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Wprowadzenie 

Opis urządzenia 
Rejestrator Holter DL800 jest zasilanym bateryjnie rejestratorem, przeznaczonym do 24, 48, lub 72 godzinnego ciągłego 
nagrywania ambulatoryjnych danych EKG. Posiada zdolność do wykrywania i rejestrowania impulsów stymulatora serca 
zgodnie z odpowiednimi kryteriami AAMI dla wykrywania stymulatora. 

Rejestrator DL800 jest urządzeniem Typu I (AAMI), które jest częścią konwencjonalnego systemu monitorowania AEKG, 
gdzie zapis EKG zarejestrowany jest na karcie pamięci Compact Flash, zainstalowanej w DL800. Po zakończeniu 
nagrywania, karta pamięci Flash jest usuwana i umieszczana w czytniku kart, podłączanym do systemu analizy 
komputerowej (komputera z oprogramowaniem do analizy holterowskiej. Niektóre komputery posiadają już wbudowany 
czytnik CF. Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z systemem analizy komputerowej, aby pobrać 
zarejestrowane dane EKG i dokonać ich analizy. DL800 jest kompatybilny z systemem Windows 98SE lub wyższym i 
tylko dla komputerów zgodnych z normą EN60950-1. 

Wskazania do zastosowania 
Rejestrator DL800 Holter jest przeznaczony dla pacjentów wymagających ambulatoryjnego monitorowania (Holtera) od 1 
do 72 godzin. Taki monitoring jest najczęściej używany do wskazań, jak poniżej: 

1. Ocena objawów sugerujących arytmię lub niedokrwienie mięśnia sercowego. 

2. Ocena dokumentacji EKG dla działań terapeutycznych u poszczególnych chorych lub grup pacjentów. 

3. Ocena zmian odcinka ST. 

4. Ocena reakcji pacjenta po wznowieniu działalności zawodowej lub rehabilitacji (np. po zawale lub operacji 
serca.) 

5. Badania kliniczne lub epidemiologiczne. 

6. Ocena stanu pacjenta z rozrusznikiem serca 

7. Raportowanie zmienności rytmu serca w dziedzinie czasu i częstotliwości. 

8. Raportowanie odstępu QT 
 
Przyciski i elementy rejestratora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Ekran LCD 

Okablowanie pacjenta 

Lewo Prawo  Góra Dół 
Przycisk 
zatwierdzenia 
lub 
zdarzeń pacjenta 
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Środki ostrożności 
 Przewody pacjenta muszą zostać odłączone od elektrod przed defibrylacją. 
 W przypadku stosowania funkcji wykrywania stymulatora, lekarz powinien pamiętać, że może wystąpić fałszywie 

dodatni i fałszywie ujemny obraz pobudzenia stymulatora 
Fałszywe dodatnie - mogą wynikać ze złej jakości podłączenia elektrody lub wysokiego poziomu zakłóceń 

zewnętrznych. 
Fałszywe negatywne - mogą wystąpić przy stymulatorach bipolarnych, z powodu słabego sygnału impulsu 

stymulatora pod powierzchnią skóry pacjenta. 
 Sygnały stymulatora obecne podczas przeglądania danych EKG nie powinny być uważane za prawdziwe 

reprezentacje rzeczywistej amplitudy bodźca stymulującego. 
 Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji baterii alkalicznych. 
 Nie pozostawiaj baterii w urządzeniu, gdy nie jest ono eksploatowane. Mogą wystąpić uszkodzenia od korozji. 
 Unikaj bliskości silnego w działaniu sprzętu elektrycznego lub innych źródeł zakłóceń elektromagnetycznych, takich 

jak koce elektryczne, grzałki, itp. Pacjent powinien być o tym  poinstruowany, aby uzyskać najlepsze wyniki rejestracji. 
 
