
Telepítési és felhasználói kézikönyv

Éjszakai tónusos-klonusos epilepszia rohamjelző monitor

Felhasználói kézikönyv működési, és telepítési utasításokkal, és
garanciális feltételek

FIGYELEM! NEM SZABAD ALKALMAZNI OLYAN HELYZETEKBEN, AMIKOR BÁRMILYEN 
MEGHIBÁSODÁS VAGY REJTETT TERVEZÉSI HIBA KÉSEDELMET OKOZHAT A MEGFELELŐ ORVOSI 
ELLÁTÁS IGÉNYBEVÉTELÉBEN VAGY POTENCIÁLISAN ÉLETVESZÉLYES HELYZETET 
EREDMÉNYEZHET.

Alkalmazható modellszámok:
D-1090-2G vezérlő egység
L-4060SL érzékelőlap
L-3030SL szék érzékelőlap

2010. március 11., V2.4. t43 v.1.0.11.

Az Emfi, Emfit és Emfit logó az Emfit Ltd. bejegyzett védjegyei az EU-ban, USA-ban, Japánban és / vagy más országokban. 
Szerzői jog: © 2002-2010 Emfit Ltd. Minden jog fenntartva. A termék szabadalmaztatott, egyéb szabadalmak 
igénylése folyamatban. A szabadalmak listája a cég www.emfit.com című honlapján található.



FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

• Használat előtt olvassa el az utasításokat.
• Mindig tesztelje a rendszert használat előtt.
• Előfordulhat, hogy a termék nem minden személynél használható.
• Ez a termék nem helyettesítheti az ápolók rutinszerű vizuális ellenőrzéseit.
• Nem alkalmazható olyan esetekben, amikor a megfelelő orvosi ellátás késleltetése potenciálisan 

életveszélyes helyzetet eredményezhet.
• Soha ne használja az Emfit érzékelőt más gyártó berendezéseivel együtt.
• Előfordulhat, hogy a készülék nem riaszt, ha az érzékelő vagy a kábel sérült vagy az érzékelő nem 

megfelelően van elhelyezve.
• Háziállatok hamis riasztást okozhatnak, vagy valós esetnél a riasztás elmaradhat.
• Az érzékelőt nem szabad megkarcolni, szétvágni vagy elvágni.
• Ellenőrizze az érzékelő és a kábel állapotát, legalább hetente cserélje, ha szükséges.
• Ne illessze más rendszerekhez, mint amik jelen kézikönyvben megtalálhatóak.
• Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében az érzékelőlap soha ne legyen nedves.
• Ne nyissa ki a részegységeket, és ne próbálja meg megjavítani azokat.
• Mindig tartsa a vezérlő egységet és az érzékelőt szárazon. A túlzott nedvességnek kitett készülék hibás 

működést okozhat.
• A termék megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó EMC-irányelveknek. Nem okoz 

elektromágneses zavarokat normál működés mellett.
• A termék elhelyezhető más termékek vagy eszközök mellett mindaddig, amíg azok nem okoznak 

mechanikus rezgéseket.
• Ha módosítja a beállításokat, akkor mindig ellenőrizze az új beállítás működését.
• Kérjük, hogy távolítsa el az elemeket, ha a készüléket már nem használja vagy kikapcsolt állapotban 

tárolja hosszabb ideig.

A GOMBOK ÉS KAPCSOLÓK SZÁNDÉKOS VAGY VÉLETLEN ÁTÁLLÍTÁSA A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL 
AZ ALÁBBIAKAT OKOZHATJA:

• ... a riasztás hangereje kikapcsolható a hangerőszabályzó "ki" állásba kapcsolásával.
• ... az érzékenység növelésével a hamis riasztások növekedhetnek, a hibás működés csökkenhet.
• ... a termék nem ad riasztást roham esetén, ha az SW1 gomb kikapcsolt állapotba kerül.
• ... a termék nem ad riasztást roham esetén a DIP kapcsolók átállításakor.

VESZÉLYRE FIGYELMEZTETŐ MEGJEGYZÉSEK

A következő megjegyzések arra szolgálnak, hogy megóvják az Ön biztonságát és a terméket vagy csatlakoztatott 
eszközöket a károsodástól.

Egészségre és életre veszélyes és anyagi károkat okozó események elkerüléséhez szükséges biztonsági előírásokat és 
figyelmeztetéseket be kell tartania a felhasználóknak vagy a karbantartó személyzetnek. A jelen kézikönyvben használt 
szimbólumok jelentése az alábbi:

Azt jelenti, hogy haláleset, súlyos személyi sérülés vagy jelentős anyagi kár keletkezhet, ha a 
megfelelő óvintézkedésekre nem kerül sor.

Olyan fontos információkat tartalmaz a termékkel vagy annak egy részével kapcsolatban, 
melyre különös figyelmet kell fordítani.

EGYÉB HASZNÁLT SZIMBÓLUMOK

Használati dátum Tárolási hőmérséklet felső határa

Minden jog fenntartva. Reprodukciót részben vagy egészben készíteni tilos a szerző írásbeli hozzájárulása nélkül. A nyomtatott és az 
elektronikusan tárolt leírások kizárólag tájékoztató jellegűek, és ezért az Emfit nem visel jogi felelősséget. Fenntartja magának a jogot, 
hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa az itt található információkat.
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1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
1.1 Rendeltetésszerű használat
Az Emfít éjjeli epilepszia roham jelző monitor (P-1090-2G vezérlő egység és L-4060sL vagy L-3030sL 
érzékelőlap) epilepsziás betegek monitorozására lett tervezve, és képes székben ülő vagy ágyban fekvő 
betegeknél jelentkező rohamoknál az ápoló értesítésére, ha a roham tovább tart egy előre beállított értéknél. 
A termék tartalmaz egy ágy érzékelő lapot és egy vezérlő egységet. A vezérlő egység egy hallható hangot 
ad riasztás esetén, és a feszültségmentes kimeneten keresztül jelet képes küldeni egy nővérhívó 
rendszerhez vagy egy biztonsági telefonra.

