
Fingertrip Pulse Oximeter 

Model: C101H1-MT 

Cechy:  

1. Wskaźnik żywotności baterii;

2. W przypadku braku sygnałów produkt wyłączy się automatycznie po 8 sekundach.

3. Mały, lekki i wygodny do przenoszenia.

Opis funkcji klawiszy: W trybie czuwania uruchom przyciskiem przy wyświetlaczu. Po uruchomieniu 

kliknij ten przycisk aby zmienić tryb wyświetlania.  

Uwaga: zdjęcie poglądowe wyświetlacza 

Tryby wyświetlania OLED: 

Konfiguracja parametrów:  

Naciśnij przycisk start (> 3 s), do ustawień parametrów, jako menu 1:  

1.  W menu 1, krótkie naciśnięcie (<1 s), aby przełączyć kierunek interfejsu UI, i długie naciśnięcie, 

aby przejść do ustawienie trybu tlenu we krwi (> 3s) 

2.  Umieść palec w poprawnej pozycji, a pulsoksymetr automatycznie przetestuje i wyświetl wyniki 

Uwaga 

•Używanie urządzeń na zewnątrz lub w silnym świetle; ustaw jasność ekranu na a wyższy poziom dla 

właściwej obserwacji.

•Lepiej dla użytkowników wybrać niższą jasność, aby oszczędzać energię baterii.

2. W menu 2. Gdy w menu „Ustawienia dźwięku” wyświetlany jest sygnał „*”, naciśnij przycisk (> 3 s) i 

wejdź do menu 1, Naciśnij przycisk (<1s), aby wybrać pozycję, a następnie Naciśnij przycisk (> 3s), aby 

ustawić dane. Wybierz „+” lub „-”, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartości.

Instrukcja obsługi  

1. Włóż parę baterii AAA do komory baterii. 

2. Włóż palec do gumowego otworu pulsoksymetru. 

3. Naciśnij przycisk na panelu przednim, aby rozpocząć. 

4. Nie potrząsaj palcem ani nie poruszaj ciałem podczas pracy pulsoksymetru. 

5. Naciśnij przycisk, jeśli chcesz zmienić kierunek wyświetlania. 

6. Odczytaj odpowiednią wartość z ekranu wyświetlacza. 

7. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 8 sekundach, jeśli nie ma sygnału palca. 

Podczas wkładania palca do pulsoksymetru powierzchnia paznokcia musi być skierowana do góry.  

Deklaracja: Proszę użyć alkoholu do czyszczenia gumy przed każdym testem i badany palec należy 

oczyścić alkoholem przed i po badaniu. (Guma wewnątrz) pulsoksymetru to guma, która nie zawiera 

toksyn, nie szkodzi i nie przynosi efekt uboczny, taki jak alergia na skórę).  

Instalacja Smyczki akcesoryjnej:  

1. Przełóż cienki koniec liny przez otwór. 

2. Przełóż grubszy koniec liny przez przełożoną cienką część końcówki i dociągnij. 

Akcesoria do produktu: 

instrukcja obsługi   smycz   Karta kontroli jakości

Szczegółowe opisy funkcji produktu:  

1. Typ wyświetlacza: wyświetlacz OLED 

2. SpO2: zakres pomiarowy. 70%~99%

Dokładność: +2% dla  80% ~ 99%;  
±3% dla 70%~79%;  
Poniżej 70% brak wymagań  

Rozdzielczość: ±1%  

3. PR: zakres pomiarowy: 30BPM ~ 240BPM 

Dokładność: +1BPM lub ±1% (większy)  

4. Zasilanie: dwie baterie alkaliczne AAA 1,5 V

5. Pobór mocy: poniżej 30mA

6. Automatyczne wyłączanie: produkt wyłącza się sam, gdy brak palca w produkcie po 8 sekundach.

7. Środowisko pracy:

Temperatura: 5°C ~ 40°C  

Wilgotność: 15%~80%  

Ciśnienie atmosferyczne: 70kPa ~106kPa  

Transport, środowisko przechowywania:  

Temperatura: -10 °C - 55 °C  

Wilgotność: s95%  

Ciśnienie atmosferyczne: 50kPa~106kPa, niekorozyjny gaz i dobrze wentylowane środowisko 

Producent: Dongguan Qiya E-commerce Technology Co., Ltd.
feng huang gang cun feng huang cheng garden 82 building,Dong
guan, Guang dong , China

Importer: ANOO Adrian Nowicki
ul. Słowackiego 15
63-041 Chocicza

Instrukcja przetłumaczona na język polski.




