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variare a discrezione del fabbricante.
La posizione di alcuni simboli e informazioni nelle immagini utilizzate di seguito possono 

Позицията на символите и картинките в това ръководство може да бъде променена 
от производителя без предупреждение. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ
1.1 КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ECO PRESSURE

Този напълно автоматизиран цифров сфигмоманометър използва осцилометричен 
принцип на измерване на кръвното налягане и осигурява бързи и надеждни 
показания на систоличното и диастоличното кръвно налягане. Докато маншетът се 
отпуска, вътрешната система разчита налягането въз основа на колебанията в 
артериалния кръвен поток. Когато отчитането свърши, маншетът се отпуска докрай и 
дисплеят показва систоличното и диастоличното налягане, както и пулса. Точността 
на изделието е клинично изпитана, а системата е специално създадена за максимално 
улеснение на потребителя. ECO PRESSURE има LCD-дисплей, който показва ясно 
фунцкционалния статус и налягането в маншета през целия процес на измерване. 
Преди употреба, прочетете цялото ръководство внимателно и го поставете някъде за 
лесно допитване. За по-нататъшни въпроси относно кръвното налягане и измерването 
му, свържете се с лекар.

ВНИМАНИЕ! 1.2 ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА САМОСТОЯТЕЛНОТО ИЗМЕРВАНЕ

• Не забравяйте: самостоятелното измерване е само контролно. Необичайните стойности
трябва да бъдат обсъдени с лекар. Всяка промяна в дозата на предписаните лекарства 
трябва да се обсъди лично с нея/него.
• Дисплеят не е подходящ за проверка на пейсмейкъри!
• В случаи на неравномерен пулс (аритмия), измерванията на този уред трябва 
задължително да се съгласуват с лекар.



2. ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ 
И ПРАВИЛНОТО МУ ИЗМЕРВАНЕ

2.1 ХИПЕРТОНИЯ
Хипертонията е един от най-важните рискови фактори за кръвоносната система и е пряко свързан с 
основните причини за смъртта в Западния свят. Проверката на артериалното кървно налягане 
следователно се счита за индикация за здравето на кръвоносната система.
Подобно на всички останали биологически променливи, кръвното налягане се променя и влияе от 
много фактори, както вътрешни (хормони, стрес и т.н.), така и външни (температура, дим, кафе и 
т.н.) - то е показател за налягането, което кръвта упражнява върху артериите: максималното се 
нарича систолично, а минималното - диастолично.
С годините то се увеличава и се влияе и от сезоните, климата и надморската височина. Когато се 
измери, могат да се определят обичайни граници (в милиметри живачен стълб - мм жив. ст.), както и 
да се засече хипертония.
Измененията в кръвното налягане 
в отговор на различни стимули 
през деня не позволяват добра 
преценка само въз основа на 
едно измерване.

Затова се препоръчва налягането да 
се измерва два пъти дневно (веднъж 
след събуждане и веднъж през късния 
следобед).

Хроничната хипертония трябва

СЗО - МЛХ диаграма на квърното налягане
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Артериално налягане - класификация според 
Световната здравна организация и Международната лига по хипертония
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да се лекува медикаментозно под строгото наблюдение на лекар, трябва да се променят и определени
битови навици (консумация на сол, уседнал начин на живот, затлъстяване, пушене, пиене, стрес). 
Измерването на кръвното налягане Ви позволява да прецените точно колко ефективни са взетите
от вас мерки.
Собственото измерване на кръвното налягане е практичен и лесен за повторение процес, когато се
използват надеждни устройства. Също така, има предимството, че се случва в спокойствието на дома
ви и така си спестявате смущението от лекарски кабинети, което може да изкриви резултатите.
Важно е обаче да подчертаем, че не бива да пропускате периодичните си посещения при лекаря, 
нито пък да се лекувате сами.
Затова е много важно честотата на измерванията, резултатите от тях и евентуалните лечения да са
съобразени с лекаря Ви. Не е препоръчително да променяте по своя инициатива дозите на
лекарствата, предписани от лекаря Ви.

ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ПРЕДИ УПОТРЕБА
ИЗДЕЛИЕТО НЕ БИВА ДА СЕ РАЗГЛОБЯВА
ЗА ВСЯКАКВИ ПРОБЛЕМИ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ СЕ С ТЕХНИЧЕСКАТА ПОДДЪРЖКА
НА РАЗПРОСТРАНИТЕЛЯ
ЗА КОНКРЕТНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРЪВНОТО ВИ НАЛЯГАНЕ, МОЛЯ, СВЪРЖЕТЕ
С ЛЕКАР.



3. ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1.  Преди да използвате изделието, винаги проверявайте изискванията към ел. мрежата, указани
на етикета, също така се погрижете да използвате правилния тип батерия.

2.  Вземете специални мерки относно електромагнитната съвместимост. Изделието трябва да се
подготви и използва според информацията в настоящото ръководство.

3. Зачитайте правилата за безопасна работа с електрически уреди и най-вече следните:

• Употребата на това устройство от деца или хора с умствени увреждания изисква
внимателния надзор на възрастен.
• Ако изделието се съхранява на хладно, изчакайте го да достигне стайна температура
преди употреба.
• Съхранявайте и използвайте изделието на места, защитени от пряка слънчева
светлина, дъжд, влага, както и от силни източници на топлина.	
• НЕ ПОТАПЯЙТЕ НИЩО ОТ ИЗДЕЛИЕТО И КОМПОНЕНТИТЕ МУ ВЪВ ВОДА, ТО
НЕ Е НЕПРОМОКАЕМО
• Чистете изделието с мека, суха кърпа. Не използвайте продукти на петролна основа, 
разредители или разтворители. Може да премахнете петната по маншета внимателно с леко
влажна кърпа. Не го перете.
	• АКО ПРЕДСТОИ ДА НЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ИЗДЕЛИЕТО ДЪЛГО ВРЕМЕ, МАХНЕТЕ
МУ БАТЕРИИТЕ. ДРЪЖТЕ ГИ ПО-ДАЛЕЧ ОТ ДЕЦА
•  Препоръчваме да използвате алкални батерии.
•  Не притискайте въдухопроводите, нито пък маншета.
•  Пазете маншета по-далеч от остри предмети и не го усуквайте.
•  Не изпускайте изделието, нито пък боравете с него грубо.

4.   Изделието не бива да се разглобява. При каквито и да било проблеми, свържете се с
Техническата поддръжка на разпространителя. Ако не спазите горните изисквания, гаранцията на
изделието може да бъде анулирана.
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5.   Това изделие трябва да се използва само по предназначение.. Всякаква друга употреба се
счита за неуместна и опасна. CA.MI. srl не носи отговорност за каквито и да било щети в
резултат от неправилна, неуместна или неразумна употреба на изделието, както и за
употребата му в електрически мрежи, несъотстветстващи на препоръките в ръководството.

6.   Измервания в случаи с хора, които имат сериозни проблеми с периферното кръвообращение
или с бъбреците, както и такива със сърдечна палпация или в безсъзнание, може да са трудни и
да произведат допълнителни отклонения - препоръчваме да се посъветвате с лекар.

7.  В случай на повреда, свържете се с Техническата поддръжка на разпространителя. Ако след
проверка се установи, че потребителят е нанесъл механични щети на изделието, гаранцията се
анулира.

8.   Производителят и дистрибуторът не може да се считат за отговорни за всякакви щети на хора, 
предмети или животни, причинени от ел. Инсталации, неотговарящи на правилата за безопасност, 
както и употребата на разклонители или адаптери, неспоменати в ръководството, и употребата на
контакти, чието напрежение не отговаря на изискванията за уреда Ви. Не носим отговорност и за
поправки и промени от потребителя или неупълномощени лица.