1.2 Vezérlőegység
A D-1090-2G vezérlőegység monitorozó üzemmódba 
kapcsol, ha bármilyen mozgást, vagy mikro-mozgást észlel 
több mint 40 másodpercig (például szívverés, légzés).
A riasztás abban az esetben aktiválódik, ha a mozgások 
gyorsabbak a beállított minimális frekvenciánál (2 Hz vagy 3 
Hz) és tovább tartanak egy előre beállított késleltetési 
időnél, vagy ha minden mozgás megszűnik.
A dinamikus, kvázi-piezoelektromos, flexibilis film 
vastagságú érzékelőlap nagy ellenállású, alacsony 
feszültségű jelet továbbít a vezérlőegység felé
(kb. 1 mV - 1 V -ig). A vezérlőegység 2 db AA méretű 1,5 V 
lúgos elemmel működik. Opcionálisan AC tápegységgel is 
rendelhető (5V DC). AZ ESZKÖZ CSAK AZ EMFIT ÁLTAL 
SZÁLLÍTOTT EREDETI TÁPEGYSÉGGEL 
HASZNÁLHATÓ (modellszám: GTM41060-1505 és 
P/N:WR9QA3000LCP-N-MNK).
A vezérlő egység X3 jelű bemeneti csatlakozójához az érzékelőlap vezetékét, az X1 jelű bemenethez pedig 
az AC adaptert (külön megvásárolható) kell csatlakoztatni. Az X2 jelű csatlakozó más rendszerekhez való 
kapcsolódást tesz lehetővé, továbbítva a riasztási jelet. Az eszköz jobb oldalán lévő SW1 jelű Reset 
kapcsoló segítségével leállítható a riasztás. A készülék belsejében helyezkedik el a 2 db. AA méretű elem és 
két kapcsoló a beállítások módosításához (DIP és forgó kapcsoló).

1.3 Érzékelő lap
A Emfit L-4060SL matrac alatti ágy érzékelőlap egy kvázi 
piezoelektromos dinamikus érzékelő, amely nem 
rendelkezik beépített vezetékkel vagy kapcsolókkal. Ez a 
speciálisan kialakított műanyag érzékelő lemez a matrac 
alatt helyezkedik el kb. a mellkas magasságában. Az 
érzékelőlap hullámait a láb irányába kell pozícionálni, 
párhuzamosan a fekvő beteggel. Az L-303SL szék 
érzékelő hasonló, csak kisebb és rövidebb a vezetéke.
Az érzékelő az ágyban fekvő vagy a székben ülő személy 
legkisebb mikro-mozgására is képes jeleket generálni. Ha 
nincs mozgás, a rendszer úgy érzékeli, hogy a személy 
elhagyta a helyét és hangjelzéssel riaszt, majd jelet ad a 
feszültségmentes kimenetén. A használatra vonatkozóan 
nincs méret és súlykorlát, de a mikro-mozgások és a 
mozgáshiány megfelelő érzékeléséhez az érzékenységet 
minden esetben tesztelni és hangolni kell.

2. A CSOMAG TARTALMA:
• Vezérlőegység
• Ágy vagy ülés érzékelő lap
• Fali rögzítő
• 2 db. csavar
• 2 db. rögzítőbilincs
• Felhasználói kézikönyv
• Hálózati tápegység (külön megvásárolható)

4



3. ALAP BEÁLLÍTÁSOK
Ügyeljen arra, hogy használat előtt a DIP kapcsolókat állítsa a kívánt értékekre. A vezérlőegység az alábbi 
gyári alapértelmezett beállításokkal kerül forgalomba.

Mindig távolítsa el az elemeket, és húzza ki a hálózati adaptert (ha adaptert használ) mielőtt 
változtat a DIP kapcsolók beállításain. Ha nem távolítja el az összes áramforrást, akkor az új 
beállítások nem lépnek életbe!

• Folyamatos gyorsabb mozgások riasztási idejének 
késleltetése. Beállítás: 13 másodperc.

• Mozgási frekvencia küszöbértéke:
3 Hz (alapértelmezett).

• Normál érzékenységű mikro-mozgás érzékelés 
(ajánlott abban az esetben, amikor az érzékelőlap 
habszivacs vagy matrac alatt helyezkedik el).

• A "Nincs mozgás" riasztás engedélyezett állapotban 
van.

• SW1 gomb ki/bekapcsolóként engedélyezve (az SW1 gombot körülbelül 3 másodpercig lenyomva tartva 
a vezérlő egység be-és kikapcsolása érhető el).

• Riasztás hangereje: nagyon hangos.

Az eszköz belsejében található egy DIP kapcsoló, 8 kicsi kapcsolóval. Ezek segítségével történik a beállítás.
A kívánt beállítások az alábbi táblázat alapján végezhetők el.

A készülék a fenti képen (jobbra) látható módon nyitható ki.

3.1 DIP kapcsolók beállítása - táblázat

DIP # OFF (le) ON (fel)

#1
Folyamatos mozgás késleltetési idejének 
beállítása; lásd: "3.3 Mozgásriasztás 
beállítása".

Folyamatos mozgás késleltetési idejének beállítása; 
lásd: "3.3 Mozgásriasztás beállítása".

#2
Folyamatos mozgás késleltetési idejének 
beállítása; lásd: "3.3 Mozgásriasztás 
beállítása".

Folyamatos mozgás késleltetési idejének beállítása; 
lásd: "3.3 Mozgásriasztás beállítása".

#3 Minimális mozgás frekvenciája: 3 Hz 
(alapértelmezett).

Minimális mozgás frekvenciájának csökkentése 2 Hz-re. 
Csak akkor használja ezt a beállítást, ha a berendezés 
nem észleli a mozgásokat (amelyről a gondozót 
értesíteni kellene) az OFF pozícióban.

#4

Normál érzékenységű mikro-mozgás 
érzékelése; akkor ajánlott amikor az 
érzékelőlap habszivacs vagy matrac alatt 
helyezkedik el.

Fokozott érzékenységű mikro-mozgás érzékelés. Csak 
akkor ajánlott a használata, ha az érzékelőlap rugós 
matrac alatt helyezkedik el. FIGYELEM! Több energiát 
fogyaszt, és lerövidíti az elem élettartamát! A kék LED 
gyorsabban villog a használatakor.

#5 "Nincs mozgás" riasztás engedélyezve. "Nincs mozgás" riasztás letiltva.

#6

SWl gomb ki-/bekapcsolóként 
engedélyezve (az eszközt ki/be lehet 
kapcsolni az SW1 gomb körülbelül 3 
másodperces lenyomva tartásával).

SW1 gomb ki-/bekapcsolóként - letiltva (az eszköz 
mindig be van kapcsolva).

#7 Riasztási hangerő beállítása; lásd: "3.2 
Riasztási hangerő beállítása", 6. oldal.

Riasztási hangerő beállítása; lásd: "3.2 Riasztási 
hangerő beállítása", 6. oldal.

#8 Riasztási hangerő beállítása; lásd: "3.2 
Riasztási hangerő beállítása", 6. oldal.