Informacje o klasyfikacja wyposażenia dodatkowego -  wymagane zgodnie z normą EN 60601-1 
A. SPRZĘT nie nadaje się do stosowania w obecności ŁATWOPALNYCH MIESZANEK ANESTETYCZNYCH Z 

POWIETRZEM, Z TLENEM LUB TLENKIEM AZOTU. 
B. IPX0  Sprzęt zwykły (urządzenie bez ochrony przed wnikaniem wody). 
C. Urządzenie zasilane wewnętrznie. 
D. Tryb pracy – praca ciągła. 
 
Stosowanie elektrod 
 
 Zaleca się, aby zakładanie elektrod dokonywał tylko przeszkolony personel medyczny. 
 Używaj tylko elektrod przeznaczonych do długoterminowego badania EKG metodą Holtera. 
 Odpowiednie przygotowanie skóry pacjenta jest absolutnie niezbędne dla uzyskania wysokiej jakości zapisu EKG. 

Zapoznaj się z instrukcją dostawcy elektrod dotyczącą technik przygotowania skóry. 
 Stosuj elektrody wg schematów umieszczenia elektrod zawartych w tej instrukcji lub zgodnie z zaleceniami lekarza. 

Umieszczenie elektrod  

3 Kanały (7 elektrod)  
Siedem przewodów z oznaczeniem kolorów jest wykorzystywanych do utworzenia 3-kanałowego zapisu EKG. To są 
typowe zalecane umiejscowienia elektrod dla oprogramowania Systemu Analizy i oceny lekarskiej. 

 
Kanał Kolor Umiejscowienie 

1- Biały Prawy brzeg rękojeści mostka 
1+ Czerwony Lewa przednia linia pachowa na 6-mym łuku żebrowym. 
2- Czarny Lewy brzeg rękojeści mostka. 
2+ Brązowy Około 2.5 cm na lewo od wyrostka mieczykowatego. 
3- Niebieski Prawa linia środkowa obojczyka na 7-mym łuku żebrowym. 
3+ Pomarańczowy Na lewo od linii środkowej obojczyka na 7-mym łuku żebrowym. 

 Zielony Dolny prawy łuk żebrowy. 
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3 Kanały (5 przewodów) ( opcja nr 1) 
Pięć przewodów z oznaczeniem kolorów jest wykorzystanych do utworzenia 3-kanałowego zapisu EKG. To są typowe 
zalecane umiejscowienia elektrod dla oprogramowania analitycznego i do oceny lekarskiej. 
Uwaga: Używaj tych umiejscowień i przewodów tylko z firmware w wersji 4.0.3936 lub wyższej. 
 
 
 
 

Kanał Kolor Umiejscowienie 

1-, 2- Czerwony Lewy obojczyk, obok rękojeści mostka 

1+ Brązowy 
Około 2.5 cm na prawo od wyrostka 
mieczykowatego mostka. 

2+, 3+ Czarny 
Prawa linia środkowa obojczyka na 7-mym 
łuku żebrowym. 

3- Biały 
Lewa przednia linia pachowa na 7-mym łuku 
żebrowym. 

 Zielony Dolny prawy łuk żebrowy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Kanały (5 przewodów) ( opcja nr 2) 
Pięć przewodów z oznaczeniem kolorów jest wykorzystanych do utworzenia 3-kanałowego zapisu EKG. To są typowe 
zalecane umiejscowienia elektrod dla oprogramowania Systemu Analizy i oceny lekarskiej. 
Uwaga: Używaj tych umiejscowień i przewodów tylko z firmware w wersji 4.0.3936 lub wyższej. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
2 Kanały (5 przewodów)  
Pięć przewodów z oznaczeniem kolorów jest wykorzystanych do utworzenia 2-kanałowego zapisu EKG. To są typowe 
zalecane umiejscowienia elektrod dla oprogramowania Systemu Analizy i oceny lekarskiej. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kanał Kolor Umiejscowienie 
1-, 2- Czerwony W środku rękojeści mostka 

1+ Brązowy 
Około 5 cm w lewo od wyrostka 
mieczykowatego. 

2+, 3+ Czarny 
Lewa przednia linia pachowa na 8-mym łuku 
żebrowym. 

3- Biały 
Prawa linia środkowa obojczyka na 7-mym łuku 
żebrowym. 