4. РАБОТА С АПАРАТА ЗА КРЪВНО НАЛЯГАНЕ

4.1. ВКАРВАНЕ НА БАТЕРИИТЕ.

След като разопаковате уреда си, първо вкарайте батериите.
Гнездата за тях се намират отстрани на изделието (вж. 
илюстрацията)
a.    премахнете капачето, както е показано на фиг. 2
b     вкарайте батериите (2 алкални батерии от по 1.5 V, 
размер AAA), като се съобразите с указаната полярност, а
след това затворете капачето.

7

Фиг. 2
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Внимание: животът на батериите може да е по-къс от указано на тях, ако уредът се
съхранява дълго, без да се използва.

4.2. СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

1.   Записаните в уреда Ви резултати няма да се изгубят при смяна на батериите. Ще
трябва обаче да настроите наново часа и датата. (вж. Фиг. 3)

2.   Когато на дисплея се покаже символът за изтощена батерия (фиг. 4), най-добре би било
да смените веднага батериите.

Бележка: ако уредът не може да се стартира, премахнете батериите и изчакайте няколко
минути, след което ги върнете.
3. Когато на дисплея се появи символът за изтощена батерия, заменете и двете батерии
едновременно.

4. Не използвайте презареждащи се батерии. Използвате такива в съответствие с описаните
в ръководството.

5. Премахнете батериите, ако уредът ще се използва с адаптер за прав ток за по-дълъг
период от време.

Фиг. 3

Фиг. 4



4.3. ОБЯСНЕНИЯ НА СИМВОЛИТЕ ПО ДИСПЛЕЯ

Символът за пулс     също така в края на измерването предупреждава за аритмия.

Когато има такава, символът за неравномерен пулс ще просветне  в края на измерването.

9

фиг. 5

Слаба батерия

Неравномерен пулс

СЗО Кръвно
Налягане
Класификация
(вижте долу) Данни за 

диастолично 
налягане

Данни за пулса

Данни за 
систолично 
налягане

Месец/Дата
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Тежка 
хипертония

Умерена 
хипертония

Лека 
хипертония

Норма - високо

Норма

Оптимално (**)

Grado Sistolica Diastolica

 (**)     
Оптимално

Норма

Норма - 
високо

Лека 
хипертония

Умерена 
хипертония

Тежка 
хипертония

  <120 мм 
жив. ст

120  129
мм жив. ст.

130  139
мм жив. ст.

140  159
мм жив. ст.

160  179
мм жив. ст.

>180 мм             
жив. ст.

  <80 
  мм. жив. ст

80  84
мм. жив.ст.

85  89
мм. жив. ст.   

90   99
мм жив. ст.

100  109
мм жив.ст.

  >110 мм 
жив. ст.

Fig. 6

Бележка: ако уредът не може да се стартира, премахнете батериите и изчакайте 
няколко минути, след което ги върнете.

4.4 НАСТРОЙКА НА ДАТА И ЧАС

Тази функция дава точно време за всяко измерване. За тази цел потребителят трябва
да настрои вярно датата и часа, преди да използва за пръв път уреда.
Настройката се случва по следния начин:

1 .  Koгато за пръв път включите уреда в контакта, дисплеят ще изглежда като
на фиг. 7.
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2.  Натиснете, без да пускате, бутона М, а междувременно натиснете само веднъж
бутона Включане/Изключване. Когато номерът на година просветне като на фиг. 8, 
можете да пуснете бутона М.

3.  Натиснете бутона М отново, за да настроите мигащите цифри на дисплея.

4.  Когато настроите уреда на вярната години, натиснете бутона включване/изключване, за да
потвърдите и да преминете към другите настройки (поред: дата, ден от седмицата, час и
минути). Повторете процедурата за всяка настройка. Накрая дисплеят ще изглежда като на
фиг. 9.