Riasztási hangerő beállítása; lásd: "3.2 Riasztási 
hangerő beállítása", 6. oldal.
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3.2 Riasztási hangerő beállítása

A hangos riasztás csak akkor eredményes, ha gondozó közel található a vezérlő egységhez. A hangerő 4 
szinten állítható: néma, csendes, hangos és nagyon hangos.

Hangerősség Kapcsoló #7 Kapcsoló #8
Nagyon hangos OFF (le) OFF (le)

Hangos ON (fel) OFF (le)

Halk OFF (le) ON (fel)

Nincs hang / néma ON (fel) ON (fel)

A riasztási hang megszűnik, ha az SW1 gombot megnyomja vagy ha a kiváltó esemény nem áll fenn. Ha a 
riasztás azért következett be, mert a fekvő személy elhagyta az ágyat, akkor a visszatérés után vagy az 
SW1 gomb megnyomásával szűnik meg a riasztás.

3.3 Mozgás riasztás beállítása

Folyamatos gyorsabb mozgások riasztásának késleltetési ideje - beállítás

Ez a riasztás akkor aktiválódik, amikor a készülék folyamatos mozgást érzékel a 3 Hz - 20 Hz
(vagy a 2 -20 Hz, ha a kapcsoló # 3 be van kapcsolva) frekvenciatartományban legalább a beállított 
késleltetési időtartamig. A riasztás késleltetés ideje 10, 13, 16 vagy 20 másodperc lehet.
Állítsa be a kívánt késleltetési értéket az alábbi táblázat szerint. Ha a gyakori a téves riasztás, akkor növelje 
beállított a késleltetési időt.

"Folyamatos mozgás" riasztás aktiválási ideje Kapcsoló # 1 Kapcsoló # 2
10 másodperc ON (fel) ON (fel)
13 másodperc (alapértelmezett) OFF (le) OFF (le)

16 másodperc ON (fel) OFF (le)

20 másodperc OFF (le) ON (fel)

"Nincs mozgás" riasztás / Kapcsoló # 5

A készülék beállítható úgy, hogy a riasztás akkor aktiválódik, ha nem érzékel semmilyen mozgást vagy 
mikro-mozgást (például, ha a személy elhagyja az ágyat). Mivel alapértelmezetten ez a kapcsoló az OFF 
állásban van, ezért az ilyen riasztási típus engedélyezve van.

4. ÉRZÉKENYSÉG BEÁLLÍTÁSA 
Az érzékenység egy 10 állású, beépített forgókapcsolón keresztül állítható. 
Az alapértelmezett gyári beállítás a #3-as. Abban az esetben, ha a készülék 
nem érzékeli a rajta fekvő személy mikro-mozgásait, akkor növelje az 
érzékenységet a kapcsoló óramutató járásával megegyező irányba történő 
tekerésével. Ha a készülék mozgásokat érzékel annak ellenére, hogy senki 
sem fekszik az ágyon, akkor csökkentse az érzékenységet a kapcsoló 
óramutató járásával ellentétes irányba történő tekerésével. Egyszerre mindig 
csak egy fokozatot változtasson. Minden módosítás után tesztelje a készülék 
működését a használat előtt.
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5. AZ ÉRZÉKELŐ LAP TELEPÍTÉSE
5.1 Ágy érzékelő lap

Helyezze az érzékelő lapot a matrac alá kb. mellkas magasságban.
A lap hullámai fejtől láb irányába mutassanak, párhuzamosan a fekvő
személlyel. Lásd a jobb oldali ábrát.
Hetente legalább egyszer ellenőrizze az érzékelő megfelelő helyzetét.
Az érzékelő normális használat esetén is elmozdulhat.
Ha az érzékelő lapot rugós matraccal használja, helyezze az érzékelőt a az 
ágyrács és a rugós matrac közé.
Ha az ágyban rugós matracot használ ágyrács nélkül és a matrac alatt 
kemény vagy rugós felület van, akkor az érzékelő elhelyezhető a matrac 
alá. Ebben az esetben tegyen az érzékelő alá és fölé egy 2-3 mm vastag, 
tartós, műanyag vagy szivacs lemezt a rugók káros hatásának kivédésére. 
A legjobb megoldás az érzékelő elhelyezése két vékony, puha párna 
között. Ebben az esetben állítsa a #4 DIP kapcsolót az On (le) állásba.
Ha az ágyban rugós matrac van, helyezze az érzékelőt, a matrac és az 
ágyrács közé. Soha ne helyezze az érzékelőt közvetlenül a lepedő alá 
vagy az alvó személlyel közvetlen érintkezésbe. Az Emfit úgy tervezte az 
érzékelőt, hogy 2 évig ellenáll a sérüléseknek habszivacs és kemény ágytartó használata esetén.
A gyártó javasolja az érzékelő lap cseréjét 2 év használat után.
Rugós matrac használata esetén az élettartam sokkal rövidebb a fokozottabb kopás miatt. Ha az 
érzékelő rugós matrac alá kerül, minden mozgás során az érzékelőt hajlító és feszítő erők érik, ami 
ráncosodást okozhat az érzékelőn, és ez később az érzékelő hibás működését eredményezheti.
A gyártó javasolja az érzékelőlap cseréjét 1 év használat után, ha egyre több ránc keletkezik az 
érzékelő lapon, rugós matrac használata esetén. A garancia nem érvényesíthető sérült, vagy kopott 
érzékelő lap esetén.
Ne használja antidecubitus matraccal (felfekvések megelőzésére használt matracok), ahol a levegő 
nyomása vezérli a kompresszort. Ebben az esetben helytelen az érzékelés.

5.2 Szék érzékelő lap

Helyezze az érzékelőt a szék párnája alá.

Hetente legalább egyszer ellenőrizze az érzékelő megfelelő helyzetét. Az érzékelő normális 
használat esetén is elmozdulhat.

Soha ne helyezze az érzékelőt közvetlenül egy lepedő alá vagy az ülő személlyel közvetlen 
érintkezésbe. A Emfit szék érzékelőt úgy tervezték, hogy üléspárna alatt használva 2 évig ellenálljon 
a használat során keletkező hatásoknak. A gyártó javasolja az érzékelő lap cseréjét 2 év használat 
után.

A gyártó javasolja az érzékelőlap cseréjét, ha egyre több ránc keletkezik a lap felületén. A garancia 
nem érvényesíthető sérült, vagy kopott érzékelő lap esetén.