 Zielony Dolny prawy łuk żebrowy. 

Kanał Kolor Umiejscowienie 
1- Biały Prawy brzeg rękojeści mostka 

1+ Czerwony 
Lewa przednia linia pachowa na 6-mym łuku 
żebrowym 

2- Czarny Lewy brzeg rękojeści mostka 

2+ Brązowy 
Około 2,5 cm na lewo od wyrostka 
mieczykowatego mostka 

 Zielony Dolny prawy łuk żebrowy. 
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Obsługa urządzenia 

Rejestracja sygnału 
1. Zainstaluj kartę pamięci zwracając uwagę na prawidłowy kierunek wkładania. 

UWAGA: DL800 jest kompatybilny tylko z Certyfikowaną kartą CompactFlash Norav Medical, zobacz – serwis 
i konserwacja. 

2. Zainstaluj nową baterię do rejestratora DL800. 

 Upewnij się, czy polaryzacja baterii jest prawidłowa. 

3. Podłącz pacjenta do urządzenia za pośrednictwem przewodów. 

UWAGA: Włóż przewód pacjenta we właściwym kierunku. Przewód pacjenta wymaga bardzo mocnego 
wyciśnięcia na klipie blokując wtyczkę przewodu w celu zainstalowania lub odłączenia go od DL800. 
Jednakże, odłączenie jest wymagane tylko w przypadku uszkodzenia lub dla ułatwienia przechowywania. 

4. Aby włączyć ekran, naciśnij jeden z przycisków klawiatury. Ekran powitalny będzie wyświetlany przez kilka sekund, a 
następnie zostanie wyświetlony kanał 1 ( CH1) przez następne 3 sekundy. 

 Urządzenie nie włączy się, dopóki przewody nie będą podłączone. 

5. Naciśnij na przyciski "◄" i "►" aby zmienić aktywność na ekranie. 

6. Aby wstawić nr identyfikacyjny pacjenta, wybierz “ID” z zakładek w górnej części ekranu. Przewiń linię numeryczną 
dla ID pacjenta za pomocą przycisków ◄, ► , ▲, i ▼ . Przycisk “  ” zatwierdza każdy wpis ID pacjenta. 

 Aparat automatycznie rozpoczyna  zapis danych po 30 minutach od włożenia baterii i karty Compact Flash. 

7. Zaleca się, aby po kompletnym podłączeniu pacjenta umieścić urządzenie w etui dla DL800 do noszenia 
przez pacjenta, albo na pasku albo na pasie na ramieniu. 

 

Obraz na 
ekranie 

Opis 

ID Używany do wprowadzania ID pacjenta 

CH1 
CH2 
CH3 
(kanały) 

Wyświetla przebieg sygnału w czasie rzeczywistym, puls stymulatora, jeśli włączony i umożliwia 
ustawienie wzmocnienia za pomocą przycisków▲ i ▼.  Każdy kanał EKG ma jeden ekran. 
 Ustawienie wzmocnienia jest takie same dla wszystkich kanałów. Zmiana na każdym kanale ma wpływ 

na wszystkie kanały. 
 Wykryte impulsy stymulatora wyświetlane są jako znaki  „|”  poniżej przebiegu sygnału. 

Settings  
(Ustawienia) 

Ustawienie czasu nagrywania, języka użytkownika, kontrastu ekranu i opcji wykrywania 
stymulatora. 
Aby zmienić ustawienia, wciśnij przycisk trybu ustawień “←”.   
Zmieniaj zawartość pól poprzez przyciski ▲ i ▼.   
Aby zmienić wartość, naciskaj przyciski ◄ i ►.  Wciśnij przycisk “  ” ponownie, aby zapamiętać 
ustawienia i wyjść. 
 Domyślnie wykrywanie stymulatora jest wyłączone - opcja OFF. Musi być włączone za każdym razem, 

gdy będzie stosowany. 
Date/Time 
(Data/Czas) 

Ustawienie daty i zegara.   
Aby ustawić datę, wciśnij przycisk trybu ustawień “  ”.   
Zmieniaj zawartość pól poprzez przyciski ▲ i ▼.   
Aby zmienić wartość, naciskaj przyciski ◄ i ►.   
Wciśnij “  ” ponownie, aby przejść do ustawienia czas i postępuj, jak opisano powyżej. 
Wciśnij przycisk “  ” raz jeszcze, aby zapamiętać ustawienia i wyjść. 
UWAGA: Czas letni dostosowany jest do konwencję czasu USA. 