5. КАК ДА ИЗМЕРИТЕ КРЪВНОТО СИ НАЛЯГАНЕ

5.1 ПРЕДИ ИЗМЕРВАНЕТО

•  Избягвайте хранене, пушене и всякакви форми на физическо усилие преди измерването. 
Всичко това ще повлияе на резултатите. Намерете време да се отпуснете на спокойствие за
десетина минути преди измерването
•  Премахнете всякакви дрехи, които пасват плътно около ръката ви над лакътя.
•  Измервайте налягането си на една и съща китка (обиконовено лявата).
•  Извършвайте различните измервания по едно и също време на деня, тъй като
налягането се изменя в различните части от денонощието.

фиг. 7 фиг. 8 фиг. 9
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5.2 ЧЕСТО ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ

Бележка: за да са сравними, измерванията трябва да са извършени при едни и същи
условия!

•  Всички опити на пациента да крепи ръката си може да увеличат кръвното налягане. 
Погрижете се да сте в удобна и спокойна позиция и не използвайте мускулите на ръката, 
чието налягане измервате. Ако е нужно да я крепите, използвайте възглавница.
•  Ако артерията на ръката се намира много по-ниско (или високо) от нивото на сърцето, 
апаратът ще отчете погрешно налягане, по-високо или по-ниско от реалното.(фиг. 10)

•  Ако маншетът е твърде тесен или къс, уредът ще отчете погрешни резултати. Много е
важно да подберете правилния маншет. Размерите му зависят от обиколката на китката. 
Указани са на самия маншет.
Внимание: не използвайте маншети, различни от оригиналния в опаковката Ви.
•  Хлабав  и  неправилно  поставен  маншет  също  може  да  предизвика
неправилни  показания .

фиг. 10



Fig. 11

•  Избягвайте силни електомагнитни смущения близо до мястото на измерването (мобилни
телефони, работеща микровълнова и т.н.) Това ще намали точността на измерването.

•   Използвайте само алкални батерии.
•   Не преценявайте сами значението на резултатите и не променяйте сами лечението си. 
Дайте резултатите си на лекар, който да ви даде диагноза. Използвайте лекарства, 
предписани от лекаря ви.
•   Уредът може да спре да работи, ако е в обсега на силни смущения или
електромагнитен разряд.
•   Ако съхранявате уреда на ниска температура, не го използвайте веднага. Оставете го
поне час на стайна температура.
•   Аритмията може да предизвика грешки в показанията, затова уредът трябва да се
използва крайно внимателно от хора с подобни симптоми.

5.3 КАК ДА ПОСТАВИТЕ МАНШЕТА НА КИТКАТА СИ

a.   Поставете лявата си ръка на маса, с опакото на китката надолу. Сложете маншета на
лявата китка и залепете каишката. Нагласете го така, че да пасва, без да е хлабав или
да стяга.

b.   Внимание! Разстоянието между ръба на маншета и китката трябва да е не повече от
1-2 см (фиг. 11).
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c.   Отпуснете се, не присвивайте китката си.
d.   Нагласете нивото на маншета според стойката си. То трябва да е на нивото на

сърцето Ви.

Бележка: ако не е възможно да пристегнете маншета на лявата ръка, сложете го на дясната. 
Само че всички измервания трябва да са на нея.

5.4 ПРОЦЕДУРА ПО ИЗМЕРВАНЕТО

1.   Натиснете бутона Включено/Изключено.
2.   Дисплеят ще се включи с всички символи за една секунда.
3.   След две секунди, на дисплея ще се появи цифрата 0 и налягането в маншетът
ще започне да расте. Ще се вижда и стойността на налягането.

4.   Апаратът ще продължи да вдига налягането, ако системата отчете, че тялото ви има нужда
от това за точни резултати. По време на самото измерване, налягането в маншета бавно ще
се понижи. Не тръскайте маншета или апарата. Не говорете. Когато налягането достигне
до 190 мм жив. ст., надуването

фиг. 12 фиг. 13 фиг. 14



спира и числото на дисплея започва да се променя. Ако 190 мм жив. ст. Не са
достатъчни, апаратът ще увеличи налягането автоматично (до 230, 270 или 300 мм жив. 
ст.). Ако и последната стойност не е достатъчна, апаратът ще изпише „Err” и ще спре
да надува маншета.