6. CSATLAKOZÁSOK ÉS VEZETÉKEK
A készüléken 3 csatlakozó van: XI, X2 és X3. Ezek a következők: 

X1 - Tápegység-csatlakozó. Csak az alábbi tápegység 
használható: Globtek Inc., modell:
GTM41060-1505, P/N: WR9QA3000LCP-N-MNK, 
eredeti tartozékként rendelhető az Emfittől.
X2 - Aux csatlakozó, más rendszerekhez történő 
csatlakoztatáshoz (a kábel nem tartozék).
Lehetővé teszi a riasztások továbbítását 
szárazérintkezős kapcsolón keresztül. Az X2 aljzat szárazérintkezős kimenete (AUX) csak akkor 
csatlakoztatható a rendszer biztonsági feszültségbemenetére (maximális feszültség: 25V (AC) / 60V 
(DC)), ha mindkét pólusa le van választva az elektromos hálózatról (földeletlen alkalmazott 
részegység). Maximális terhelő áram: 100 mA!
X3 - Érzékelő csatlakozója (csak az L-4060SL ágyérzékelős modell vagy az L-303SL ülésérzékelős 
modell esetén használható).
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Csatlakoztassa az érzékelőkábelt, a tápegység (külön megvásárolható) kábelét és minden további kábelt 
következő módon:

Csatlakoztassa az érzékelőkábelt 
az X3 aljzatra

Az eszköz csatlakoztatható más 
rendszerekhez az X2 bemeneten 
keresztül (például nővérhívó 
rendszer)

A tápegység (nem tartozék) az X1 
bemenetre csatlakoztatható

6.1 X2 (AUX) csatlakozó tűkiosztása

Balról jobbra

Pin #1 Közös, visszatérő

Pin #2 Alaphelyzetben nyitott (NO), jelküldés

Pin #3 Alaphelyzetben zárt (NC), jelküldés

Pin #4 Alacsony akkumulátorszint, jelküldés

Pin #5 Nem használjuk, ne csatlakoztassa

Pin #6 Nem használjuk, ne csatlakoztassa

Pin #7 Nem használjuk, ne csatlakoztassa

Pin #8 Nem használjuk, ne csatlakoztassa

Az X2 aljzat szárazérintkezős kimenete (AUX) csak akkor csatlakoztatható a rendszer biztonsági 
feszültségbemenetére (maximális feszültség: 25V (AC) / 60V (DC)), ha mindkét pólusa le van 
választva az elektromos hálózatról (földeletlen alkalmazott részegység).
Maximális terhelő áram: 100 mA.

7. FALI KONZOL SZERELÉSE ÉS A KÉSZÜLÉK RÖGZÍTÉSE

Szerelje a falra a konzolt a 
mellékelt két tiplivel és csavarral

Csúsztassa rá a készüléket a 
konzolra

Nyomja lefelé a készüléket addig, 
amíg a helyére nem pattan
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8. ELEMEK ES TELEPÍTÉSE ES ELTÁVOLÍTÁSA

Termék 2 db. AA méretű 1,5 V-os elemmel működik. Az elemek behelyezéséhez távolítsa el a fedelet az 
alábbi ábrán látható módon:

Nyissa ki a fedelet az egyik 
oldalról

Helyezzen be 2 db. jó minőségű 
AA méretű, 1,5 V-os lúgos elemet 
a rajzon jelzett polaritásnak 
megfelelően

Eltávolításkor a régi elemeket 
azok pozitív végüknél a 
legkönnyebb kiemelni

Az elemek becsült élettartama jó minőségű, 2 800 mAh teljesítményű elemek használata esetén 6 hónap
(2 db). A becsléshez használt méréseknél – különböző körülmények között – napi 50 %-os bekapcsolt 
állapotot vettek figyelembe (50% kikapcsolt). A bekapcsolt állapot 75 %-ában volt fekvő személy az ágyon, 2 
riasztás volt naponta és minden riasztás során a figyelmeztető hang 30 másodpercig szólt.

Amikor az akkumulátor kezd lemerülni, a piros elkezd LED lassan villogni. "Sípoló" hang hallható 1,5 
óránként, és az X2 kimenet 3 óránként "Akkumulátorszint alacsony" jelzést küld.

Javasoljuk az elemek eltávolítását, ha a vezérlő egységet kikapcsolt állapotban tárolják vagy nem 
használják hosszabb ideig.

9. OPCIONÁLIS 5 V-OS HÁLÓZATI TÁPEGYSÉG

Az opcionális tápegység használatához végezze el a következő műveleteket:

Távolítsa el a műanyag borítót Válassza ki a megfelelő adaptert a 
4 db. közül

Helyezze be a megfelelő 
adaptert a helyére, és győződjön 
meg a megfelelő illesztésről

Az Emfit epilepsziás tónus-klónusos rohamot jelző monitor csak a GlobTek Inc. GtM41060-1505 P/ 
N: WR9QA3000LCP-N-MNK tápegységével használható. Bármely más típusú tápegység 
veszélyeztetheti a termék biztonságos működését.
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A tápegységen található egy kék jelzőfény, ami akkor világít, ha a tápegység használatban van. Ha a fény 
nem világít és a tápegység csatlakoztatva van a hálózati konnektorba, akkor a tápegység valószínűleg sérült 
és ki kell cserélni.

Amikor a hálózati adapter csatlakoztatva van a hálózati bemenethez (XI), az elemek nincsenek 
használatban, csak biztonsági tartalékként üzemelnek áramszünet esetére. Mivel valamennyi elem 
lemerülhet az idő múlásával a tartalék elemeket is javasolt kicserélni minden második évben.
Az "alacsony akkumulátorszint" figyelmeztetés nem működik, ha a tápegység csatlakoztatva van.
Az elemek teszteléséhez húzza ki a tápegységet az X1 aljzatból. Ha a piros LED világít, akkor 
cserélje ki az elemeket.

10. LED-JELZŐLÁMPÁK

1. Zöld LED / Jelenlét
• A zöld fény lassan villog (kék fény sebességének felével), ha 

a készülék mikro vagy egyéb mozgásokat észlel (ha egy 
személy leül a székre vagy lefekszik az ágyra)

• A zöld fény ugyanolyan sebességgel villog, mint a kék fény, 
ha a személy legalább 40 másodperce az ágyban fekszik, 
vagy a széken ül, és ezzel aktiválódik a jelenlét-ellenőrzés.

• A zöld fény gyorsabban villog, ha a készülék 3-20 Hz (2-20 
Hz, ha a DIP # 3 kapcsoló be van kapcsolva) közötti 
frekvenciájú mozgást észlel.

• A zöld fény villog a kék fény minden 4. ütemére, ha nem érez 
semmilyen mozgást mindaddig, amíg az SW1 gombot meg 
nem nyomják röviden, vagy a készülék újból érzékel mikro 
vagy egyéb mozgásokat (visszatérés az ágyba) 40 másodpercen belül.