Abort 
(O systemie) 

Informacje o prawach i zastrzeżeniach prawnych. 

Start Po skonfigurowaniu lub przeglądzie wszystkich ustawień, wybierz ekran startowy i naciśnij 
przycisk “  ”  . Rozpocznie się nagrywanie. 
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Wykasowanie danych poprzedniego pacjenta 
Dane poprzedniego pacjenta są kasowane, gdy po prawidłowym zainstalowaniu karty CompactFlash, baterii i przewodu 
pacjenta zostanie naciśnięty DOWOLNY przycisk, aby włączyć urządzenie. 
 
Nowe dane są zapisywane na karcie Compact Flash, gdy zaczyna się nowe nagranie. (Na zakładce "Start", wciśnij 
przycisk „  ” aby rozpocząć nagrywanie"). Funkcja ta została zaprojektowana dla bezpieczeństwa, aby zapewnić, że 
zapisywane dane pacjenta zawsze będą zgodne z ID danego pacjenta. 
 
Ekran podczas nagrywania 
Podczas nagrywania, DL800 wyświetla aktualny czas oraz czas pozostały do wykonania nagrywania. 
 
Znacznik zdarzeń pacjenta 
Aby zarejestrować zdarzenie, wciśnij przycisk “  “. 
 
Funkcja Early Out – zatrzymanie nagrywania 
DL800 obsługuje funkcję Early-Out, umożliwiającą przeszkolonemu pacjentowi zatrzymać nagrywanie przed upływem 
ustalonego czasu nagrywania. Aby zainicjować funkcję Early-Out przytrzymaj jednocześnie przycisk◄ oraz przycisk „  „. 
 
Zakończenie sesji 
Wyjmij kartę pamięci Flash i zdejmij elektrody z ciała pacjenta. Wyjmij baterię alkaliczną i pozbądź się jej zgodnie z 
lokalnym prawem dotyczącym odpadów. Usuwając elektrody, najpierw rozłącz je od przewodu pacjenta a następnie 
technik medyczny delikatnie powinien zdjąć elektrody podważając je za część przylepioną do skóry. Nigdy nie ciągnij 
samego przewodu, gdyż można łatwo złamać przewód wewnątrz izolacji, powodując głośny i przerywany zapis EKG. 
 
Analiza danych EKG 
Włóż kartę pamięci flash do czytnika kart flash podpiętym pod systemu analizy komputerowej lub do slotu w komputerze, 
na którym analiza EKG ma być wykonywana. 
 
W celu dokonania analizy, na komputerze musi mieć zainstalowane specjalne oprogramowanie, które dokona przesłania 
danych EKG z karty pamięci Flash do programu analitycznego. Po zakończeniu przesyłania danych, nazwisko pacjenta 
oraz wszelkie inne informacje zapisane na karcie pamięci Flash i etykiecie powinny być usunięte. 
Karta pamięci może teraz być używana do nagrania danych następnego pacjenta. 
 
Rozwiązywanie problemów 
Symptom Zalecane działanie 

Upewnij się, czy bateria jest prawidłowo włożona (polaryzacja). 
Upewnij się, czy przewód pacjenta jest podłączony. Następnie naciśnij “  ” 

Nic nie wyświetla się na ekranie 

Zmień baterię na nową. 
Sprawdź czystość styków. Niski poziom baterii 
Zmień baterię na nową. 
Upewnij się, czy zastosowano nową baterię. 
Upewnij się, czy karta CompactFlash jest zatwierdzona przez producenta. 

Bateria nie działa przez 24, 48, 
lub 72 godziny. 

