
Пулсов Оксиметър 

Ръководство за употреба 

 

Характеристики: 

1. Непрекъсната работа в продължение на 20 часа. 

2. Индикатор за нисък заряд на батериите. 

3. Автоматично изключване при продължителна неактивност след 8 секунди. 

4. Малък, лек и удобен за носене. 

 

Инструкции за употреба: 

1. Поставете двете батерии в съответното отделение. 

2. Отворене и сложете пръста в отвора на уреда. 

3. Натиснете леко бутона за включване. 

4. По време на измерването останете неподвижни и не мърдайте пръстите си. Периодът на отчитане 

трае около 5 секунди.  

5. Когато уредът е вече включен, кратко натискане на бутона за включване обръща посоката на екрана. 

6. В случай, че оксиметърът се свали от пръста за повече от 8 секунди, той ще се изключи сам. 

 

Важно 

 Този уред измерва пулса и сатурацията (нивото на кислород в кръвта). Той не е медицинско 

изделие и отчетените резултати са само за информация. При наличие на отклонения, 

консултирайте се с лекар. 

 Моля, прочетете внимателно ръководството за употреба преди да използвате уреда и работете с 

него като спазвате посочените инструкции. 

 Когато не използвате уреда дълго време, извадете батериите, за да предотвратите евентуалното 

им протичане.  

 Когато пръстът ви е поставен в оксиметъра, нокътят ви трябва да е нагоре.  

 Наличието на лак по ноктите може да компрометира работата на уреда и да доведе до невярно 

измерени стойности. 

 Уредът може да се почиства със спирт. Вътрешността на уреда е от нетоксичен каучук, който е 

безвреден и не причинява странични реакции като кожни алергии. 

 

Подробно описание на продукта: 

   1. Дигитален дисплей 

   2. Сатурация (Ниво на кислород в кръвта) SpO2: Стойности при измерване: 70% ~ 100%; 

    Точност: ± 2% в диапазона от 80% ~ 99 / ± 3% в диапазона от 70% ~ 79%.  

   3. Пулс: диапазон на измерване: 25BPM~250BPM;   Точност: ± 1BPM или ± 1%.  

   4. Захранване: две алкални батерии AAA 1,5V, не са включени в комплкта. 

   5. Консумация на енергия: под 30mA.  

   6. Когато уредът не се използва, той се изключва автоматично след 8 секунди.  

   7. Да се съхранява на сухо и проветриво място. 

 

Правила за безопасност: 

 Проверявайте редовно всички части за видими нарушения на повърхностите. 

 Не използвайте уреда до запалими газове. 

 Уредът не се използва за деца под 4 години. 

 Пазете уреда от мръсна, влажна среда, от вибрации, корозивни материали и избухливи вещества. 

 Не натискайте бутоните с остри предмети. 

 При рязка промяна на околната температура не измервайте веднага. 

 Възможно е уредът да не успее да измери показанията на всеки клиент, особено на този с  

нестабилни показатели. 
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