2. Kék LED / Bekapcsolt állapot - Készenléti mód
• A kék fény lassan villog, amikor a készülék be van kapcsolva.
• A kék fény gyorsan villog rövid ideig, ha az eszköz riaszt.

3. Piros LED / Hiba
• Piros fény gyors villogása: az érzékelő nincs csatlakoztatva vagy az érzékelő eltört. A riasztási hang 

hallható először 10 másodpercig, majd 45 másodpercenként, ha az eszköz hibát észlel az 
érzékelőben.
Az X2 kimenet 30 másodperc múlva küld értesítést, majd ezt megismétli 30 percenként mindaddig, 
amíg megfelelő érzékelőt nem észlel a berendezés.

• A vörös fény lassú villogása jelzi, hogy az elemet ki kell cserélni. "Sípoló" hang hallható 1,5 óránként, 
és az X2 kimenet 3 óránként "Akkumulátorszint alacsony" jelzést küld mindaddig, amíg az elemet ki 
nem cserélik.

11. SW1 - RESET KAPCSOLÓ / KI-BEKAPCSOLÓ / RIASZTÁS KIKAPCSOLÓ
11.1 SW1, mint RESET kapcsoló
Ha a riasztási hangjelzés megszólal, az SW1 gomb 
rövid megnyomásával lehet kikapcsolni a hangjelzést 
(lásd a képen). Egy "bip-bip" hang is hallható sikeres 
leállításkor.

A riasztási hang megszűnik abban az esetben is, ha a 
riasztást kiváltó mozgások megszűnnek.

Ha a személy visszatér az ágyba, miután megszólalt a 
"nincs mozgás riasztás", akkor a hang leáll körülbelül 40 
másodperc múlva.
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11.2 SW1, mint ki-/bekapcsoló
Amikor a ki-/bekapcsoló funkció engedélyezett (DIP # 6 kapcsoló a LE pozícióban), akkor az SW1 kapcsoló 
ki-/bekapcsolóként is működik. A készülék ki- vagy bekapcsolásához tartsa az SW1 gombot 3 másodpercig 
lenyomva. Egy "bip" hang hallható a készülék bekapcsolásakor, és egy " bip-bip-bip" hang a készülék 
kikapcsolásakor.

11.3 SW1, mint "Nincs mozgás" érzékelés kikapcsoló
A "Nincs mozgás" riasztás kikapcsolható (ha aktiválva van a DIP # 5 kapcsolóval), ha az ágyban fekvő beteg 
szeretné elhagyni az ágyat a riasztás aktiválása nélkül. A "Nincs mozgás" riasztás újra aktív lesz, ha a 
személy újra visszatér az ágyba. A riasztás kikapcsolásához nyomja meg röviden az SW1 gombot az ágy 
elhagyása előtt. A monitor "bip-bip" hangot ad. A gomb megnyomása után 20 másodperc alatt kell az ágyat 
elhagyni. Ha ez nem történik meg, akkor az eszköz automatikusan újra aktiválódik.

12.TESZTELÉSEK ÉS ELLENŐRZÉSEK
12.1 Heti ellenőrzések
1. Vizsgálja meg, hogy minden kábel és a csatlakozó jó állapotban van-e.
2. Ellenőrizze, hogy az érzékelő megfelelő helyzetben, a mellkas alatt található-e.

12.2 Tesztelések használatba vételkor és minden hónapban
Az eszköz megfelelő működésének biztosításához végezze el az alábbi teszteket minden hónapban 
egyszer, illetve amikor üzembe helyezi a készüléket!

12.3 A "Nincs mozgás" riasztás tesztelése
1. Ellenőrizze, hogy a riasztás be van-e kapcsolva. Ha a "Nincs mozgás" riasztás ki van kapcsolva (DIP #5 

kapcsoló LE pozíciója), akkor kapcsolja be. Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva (a kék LED 
jelzőfény lassan villog).

2. Feküdjön egy személy az ágyra jobb oldalfekvésben legalább 2 percig. Szék érzékelő esetén üljön egy 
személy nyugodtan a széken 2 percig. A rendszer azonnal érzékeli a személy mikor-mozgásait és a zöld 
LED felvillan a kék LED minden második ütemére. A zöld lámpa folyamatosan villog ezen lassabb 
frekvencián, amíg a személy az ágyban fekszik. A "Nincs mozgás" megfigyelés 40 másodperc múlva 
aktiválódik. Aktiválódás után a zöld LED ugyanolyan sebességgel kezd villogni, mint a kék LED. Ha a 
monitor nem érzékeli a fekvő személy jelenlétét (a zöld LED nem villog), akkor nézze meg a "13. 
hibaelhárítás" részt a 12. oldalon. Ha a zöld LED hosszú ideig nem villog és a "Nincs mozgás" riasztás 
aktiválódik, akkor növelje a monitor érzékenységét (lásd az "Érzékenység beállítása" részt a 6. oldalon). 
Ha a zöld LED folyamatosan villog, miközben a személy folyamatosan a jobb oldalán fekszik, a beállított 
érzékenységi szint megfelelő.

3. Kérje meg az ágyon fekvő vagy széken ülő személyt, hogy hagyja el az ágyat vagy a széket. A "Nincs 
mozgás" riasztás 5-10 másodperccel később aktiválódik, ha a személy elhagyja az ágyat, és senki sem 
érinti meg az érzékelő lapot vagy a vezetékeket. Ha a riasztás nem aktiválódik, és a zöld LED továbbra 
is villog, akkor nézze meg a "13. Hibaelhárítás" részt a 12. oldalon.

12.4 A "Gyors mozgás" riasztás tesztelése

1. Generáljon folyamatos gyors mozgásokat, például azzal, hogy dobol az ujjaival a matracon vagy az 
üléspárnán az érzékelő fölött.

2. A gyors mozgás alatt a zöld LED gyorsabban kezd villogni.

3. A készülék hangjelzéssel riaszt a késleltetési idő (10, 13, 16 vagy 20 mp.) lejárta után.
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13. HIBAELHÁRÍTÁS

Először mindig ellenőrizze, hogy a telepítés helyes-e, és tesztelje a készüléket minden módosítás után.

Riasztási jel nem jut át azokra a kapcsolt 
rendszerekre, amelyekkel a berendezés össze 
van kötve:

• Ellenőrizze, hogy a csatlakozókábel megfelelően 
csatlakozik-e és nem sérült-e meg. Annak ellenére, 
hogy a csatlakozókábel mindkét vége 
csatlakoztatható, elképzelhető, hogy a két végén más 
a PIN kiosztás. Győződjön meg róla, hogy a kábel 
megfelelő végét csatlakoztatta-e az eszközhöz.