Użyj baterii litowej do zapisu przez 72 godzin. 
Nie można wybrać 72 godzin 
nagrywania 

Dla 72 godz. nagrań wymagana jest karta CompactFlash 256MB. 

Upewnij się, czy wszystkie elektrody zostały prawidłowo przymocowane do 
pacjenta. 

Artefakty szumu w sygnale EKG 

Zmień przewód pacjenta. 
Karta CompactFlash nie nadaje się do użytku. Użyj innej karty. Komunikat „Defectiva Card” 

(Uszkodzona karta pamięci) W przypadku prób z wieloma kartami, skontaktuj się z serwisem. 
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Serwis i Konserwacja 

 
Czyszczenie 
Obudowę rejestrator DL800, odprowadzenia i klips do paska czyść zwilżoną miękką szmatkę z łagodnym detergentem i 
wodą. Wyjmij baterię przed czyszczeniem aparatu. Usuń baterię z aparatu, gdy nie jest w użyciu. 
 
Aby uzyskać najlepsze wyniki, Norav Medical, zgodnie z wytycznymi ANSI / AAMI EC53, sekcja 4.3.1 do czyszczenia 
urządzeń i przewodów zaleca:  
Urządzenie oraz przewody  pacjenta powinien być oczyszczone  następującymi środkami: 

 Zielone mydło, jego roztwór (US Pharmacopeia) lub mydło bezalkoholowe do rąk 
 Podchlorynu sodu (wybielacz), wodny roztwór 10% 
 Alkohol izopropylowy może być również stosowany do DL 800, ale nie może być stosowany do czyszczenia 

odprowadzeń. 
 Do czyszczenia przewodów może być używany bezwonny spirytus mineralny. 

 
Serwis 
Jeśli jest problem z aparatem, przejrzyj opisy i rozwiązania problemów, które są wymienione na poprzedniej stronie. Jeśli 
potrzebna jest dodatkowa pomoc  - skontaktuj się przedstawicielem Norav.  
 

 Warto zauważyć, że nie ma żadnych zapobiegawczych kontroli i konserwacji, które mogą być wykonywane przez 
użytkownika końcowego. 

 
 
Części i akcesoria serwisowe 
 

Opis Numer części 

Pokrywa baterii 100-1654-001 

Zawieszka na pas 100-1555-001 

Przewód pacjenta 7 żyłowy 3 kanałowy 350-0235-00 

Przewód pacjenta 5 żyłowy 3 kanałowy 350-0235-02 

Przewód pacjenta 5 żyłowy 2 kanałowy 350-0235-01 

Instrukcja obsługi 600-0597-00 

Certyfikowana Karta Norav Medical 64 MB CF  350-0252-00 

Certyfikowana Karta Norav Medical 128 MB CF  350-0252-01 

Certyfikowana Karta Norav Medical 256 MB CF 350-0252-02 

Pokrowiec z paskiem na ramię 100-1695-001 

 

Symbole na urządzeniu 
 

Symbol Opis 

 
Zastosowano części typu B 

 
Patrz - instrukcja obsługi 

 
0473 

Jest zgodny z dyrektywą Unii Europejskiej dotyczącą urządzeń medycznych. 

 

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (WEEE).  

Obowiązkiem użytkownika końcowego jest dostarczyć to urządzenie do wyznaczonego 
punktu zbiórki w celu recyklingu. 

 
Rok produkcji. 

SN Numer seryjny 

REF Nie pokazane - numer katalogowy DL800 
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Specyfikacja techniczna 

Funkcjonalna  
Kanały 3 
Rozdzielczość 8 lub 10 bitowa zależna od konfiguracji 
Zapis Pełny zapis EKG, tzw. „Full disclosure” 
Interfejs odczytu danych Czytnik kart pamięci obsługujący karty CompactFlash 
Częstotliwość próbkowania 128/sek-256/sek zależnie od konfiguracji 
Charakterystyka częstotliwościowa 0.05Hz to 60Hz, @ -3dB 
Weryfikacja sygnału Ekran LCD 
Detekcja stymulatora Programowalny wł /wył (domyślnie wyłączone) 
  
