

Пулсова дисплей 30-250 BPM 

PI дисплей 0-20% 

Резолюция 

SpO2: 1% 

Пулс: 1BPM 

PI:0.1% 

Точност на измерване 

SpO2 

±3% (70%-100%)  

неуточнен (<70%) 

PR: ±2BPM 

PI   0.1%: (0-1%) 

1%: (1-20%) 

Работна среда 

Температура: 5°C to 40°C (41℉ to 104℉) 

Влажност:15% to 85% без кондензация 

Атмосферно налягане: 86Kpa-106Kpa 

Съхранение 
Температура:-25℃ to 55℃ (-13℉-131℉) 

Влажност:15% to 85% без кондензация 

Размери 62mm×34mm×31mm 

Тегло 50±2g（вкл. 2 x AAA батерии） 

Аксесоари 

AAA батерии------------------------2 бр. 

Кука за закачане-------------------------1 бр. 

Инструкция -----------------------1 бр. 
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Декларация на производителя за EMC 
Guidance and manufacturer´s declaration – electromagnetic emission – 

for all EQUIPMENT AND SYSTEMS 

1 Guidance and manufacturer´s declaration – electromagnetic emission 

2 
The A310 Pulse Oximeter is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 

customer or the user of A310 Pulse Oximeter should assure that it is used in such an environment. 

3 Emissions test Compliance Electromagnetic environment - guidance 

4 

RF emissions 

 

CISPR 11 

Group 1 

The A310 Pulse Oximeter uses RF energy only for its 

internal function. Therefore, its RF emissions are very 

low and are not likely to cause any interference in 

nearby electronic equipment. 

5 

RF emissions 

 

CISPR 11 

Class B 

The A310 Pulse Oximeter  is suitable for use in 

all establishments, 

including domestic establishments and those directly 

connected to the public low-voltage power supplynetwor

k that supplies buildings used for domesticpurposes. 

 

6 

Harmonic emissions 

 

IEC 61000-3-2 

N/A 

7 

Voltage fluctuations / 

flicker emissions 

 

IEC 61000-3-3 

N/A 

 

Guidance and manufacturer's declaration – electromagnetic immunity – 

for all EQUIPMENT and SYSTEMS 

Guidance and  manufacturer´s declaration – electromagnetic immunity 

TheA310 Pulse Oximeter  is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 

customer or the user of the A310 Pulse Oximeter should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test 
IEC 60601 

test level 

Compliance 

level 

Electromagnetic environment - 

guidance 

Electrostatic 

discharge (ESD) 

 

IEC 61000-4-2 

± 8 kV contact 

 

± 15 kV air 

 

± 8 kV contact 

 

± 15 kV air 

Floors should be wood, concrete or 

ceramic tile. If floors are covered with 

synthetic material, the relative humidity 

should be at least 30 %. 

Electrostatic 

transient / burst 

 

IEC 61000-4-4 

± 2 kV for power 

supply lines 

 

± 1 kV for input/output 

lines 

N/A 

Mains power quality should be that of a 

typical commercial or hospital 

environment. 

Surge 

 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV differential 

mode 

 

± 2 kV common mode 

N/A 

Mains power quality should be that of a 

typical commercial or hospital 

environment. 
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Voltage dips, 

short 

interruptions and 

voltage variations 

on power supply 

input lines 

 

IEC 61000-4-11 

0 % UT; 0,5 cycle g) 

At 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 

225°, 270° and 315° 

0 % UT; 1 cycle and 

70 % UT; 25/30 cycles  

at 0° 

0 % UT; 250/300 cycle 

N/A 

Mains power quality should be that of a 

typical commercial or hospital 

environment. If the user of the  

A310 Pulse Oximeter  requires continued 

operation during power mains 

interruptions, it is recommended that the 

A310 Pulse Oximeter  be powered from 

an uninterruptible power supply or a 

battery. 

Power frequency 

(50/60 Hz) 

magnetic field 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 

30 A/m 

 

 

Power frequency magnetic fields should be 

at levels characteristic of a typical location 

in a typical commercial or hospital 

environment. 

NOTE                 UT is the a. c. mains voltage prior to application of the test level. 

 

Guidance and manufacturer´s declaration – electromagnetic immunity – 

for EQUIPMENT and SYSTEM that are not LIFE-SUPPORTING 

Guidance and manufacturer´s declaration – electromagnetic immunity 

The A310 Pulse Oximeter  is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The 

customer or the user of the A310 Pulse Oximeter  should assure that it is used in such an environment. 