Riasztási hang nem működik: • Ellenőrizze a hangerőt.

Hamis riasztás roham nélkül: • Ellenőrizze az érzékelő állapotát, pozícionálását és 
kapcsolódását a vezérlőhöz.

• Ellenőrizze az érzékenységet a "4. Érzékenység 
beállítása" rész alapján a 6. oldalon. Rosszul beállított 
érzékenység esetén az eszköz nem minden mikro-
mozgást érzékelhet.

• Figyelem! Minden olyan mozgás aktiválni fogja a 
riasztást, amelynek frekvenciája 3 Hz (2 Hz, ha ez 
van beállítva) és 20 Hz között van és tovább tart a 
beállított késleltetési időnél.

A készülék nem riaszt, amikor az alvó személy 
elhagyja az ágyat, és a zöld LED továbbra is 
villog, annak ellenére, hogy nincs senki az 
ágyban:

• Ellenőrizze, hogy nincs-e valamilyen külső, 
rezgéseket okozó eszköz az érzékelő és a kábel 
mellett. Távolítsa el ezeket az eszközöket.

• Ellenőrizze az érzékelőt és a kábelt. A törött érzékelő 
vagy kábel zavart okozhat az érzékelésben, így a zöld 
LED folyamatosan világíthat. Általában az ilyen hibát 
a rendszer érzékeli, és a piros fény is villog. Az 
érzékelő kábel ne legyen közel más konnektorból jövő 
kábelhez, és az AC adapter kábelére ne tekeredjen 
rá.

• Ha az érzékelő és a kábel megfelelőnek tűnik, akkor 
próbálja csökkenteni az érzékenységet, mert néhány 
külső rezgés okozhat ilyen hibát.
Lásd a "4. Érzékenység beállítása" részt a 6. oldalon.

A készülék nem riaszt, amikor az alvó személy 
elhagyja az ágyat, és a zöld LED nem világít, ha 
üres az ágy:

• A zöld fény villog, ha van valaki az ágyban? Ha nem, 
akkor ellenőrizze az érzékelőt és a kábelt.

• Ellenőrizze, hogy a készülék be van-e kapcsolva. Ha 
igen, akkor a kék LED lassan villog. Ha nem villog, 
akkor tartsa lenyomva az SW1 kapcsolót 4 
másodpercen keresztül.

• Ellenőrizze az eszköz érzékenységét miközben egy 
személy fekszik az ágyon. Ebben az esetben a zöld 
LED-nek kell villognia, és a rendszer aktiválódik, ha a 
személy 40 másodperce van az ágyon. Szükség 
esetén növelje az érzékenységet ("4. Érzékenység 
beállítása" rész a 6. oldalon).

Bármilyen probléma esetén forduljon bizalommal gyártóhoz vagy a forgalmazóhoz. A gyártó minden 
visszajelzést nagyra értékel.
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14. TISZTÍTÁS
Az ágy érzékelő és vezérlő egység tisztítható vízzel, vagy ha szükséges, semleges, általános célú vagy 
enyhe fertőtlenítő mosószerrel. A vezérlő egység tisztításához használjon nedves ruhát. Minden tisztítás 
után legyen száraz az érzékelő és vezérlő egység a bekapcsolás előtt.
A vezérlő egység ne ázzon meg! Ne merítse bele vízbe! Ne tisztítsa a hálózati adaptert vagy a vezérlő 
egységet, amikor konnektorhoz csatlakozik. Minden tisztítás után legyen száraz az eszköz.

15. ANYAGOK ÁRTALMATLANÍTÁSA
A termék életciklusa végén helyezze a már nem használt eszközöket az erre a célra 
kijelölt gyűjtő dobozokba/konténerekbe. Az ártalmatlanításra vagy újrahasznosításra 
vonatkozó információkért forduljon a helyi hatóságokhoz, vagy az Electronic Industries 
Alliance (EIA, www.eiae.org) szervezethez.
Az Európai Unióban ez a címke jelzi, hogy a terméket nem szabad a háztartási 
hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az újrahasznosítás és feldolgozás érdekében 
helyezze a terméket az erre a célra kijelölt helyre.

16. EU-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT
Az Emfit epilepszia roham jelző (D-1090-2G vezérlőegység, L-4060SL ágy érzékelőlap 
és L-303SL szék érzékelőlap) megfelel az alábbi EMC irányelveknek: EMC 
2004/108/EK irányelvek, 93/68/EGK CE irányelvek és az orvosi eszközökre vonatkozó 
93/42/EK CE irányelvek.

17. JÓTÁLLÁS
Jótállási feltételek
A jótállási jegy alapján a PROMOBIL Zrt. az átadás napjától számított 24 hónapig terjedő jótállást vállal az 
általa gyártott termékre.
A jótállási jegy alapján a vásárlót a jótállási időn belül a hibás termék díjmentes kijavítása, vagy ha ez nem 
lehetséges, kicserélése, árleszállítás vagy vételár megtérítése illeti meg.

A vállalat mentesül a jótállási felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba:
• a termék nem rendeltetésének megfelelő használata miatt,
• a kezelési és karbantartási útmutatóban foglaltak be nem tartása miatt,
• a nem megfelelő tárolás miatt,
• elemi kár, vagy egyéb, az átadás után keletkezett okból következett be.
Nem tekinthető jótállás szempontjából hibának a természetes használatból eredő kopások következtében 
szükségessé váló utólagos beállítások, a gumik (köpeny és tömlő) valamint az izzók cseréje!

Megszűnik a jótállási kötelezettség, ha:
1. A terméken a jótállást vállaló szerven kívül másvalaki bárminemű szerelést, javítást, átalakítást végzett, 

az így átalakított vagy javított szerkezeti egységekre.
2. A termék elemi csapás miatt megsérül, a sérült szerelési egységekre, valamint a sérüléssel összefüggő 

műszaki meghibásodás tekintetében.
3. A terméket váltott személyek használják vagy túllépik a kezelési útmutatóban feltüntetett terhelést.
4. Az üzemeltető kárenyhítési kötelezettségének nem tesz eleget (pl.: a hiba észlelését követően további 

használattal az érintett szerkezeti rész tovább károsodik.).
5. A jótállási jegy és a vásárlást igazoló bizonylat (blokk, nyugta, számla) elvész.