Pamięć  
Czas zapisu 24, 48, 72 godzin 
Typ Flash 
Model DL 800 
Pojemność Minimum 64MB  
  
Cechy fizyczne  
Wymiary 9.5cm x 7.6cm x 2.3cm 
Waga z bateriami 114 g 
Korpus Tworzywo sztuczne (UL 94V-0) 
Pozycja pracy Dowolna 
  
Elektryczne  
Ustawienia wzmocnienia 1/2X, 1X i 2X 
Podłączenie 20 pin  
Przewód pacjenta 7-żyłowy 
  
Środowisko pracy  
Temperatura pracy od 0C do +45C 
Temperatura przechowywania od -20C do +65C 
Wilgotność pracy od 10% do 95% (niekondensująca) 
Wilgotność przechowywania  od 5% do 95% 
  
Baterie  
Typ (ilość 1) AA Alkaliczna IEC-LR6 AA Litowa L91 
Maksymalny czas pracy 48 godzin 72 godzin 

   
Gwarancja 12 m-cy  
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Zgodność elektromagnetyczna 

Emisja elektromagnetyczna 

Test emisji Zgodność 
środowisko elektromagnetyczne 

- wytyczne 

Emisja RF 
CISPR 11 

Grupa 1 DL800 wykorzystuje energię RF wyłącznie do celów wewnętrznych. W związku z tym emisje są 
bardzo niskie i nie powinny powodować żadnych zakłóceń w pobliżu urządzeń elektronicznych. 

Emisja RF 
CISPR 11 

Klasa B DL800 nadaje się do stosowania we wszystkich instytucjach, w tym w środowisku domowym oraz
bezpośrednio podłączony do publicznej sieci niskiego napięcia zasilającej budynki mieszkalne. 

 

Odporność elektromagnetyczna 

Test 

odporności 

IEC 60601 

poziom 

testu 

Poziom 

zgodno

ści 

Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki 

Wyładowania 
elektrostatyczn
e (ESD)  

IEC 61000-4-2 

±6 kV 
kontakt 

±8 kV 
powietrze 

±6 kV 
kontakt 

±8 kV 
powietrze 

Podłogi powinny być drewniane, betonowe lub z płytek ceramicznych. Jeżeli podłoga 
jest wykonana z materiału syntetycznego, względna wilgotność powietrza powinna 
wynosić co najmniej 30%. 

częstotliwość 
sieci (50/60 
Hz) pole 
magnetyczne 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Pola magnetyczne o częstotliwości zasilania powinny być na poziomie 
charakterystycznym dla typowej lokalizacji w typowym środowisku pobytu lub w 
szpitalu. 

 

 

 

 

Test oporności 

 

 

Przeprowadzo
no RF IEC 
61000-4-6 

 

 

 

 

Poziom 
testu IEC 
60601 

 

3 Vrms 

150 kHz do 
80MHz 

 

 

 

 

Poziom 
zgodnośc
i 

 

 

3V 

 

 

 

 

Środowisko elektromagnetyczne – przewodnik 

 

Mobilne urządzenia telekomunikacyjne powinny być stosowane nie bliżej (dla każdej 
części urządzenia, włączając przewody pacjenta) , niż obliczona odległość separacji z 
równania dotyczącego częstotliwości nadajnika.  

Rekomendowana odległość separacji: 

 

Gdzie P jest maksymalną mocą wyjściową nadajnika w Watach (W), a d jest 
rekomendowaną odległością separacji. 

Pole mocy z ustalonego RF nadajnika, jak określono w badaniu
a
 elektromagnetyzmu, 

powinno być mniejsze, niż poziom zgodności dla każdego zakresu częstotliwości
b
. 