5.  Освен кръвното налягане, апаратът измерва и пулса Ви (символът му на дисплея  ще
примигва в синхрон с пулса ви). Той ще измери дали имате аритмия, или не. Честотата
на пулса (удари в минута) ще се покаже в края на измерването. 

6.   След края на измерването, маншетът рязко изпуска въздуха и стойностите на
систоличното и диастоличното кръвно налягане, както и пулсът, ще се покажат на
дисплея, заедно със символа, показан в раздел 4.4. на настоящото ръководство, и
символа за равномерност на пулса (показан по-долу).
Когато уредът установи неравномерен пулс или прекомерно движение на тялото по
време измерването, в края му ще се покаже символът

Бележка: препоръчително е да се свържете с лекар, ако в края на
измерването се покаже символът за аритмия или ако стойностите са в
червения диапазон на цветната скала.

15

фиг. 15 фиг. 16
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7.  Резултатите ще останат на дисплея, докато отново не натиснете бутона Включено/
Изключено или докато след 3 минути не настъпи автоматичното изключване.

8. Когато резултатите излязат на дисплея, натиснете бутона „М“, за да ги запишете  
в паметта.

9 .   Този апарат има функция за усредняване. Натиснете „М“, за да се покаже
усредненият резултат от последните три измервания, така че да имате
по-ясна представа за показанията си (за да покаже усреднението, 
апаратът изписва буквата А на дисплея).

Равномерен пулс Неравномерен пулс

фиг. 17 фиг. 18

фиг. 19
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5.5 ПРЕКЪСВАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗМЕРВАНЕТО

Ако не се чувствате добре по време на измерването или искате да го спрете по друга
причина, натиснете бутона „Включено/Изключено“, за да изпуснете налягането в
маншета.

5.6 ПАМЕТ И ПОКАЗВАНЕ НА ПОСЛЕДНОТО ИЗМЕРВАНЕ

Уредът може да съхранява до 90 показания, всяко със стойности на диастоличното и
систоличното налягане, пулс, дата/час и всякакви други символи, активни по времето на
измерването. Когато натиснете бутона „М“, ще се покаже буквата „А“, заедно със средните
стойности от последните 3 измервания в канала Памет 1. За да извикате стойностите на кое
да е измерване, натиснете отново бутона „М“, по веднъж за всяко измерване (на дисплея ще
се покаже номерът на записаните данни, „01“ за най-скорошните, „02“, „03“ и т.н. за всеки
по-стар набор)

Бележка: когато паметта е пълна, една от старите стойностти ще бъде изтрита за всяко
едно ново показание, започвайки от най-старата.
За да изтриете записите от някой от двата канала (М1 и М2), трябва да задържите за 5 
секунди бутонът, указващ паметта, която искате да изтриете. Когато изтриването
приключи дисплеят ще покаже символа „Clr”.

фиг. 20 фиг. 21 фиг. 22
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Измерванията не бива да се случват скоро едно след друго, защото резултатите няма да са
точни. Изчакайте няколко минути (поне 15) в спокойна позиция, седнали или легнали, 
преди да повторите някое измерване.

6. ПОДДРЪЖКА И ПОПРАВКА
1.   Важно е да пазите изделието от влага и горещина, пряка слънчева светлина, 
удари, разтворители и алкохол.