A vásárló a jótállási igényét jótállási jeggyel érvényesítheti.
A jótállás meghosszabbodik azzal az időtartalommal, amely a termék átvételétől, illetve a hiba bejelentésétől 
addig az időpontig tart, amíg a termék ismét rendeltetésszerűen újra használhatóvá válik.

Ha a hiba jellegével kapcsolatban vita merül fel, a gyártó vállalatot terheli a bizonyítási kötelezettség.
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18. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ

Vezérlő egység

Modell: D-1090-2G

Üzemi feszültség: 5 V DC

Bemeneti / kimeneti csatlakozók: Tápaljzat, AUX és érzékelő

Szárazérintkezős kimenetek: Max. 100 mA, < 60 V DC, < 25 V DC

Kapcsolók és kezelőszervek: Ki / Be / Reset kapcsoló, 8 állású DIP kapcsoló a beállításokhoz,
1 db. 10 pozíciós forgókapcsoló az érzékenység beállítására

Jelzőlámpák: 3 LED jelző: zöld, kék és piros

Riasztás késleltetési ideje: Gyors mozgások késleltetés ideje beállítható: 10, 13, 16 vagy 20 mp.
"Nincs mozgás" riasztás késleltetési ideje körülbelül 5 másodperc

Elhelyezés:
Méretek mm:

Falra a mellékelt konzolon vagy asztalon
96 x 127 x 34 mm

Tömeg: 110 gramm
Szín: Fehér
Védelmi fokozat: IP20
Alapanyag: Műanyag

Érzékelő lap

Model: L-4060SL
Típus: Érzékelő lap (ágymatrac alá helyezhető)
Elhelyezés: A matrac alatt
Hordozhatóság: Igen
Méret mm-ben (H x Sz): Ágy érzékelő: 400 x 580 mm; ülés érzékelő: 290 x 300 mm
Vastagság: 0,4 mm
Tömeg: 110 gramm
Szín: Kék
Felület anyaga: Poliészter
Kábelhossz: 3 méter

Környezeti feltételek

Működési hőmérséklet: 10°C és 40°C között
Tárolási és szállítási hőmérséklet: -30cC és 50°C között
Páratartalom: 20% ... 75% relatív páratartalom

Termék besorolása

93/42/EGK 1. osztályú orvostechnikai eszköz

Elektromos biztonság: Class II berendezések
Védelmi fokozat: IP 20
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19. ELEKTROMÁGNESES FELTÉTELEK

Rendszerspecifikáció:

• D-1070-2G monitor
• L-4060SL ágyszenzor
• GlobTek tápegység (no GTM41060, cikkszám: WRQA3000LCP-N-MNK)

Kábelspecifikáció:

• Tápkábel (árnyékolatlan), max. 2 méter
• Érzékelőkábel (árnyékolt), max. 3 méter

Fontos! A rádiófrekvenciás berendezések zavarhatják az orvosi műszerek és eszközök 
működését!

Elektromágneses sugárzás

Az Emfit gyártmányú, éjjeli epilepsziaroham-jelző monitor a lenti elektromágneses környezetben 
alkalmazható. A felhasználó feladatát képezi az alábbiakban ismertetett környezeti feltétel biztosítása.

RF kibocsátás
CISPR 11

Group 1 Az Emfit éjjeli epilepsziaroham-jelző monitor 
rádiófrekvenciás energiát használ a saját 
működési funkciók számára, ennek 
megfelelően a saját rádiófrekvenciás 
sugárzása rendkívül alacsony, és nem okoz 
zavart a környezetében lévő elektronikus 
berendezések működésében.

RF kibocsátás
CISPR 11

"B" osztály Az Emfit éjjeli epilepsziaroham-jelző monitor 
bármilyen létesítményben működtethető, 
beleértve a lakókörnyezetet és azok 
közvetlen csatlakoztatását a rendelkezésre 
álló kisfeszültségű áramforrásokba.

Harmonikus kibocsátás
IEC 61000-3-2

"A" osztály

Feszültségingadozások / 
vibráció-kibocsátások
IEC 61000-3-3

Megfelel

Elektromágneses érzékenység

Zavartűrési 
teszt

IEC 60601 
szerinti teszt

Határérték Elektromágneses környezet

Elektrosztatikus 
kisülés (ESD) 
IEC 61000-4-2

±6 kV érintkezés
±8 kV levegő

IEC-60601-1-2 
mérési szint

A padlóburkolat legyen fa, beton vagy járólap. 
Szintetikus padlóburkolat esetén legalább 
30%-os relatív páratartalmat kell biztosítani.

Elektromos 
tranziens / 
impulzus
IEC 61000-4-4

±2 kV 
(tápvezetékek)
±1 kV (bemeneti/ 
kimeneti körök)

IEC-60601-1-2 
mérési szint

A hálózati tápfeszültség minősége feleljen 
meg a kereskedelmi és gyógyászati 
környezetben előírtaknak.

Túlfeszültség
IEC 61000-4-5

±1 kV (fázisközi) IEC-60601-1-2 
mérési szint

A hálózati tápfeszültség minősége feleljen 
meg a kereskedelmi és gyógyászati 
környezetben előírtaknak.
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Feszültségesések, 
rövid kimaradások 
és feszültség-
ingadozások a 
tápkörben
IEC 61000-4-11

<5% UT

(>95% UT esés)
0,5 ciklusig
40% UT

(60% UT esés)
5 ciklusig
70% UT

(30% UT esés)
25 ciklusig
<5% UT

(>95% UT esés)
5 másodpercig

IEC-60601-1-2 
mérési szint

A hálózati tápfeszültség minősége 
feleljen meg a kereskedelmi és 
gyógyászati környezetben 
előírtaknak.
Amennyiben az Emfit éjjeli 
epilepsziaroham-jelző monitor 
felhasználója hálózati 
áramkimaradás esetén is 
működtetni kívánja a berendezést, 
úgy szünetmentes tápegységről kell 
biztosítani az áramellátást.

Hálózati 
frekvencia 
(50/60 Hz)
mágneses tér
IEC 61000-4-8

3 A/m IEC-60601-1-2 
mérési szint

A hálózati frekvenciás mágneses 
erőterek szintjét a kereskedelmi és 
gyógyászati környezetben előírtak 
szerint ajánlott tartani.