Interferencje mogą się pojawić w sąsiedztwie sprzętu oznakowanego symbolem 
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Uwaga1: Przy 80MHz i 800 MHz stosuje się wyższy zakres częstotliwościach. 
Uwaga 2: Ten przewodnik może nie mieć zastosowania dla wszystkich sytuacji. Propagacja elektromagnetyczna zależy 
od odbić i absorpcji struktur otaczających, obiektów i ludzi. 
 

a. Siła pola stałych nadajników, jak nadajniki radiowe AM i FM, stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej, 
radiostacje amatorskie i nadajniki TV nie są przewidywalne pod względem wpływu. Aby określić wpływ 
środowiska elektromagnetycznego nadajników RF, szczególne badanie wpływu elektromagnetyzmu powinno 
zostać wykonane. Jeśli pomiar siły pola w danej lokalizacji stosowanego urządzenia przekracza poziom 
zgodności RF opisany powyżej, urządzenie powinno być obserwowane pod względem prawidłowości wskazań. 
Jeśli obserwuje się nieprawidłowe jego działanie, zaleca się zmienić lokalizację urządzenia. 

b. Powyżej zakresu częstotliwości 180kHz do 80MHz, siła pola powinna być mniejsza, niż 3 V/m. 
 

Zalecane odległości odstępu 
Zapoznaj się z poniższą tabelą dla zalecanych odległości między DL800 i przenośnymi urządzeniami komunikacyjnymi. 
DL800 jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym emitowane zakłócenia RF są 
kontrolowane. Użytkownik DL800 może zapobiec zakłóceniom elektromagnetycznym, zachowując minimalną odległość 
między przenośnymi (mobilnymi) urządzeniami komunikacyjnymi RF (nadajnikami) i DL800, jak zalecono poniżej, 
zgodnie z maksymalną mocą wyjściową sprzętu komunikacyjnego. 
 

Odległość w zależności od częstotliwość nadajnika 
Maksymalna moc znamionowa nadajnika 

 

 

W 

150 kHz  
do 80 MHz 
d = 1.2  P 

80 MHz  
do 800 MHz 
d = 1.2  P 

800 MHz  
do 2,5 GHz 
d = 2.3  P 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej nie wymienionej powyżej, zalecana odległość d w metrach (m) można 
oszacować za pomocą równania odpowiedniego do częstotliwości nadajnika, gdzie P jest maksymalną mocą 
znamionową nadajnika w watach (w) zgodnie z danymi producenta. UWAGA 1: Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje 
odległość dla wyższego zakresu częstotliwości. 
UWAGA 2: Wskazówki te mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację elektromagnetyczną 
ma wpływ absorpcja i odbicia od budynków, przedmiotów i ludzi. 

 

Ograniczona gwarancja Norav 

Produkty Norav podlegają gwarancji w zakresie defektów materiałowych i wytwarzania przez okres 1 roku od daty zakupu 
przez pierwotnego nabywcę bezpośrednio od Norav Medical lub autoryzowanego przedstawiciela Norav Medical.  
Z gwarancji wykluczone są artykuły eksploatacyjne obejmujące m.in. elektrody, przewody doprowadzeniowe, 
oprzewodowanie pacjenta oraz baterie. Gwarancja traci ważność, gdy wg Norav Medical jakikolwiek produkt był 
modyfikowany lub uszkodzony przez klienta.   
Ponadto, Norav Medical zrzeka się uznania gwarancji wynikających z gwarantowania zgodności z przeznaczeniem lub 
przydatności do określonego celu.  
Wymienione wyżej oświadczenia gwarancji zastępują wszelkie zobowiązania oraz należności ze strony Norav Medical 
związane ze szkodami szczególnymi i pośrednimi oraz ze skutkami zaniedbań wynikłych wprost ze sposobu użytkowania 
lub wydajności produktów Norav Medical.    
Wszelkie powództwa przeciwko naruszeniu gwarancji będą wszczęte w ciągu 1 roku, w którym nastąpiło naruszenie lub 
będą na zawsze wykluczone.   
Wszelkie naprawy produktu nie związane ze świadczeniem gwarancji będą przeprowadzane na koszt klienta. 
Aby uzyskać wsparcie serwisowe i techniczne skontaktuj się z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem Norav Medical 
lub bezpośrednio z Norav Medical. 
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Notatki 

 