2.   Премахнете батериите, ако няма да използвате изделието задълго, и ги дръжте по-
далеч от деца

3.   Пазете маншета по-далеч от остри предмети, не разтягайте и не
усуквайте маншета.
4.   Чистете изделието само с мек, сух плат.
5.   Маншетът е деликатен и с него трябва да се борави внимателно. Може да почистите
калъфа му с влажно парче плат.
ВНИМАНИЕ: При никакви обстоятелства не мийте и не перете части от изделието. 
Дръжте изделието и всичките му компоненти по-далеч от деца

фиг. 23
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7. СИМВОЛЪТ Еrr

Показание Проблем Причина и решение

Уредът не измерва.

Маншетът не се 
надува или въздухът 
не се изпуска както 
трябва.

Смущения и шумове

Неравномерни 
отчитания

Твърде високо налягане

Ниско напрежение или проблем с вътрешната ел. верига.
Сменете батериите.
Ако уредът още не работи, свържете се с Техническата 
поддържка или с разпространителя.
1.М а н ш е т ъ т  н е  е  п о с т а в е н  д о б р е ,  п о с т а в е т е  г о  
с п о р е д  у к а з а н и я т а .
2.М а н ш е т ъ т  е  п о в р е д е н ,  с в ъ р ж е т е  с  
р а з п р о с т р а н и т е л я .
3.Клапата за изпускане или помпичката са повредени,
свържете се с разпространителя

1.Потребителят се движи и говори.
2.Позата му не е правилна.
3.Потребителят е твърде неспокоен.
4.Повторете измерването съгласно с указанията, а ако 
проблемите продължат, свържете се с лекар.

По време на измерването, стойностите ще се увеличат и 
дисплеят ще ги покаже.
1.Ако стойността  не  е  над  300 мм жив. ст., проверете 
как сте поставили маншета и повторете. Ако проблемът 
продължава, посъветвайте се с лекар.
2.Ако стойността е над 300 мм жив. ст., моля свържете се 
с Техническата поддръжка или разпространителя.

1.В ъ з д у х о п р о в о д ъ т  е  б л о к и р а н .
2.М е х а н и з м ъ т  з а  н а д у в а н е  е  п о в р е д е н .
3.Сензорът на налягането е повредене.
Моля, повторете измерването или се обърнете към 
разпространителя.
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8. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ

Проблем Възможна причина Решение

Символ Проблем Причина и решение

Маншетът не се издува или 
налягането не се покачва.

Маншетът не е добре поставен. Проверете позицията на маншета и 
повторете измерването.

Батериите са инсталирани,  
но дисплеят не показва 
н и щ о  и л и  н е  п о к а з в а  
каквото трябва.

1.Батериите не са 
разположени добре .

2.Б а т е р и и т е  с а  и з т о щ е н и .
3.Полярността им е погрешна.
4.Г н е з д а т а  н а  б а т е р и и т е  
с а  м р ъ с н и .

1.Премахнете батериите и почакайте 
малко, преди да ги върнете.

2.Сменете батериите. 
3.О б ъ р н е т е  б а т е р и и т е .
4.Почистете гнездата със суха 

кърпа.

На дисплея има знак за 
изтощени батерии.

Батериите са изтощени. Сменете батериите.

Налягането не може да бъде 
измерено и на дисплея има 
индикация за грешка.

1.Маншетът не е добре сложен.
2.Потребителят е неспокоен.
3.Позата не е правилна.

1.Стегнете отново маншета.
2.Седнете спокойно. Не говорете.
3.Дръжте маншета на нивото на 
сърцето, докато измервате.

Ако пациентът има сериозни проблеми 
със сърцето, налягането може да не 
бъде измерено вярно.

Изтощена батерия Заменете с 2 нови батерии едновременно
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Модел ECO PRESSURE
Размери 70 x 60 x 30 мм
Тегло Около 110 г, без батериите
Метод за измерване Осцилометрия
Диапазон на измерването 40 до 260 мм. жив. стл (налягане)	

40 до 160 удара/минута (пулс)
Точност ± 3 мм жив. ст.