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment - guidance 

Conducted RF 

 

IEC 61000-4-6 

 

 

Radiated RF 

 

IEC 61000-4-3 

 

3 Vrms 

 

150 kHz to 80 MHz 

 

6Vrms in ISM banda 

between 

150 kHz to 80 MHz 

 

80 MHz to 2.7 GHz 

 

N/A 

 

 

 

 

 

10 V/m 

 

Portable and mobile RF communications 

equipment should be used no closer to any part 

of theA310 Pulse Oximeter , including cables, 

than the recommended separation distance 

calculated from the equation applicable to the 

frequency of the transmitter. 

Recommended separation distance 

P
V

d ]
5.3

[
1

=
 

P
E

d ]
5.3

[
1

=
80 MHz to 800 MHz 

P
E

d ]
7

[
1

=
800 MHz to 2.5 GHz 

where p is the maximum output power rating 

of the transmitter in watts (W) according to the 

transmitter manufacturer and d is the 

recommended separation distance in metres 

(m).b 

 

Field strengths from fixed RF transmitters, as 

determined by an electromagnetic site survey, a 
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should be less than the compliance level in 

each frequency range. b 

 

Interference may occur in the vicinity of 

equipment marked with the following symbol: 

 

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies. 

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic is affected by absorption and 

reflection from structures, objects and people. 

aField strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land 

mobile radios, amateur radio, AM and FM radio broadcast and TV broadcast can not be predicted 

theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an 

electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the 

A310 Pulse Oximeter  is used exceeds the applicable RF compliance level above, the A310 Pulse Oximeter  

should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures 

may be necessary, such as reorienting or relocating the A310 Pulse Oximeter . 

b      Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3V/m.  

 

Recommended separation distances between portable and mobile 

RF communications equipment and the EQUIPMENT or SYSTEM - 

for EQUIPMENT and SYSTEMS that are not LIFE-SUPPORTING 

Recommended separation distances between 

portable and mobile RF communications equipment and the A310 Pulse Oximeter  

The A310 Pulse Oximeter  is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF 

disturbances are controlled. The customer or the user of theA310 Pulse Oximeter  can help prevent 

electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF 

communications equipment (transmitters) and theA310 Pulse Oximeter  as recommended below, according 

to the maximum output power of the communications equipment 

 Separation distance according to frequency of transmitter 

m 

Rated maximum 

output of 

transmitter 

 

W 

150 kHz to 80 MHz  

P
V

d ]
5.3

[
1

=
 

80 MHz to 800 MHz 

P
E

d ]
5.3

[
1

=
 

800 MHz to 2.7 GHz 

P
E

d ]
7

[
1

=
 

0.01 / 0.12 0.23 

0.1 / 0.38 0.73 

1 / 1.2 2.3 

10 / 3.8 7.3 

100 / 12 23 

For transmitters rated at a maximum output power not listed above the recommended separation distance d in 
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metres (m) can be estimated using the equation applicable to the frequency of the transmitter, where P is the 

maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer. 

 

NOTE 1 At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies. 

 

NOTE 2 These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by 

absorption and reflection from structures, objects and people. 

 

Изхвърляне 

Спазвайте приложимите разпоредби, когато изхвърляте инфрачервения термометър и батериите. 

Този инфрачервен термометър не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. 

Всички потребители са длъжни да предадат всички електрически или електронни устройства, 

независимо дали съдържат токсични вещества или не, в общински или търговски пункт за 

събиране, така че да могат да бъдат изхвърлени в екологично приемлив начин.  

Моля, извадете батериите, преди да изхвърлите уреда. Не изхвърляйте стари батерии 

заедно с битовите отпадъци, а на станция за събиране на батерии на място за рециклиране или 

в магазин. 

Сертификат за гаранция 

Aeon гарантира срещу всеки производствен дефект за две години от датата на покупката, ако бъде 

върнат на дилъра, от когото е закупен. 

През този период устройството ще бъде ремонтирано или заменено безплатно, ако повредата се 

дължи на дефектна конструкция или монтаж. 

Тази гаранция не покрива повреди или дефекти, причинени от неправилно боравене в резултат на 

употреба, която не е в съответствие с настоящите инструкции или от неоторизирани опити за 

поправянето им. Вашият местен дилър не може да обяви гаранцията на този производител за невалидна, 

но може да го разшири с допълнителни гаранции по своя преценка и за своя сметка.. 

Лого на компанията:  

Shenzhen Aeon Technology Co., Ltd. 

RM6H02,Tianxia IC Industrial Park,No.133 of Yiyuan road, Nantou, Nanshan District, 

Shenzhen, CHINA. 

 

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) 

Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany 

After –sale Tel: 86-0755-86182120  

Fax: 86-755-86182141 