± 5% от отчетената стойност на пулса
Напомпване Автоматично
Изпускане на въздуха Клапан за автоматично освобождаване
Изключване Автоматично (след 3 мин ути)
Батерии 2 x 1.5V LR03 алкални батерии AAA
Памет 90 отчитания
Температура и влажност за употреба +10°C/ + 40°C, по-малко от 85%RH
Температура и влажност за съхранение -5°C/+ 50°C, по-малко от 85%RH
Размер на маншета За диаметър на китката от 12.5 до

20.5 см
Бележка: Техническите данни подлежат на промяна без предупреждение

9. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Проблем Възможна причина Решение

При нормални обстоятелства, 
измерванията вкъщи и в 
болницата се разминават.

1.Разликата е причинена от 
различните среди.

2.Налягането се изменя с 
промяната на физиологичния 
статус.

Записвайте промените всеки ден и се 
посъветвайте с лекар.
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Моделът ECO PRESSURE е предназначен за използване в електро-магнитна 
среда, както е указано по-долу. Клиентът или потребителят на ECO PRESSURE 
следва да се увери, че го използва в такава среда.

Тест на имунитет IEC 60601 ниво на 
тестване

Ниво на 
съвместимост

Електромагнитна 
среда - насоки

Електро-статично 
разреждане (ESD) 

IEC 61000-4-2

± 6 kV 
контакт ± 8 
kV въздух

3 A/m

± 6 kV 
контакт ± 8 
kV въздух

3 A/m

Подовете трябва да бъдат от дърво, 
бетон или керамични плочки. Ако 
подовете са покрити със синтетичен 
материал, относителната влажност 
следва да бъде поне 30%

Честотата на електро-магнитното 
поле трябва да бъде на нива, 
характерни за съответното място в 
типичната търговска или околна 
болнична среда.

Насоки и декларация на производителя - електромагнитен имунитет 

 Електричество бързо 
преходно/изблик IEC 

61000-4-4 Не е приложимо

Не е приложимо

Не е приложимо

Импулсен ток IEC 
61000-4-5
Спадове на напреже-
нието, кратките пре-
късвания и вариации на 
напрежението в 
електропроводите на 
захранващия източник 
IEC 61000-4-11

Честота на мощността 
(50/60 Hz) магнитно 
поле IEC 61000-4-8
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Проведен RF 
IEC 61000-4-6

Не е 
приложимо

Преносимото и мобилно RF комуникационно оборудване 
трябва да се използва на разстояние от всяка част на 
MW701f, включително кабелите, не по-малко от 
препоръчваното разстояние, изчислено от уравнението, 
приложимо за честотата на предавателя. Препоръчително 
разстояние на разделяне: 
d = 1,2 √P 
d = 1,2 √P  80MHz до 800 MHz 
d = 2,3 √P  800MHz до 2,5 GHz 
Където P е максималното ниво на мощност на предавателя 
във ватове (W), в съответствие с производителя на 
предавателя и d е препоръчи-телното разстояние, в метри 
(м). 
Силата (напрегнатостта) на полето от фиксирани 
радиопредаватели, както е определено от 
електромагнитното проучване на място, a следва да бъде 
по-малко от съответното ниво във всеки диапазон на 
честотата. b 
Интерференцията може да възникне в близост до 
оборудването, маркирано със следния символ:  

Излъчен RF 
IEC 61000-4-3

3 V/m 
80MHz до 2,5 

GHz

3V/m

Моделът ECO PRESSURE е предназначен за използване в електро-магнитна 
среда, както е указано по-долу. Клиентът или потребителят на ECO PRESSURE 
следва да се увери, че го използва в такава среда.

Насоки и декларация на производителя - електромагнитен имунитет 

Тест на 
имунитет 

IEC 60601 ниво на 
тестване

Ниво на 
съвместимост

Електромагнитна 
среда - насоки
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ЗАБЕЛЕЖКА 1: При 80 MHz и 800 MHz, важи по-високият честотен диапазон. 
ЗАБЕЛЕЖКА 2:  Тези насоки може да не важат във всички ситуации. Електромагнитното разпространяване е засегнато от абсорбцията и 
отражението от конструкции, предмети и хора .
A) Силата (напрегнатостта) на полето от фиксираните предаватели, като например базови станции за радио (клетъчни / безжични) телефони и 
назем-ни мобилни радиостанции, аматьорски радио-станции, AM и FM радио предаватели и телевизионни предаватели не може да бъде 
предсказано теоретично с точност. За оценка на електромагнитната обстановка, вследствие фиксираните RF предаватели, трябва да се разгледа 
възможността за едно електромагнитно проучване. Ако измерената сила на полето на мястото, в което се използва MW701f надвишава 
приложимото ниво на RF съответствие по-горе, MW701f трябва да бъдат наблюдавани, за да се уверите в нормалната им работа. Ако се 
наблюдават необичайни характерис-тики на работа, може да се наложат допълнителни мерки като преориентиране или преместване на MW701f. 
b:  В диапазон на честотата от 150 kHz до 80 MHz, силата на полето следва да бъде по-малко от 3 V/m.

~

10. МАРКИРОВКА

Изделие с приложна част тип BF

CE-маркировката съответства на директива 93/42/ЕИО и по-
нататъшните й промени

Внимание!

Посъветвайте се с ръководството

Да се съхранява на сухо и хладно

Температура на съхранение

Променлив ток
Прав ток

ВКЛЮЧЕНО/ИЗКЛЮЧЕНО

ПаметM



ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРАВИЛНА ОТПАДЪЧНА ОБРАБОТКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С
ДИРЕКТИВИ, 2002/95/ ЕО и 2002/96/ ЕО НА ЕО: 
Продуктът не бива да бъде изхвърлян по обичайния начин! 
Трябва да бъде отнесен до изрично указан съд за разделно изхвърляне на отпадъци или до пункт, където това се случва. Така 
ще избегнете възможни негативни последици за околната среда и здравето ви, произтичащи от неправилно 
изхвърляне - ще позволите и компонентите да бъдат разпределени за рециклиране много по-бързо и ефикасно. За да 
Ви напомня за правилното изхвърляне на изделието, в ръководството ще видите знак на зачеркнато кошче за боклук.

ПРАВИЛА ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

ОТПАДЪЧНА ОБРАБОТКА НА 
БАТЕРИИ

(Директива 2006/66/EО)
Батерията не бива да бъде изхвърляна по обичайния начин! 
Трябва да бъде отнесена до изрично указан съд за разделно изхвърляне на отпадъци или до пункт, където това се случва. Така 
ще избегнете възможни негативни последици за околната среда и здравето ви, произтичащи от неправилно 
изхвърляне. За подробна информация относно процеса на отпадъчна обработка, обърнете се към производителя или 
разпространителя, както и до най-близкия ви пункт за разделно изхвърляне на отпадъци.
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11. ГАРАНЦИЯ

CA-MI гарантира за продуктите си до 24 месеца след закупуване. По силата на тази гаранция, 
CA-MI се задължава само да поправя или заменя безплатно продукти или техни компоненти, 
които, след проверка във фабриката ни или в упълномощен Сервизен център, се докажат 
като дефектни. CA-MI ще замени изделието САМО СРЕЩУ КАСОВА БЕЛЕЖКА. Също 
така умоляваме  потребителя  да  уточни  каква  е  повредата,  за  да  се  ускори  процесът  
по  поправка. Към  продукта  трябва  да прикрепите  описание  на  повредата.  Гаранцията 
не  включва  доказани  щети,  за  които  е  отговорен  потребителят,  и  е ограничена  до  
дефекти  на  материалите  и  фабричната  изработка. Гаранцията  също  не  покрива  щети,  
нанесени  при пренасянето на изделието от и до фабриката и упълномощения Сервизен 
център. Продуктът винаги пътува на отговорност на купувача/потребителя. 
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