Megjegyzés: Az UT érték megfelel a mérési szint alkalmazását megelőző váltóáramú tápfeszültségnek.
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Elektromágneses érzékenység

Zavartűrési 
teszt

IEC 60601 
szerinti teszt

Határérték Elektromágneses környezet - irányelv

Vezetett 
rádiófrekvenciás 
zavartűrés (IEC 
61000-4-6)

Sugárzott 
rádiófrekvenciás 
zavartűrés (IEC 
61000-4-3)

3 Vrms
150 kHz ~ 80 
MHz

3 V/m
80 MHz  ~ 2,5 
GHz

[V1] = 3 V
150 kHz ~ 80 
MHz

[E1] = 3 V/m
80 MHz ~ 2,5 
GHz

A hordozható és mobil rádiófrekvenciás 
berendezések zavarhatják az Emfit gyátmányú, 
éjszakai, tónusos-klonusos epilepsziaroham-jelző 
monitoring rendszer működését, ha azokat az 
adóegység frekvenciája alapján levezetett 
egyenletből kiszámított biztonsági távolságnál 
közelebb működtetik a monitoring rendszer 
alkatrészeihez, beleértve a kábeleket.

Ajánlott biztonsági távolság:

Ahol 'P' az adóegység maximális névleges 
kimenőteljesítménye watt mértékegységben (a 
gyártó által közölt specifikációk szerint), és a 'd' 
az ajánlott biztonsági távolság, méterben 
kifejezve.

A rögzített RF adóegység térereje, amely 
helyszíni elektromágneses mérés alapján 
állapítható meg, egyetlen 
frekvenciatartományban sem haladhatja meg a 
határértéket.

Interferencia léphet fel az alábbi szimbólummal 
megjelölt berendezések közvetlen közelében.

Megjegyzés (1): 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciatartomány alkalmazandó.

Megjegyzés (2): A fenti irányelvek nem érvényesek minden szituációban. Az elektromágneses 
terjedést befolyásolja a tárgyak, személyek és szerkezetek abszorpciós és 
visszaverődési tulajdonsága.
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• A telepített adóegységek, például a vezeték nélküli telefonrendszerek báziskészülékei, a 
mobiltelefonok, az amatőr rádiók, valamint az AM és FM rádióadók és a TV adóállomások által 
gerjesztett térerő mértéke nem számítható ki pontosan, elméleti alapon. A fix telepítésű 
adóegységek környezetében kialakuló elektromágneses térerő megállapításához helyszíni 
mérést célszerű végezni. Amennyiben a berendezés (vagy rendszer) környezetében mért térerő 
meghaladja az elfogadható RF határértéket, úgy szükség lehet a berendezés (vagy rendszer) 
felügyeletére a normál üzem ellenőrzése érdekében. Abnormális teljesítmény megállapítása 
esetén további lépésekre lehet szükség, például a berendezés (vagy rendszer) áthelyezésére 
vagy újra-pozicionálására.

• 150 kHz és 80 MHz közötti tartományban nem haladhatja meg a [V1] V/m értéket a térerő.

A hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések ajánlott biztonsági távolsága a 
berendezéstől vagy a rendszertől.

Az Emfit gyártmányú éjszakai, tónusos-klonusos epilepsziaroham-jelző monitort olyan 
elektromágneses környezetben történő működésre tervezték, amelyben kontrollálva van a sugárzott 
rádiófrekvenciás zavarok mértéke. Az alábbi ajánlások lehetővé teszik az Emfit epilepsziaroham-jelző 
felhasználója számára az elektromágneses zavarás megelőzését, ha betartja a minimális távolságot 
a hordozható és mobil RF kommunikációs berendezések (adóegységek), valamint az Emfit éjszakai 
tónusos-klonusos epilepsziaroham-jelző monitor között a lent olvasható adatok alapján, illetve a 
kommunikációs eszközök maximális kimeneti teljesítményének a figyelembevételével.

Adóegység maximális 
névleges kimeneti 
teljesítménye

Szeparációs távolság az adóegység frekvenciája szerint

150 kHz - 80 MHz 80 MHz - 800 MHz 800 MHz - 2,5 GHz

0,01 0,12 m 0,12 m 0,23 m
0,1 0,37 m 0,37 m 0,73 m
1 1,17 m 1,17 m 2,33 m
10 3,69 m 3,69 m 7,38 m
100 11,67 m 11,67 m 23,33 m

A fenti listában nem szereplő maximális teljesítményű adóegységek esetében az ajánlott elkülönítési 
távolság (d) meghatározható az adóegység frekvenciájára alkalmazható egyenlet segítségével, ahol 
'P' az adóegység watt mértékegységben megadott maximális névleges kimeneti teljesítménye, a 
gyártó által közölt specifikációk szerint.

Megjegyzés (1): 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekvenciához tartozó elkülönítési távolság érvényes.

Megjegyzés (2): A 150 kHz és 80 MHz közötti tartományba eső úgynevezett ISM sávok (ipari, tudományos és orvosi): 
6,765 MHz ~ 6,795 MHz, 13,553 MHz ~ 13,567 MHz, 26,957 ~ 27,283 MHz, 40,66 MHz ~ 40,70 
MHz.

Megjegyzés (3): Az ISM frekvenciákon alkalmazandó elkülönítési távolság kiszámításához külön 10/3 tényezőt kell 
használni a 150 KHz és 80 MHz, valamint a 80 MHz és 2,5 GHz közötti tartományban annak 
érdekében, hogy csökkenthető legyen a betegellátási környezett kitettsége a figyelmetlenségből 
használt vagy közelített mobil/hordozható kommunikációs eszközök által keltett zavarás miatt.

Megjegyzés (4): Az itt ismertetett irányelvek nem minősülnek minden szituációban követendőnek. Az 
elektromágneses terjedést befolyásolják a szerkezetre, tárgyakra és személyekre jellemző 
visszaverődés és elnyelés.
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20. SZERVIZEK

A garanciális  hibák,  valamint  a  jótállási  időn  túli  javítás  –  szervizelés  bejelentése  a  Szervizkönyvben 
feltüntetett egységeknél lehetséges.

Jótállási javítás esetén a javítást végzőnek fel kell tüntetni:

- az igény bejelentésének időpontját,

- hibajelenséget,

- a javítás módját és idejét,

- a jótállás meghosszabbodott új határidejét,

- a főszerelvények cseréjét, és az erre vonatkozó jótállás határidejét.

A jótállási jegyen bármilyen javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállás megszüntetését 
vonja maga után.

A jótállási munka kizárólag csak érvényes jótállási jegy alapján, egy számozott szelvény bevonása ellenében 
végezhető.

A jótállási jegy, javítási szelvényeket tartalmaz. A jótállási javításnál egy ellenőrző szelvényt a munkalaphoz 
kell csatolni, és a tőszelvényt, a javítást végzőnek ki kell tölteni!

A Használati Útmutatót, Jótállási jegyet és Szervizkönyvet a kihordási 
idő végéig meg kell őrizni, amennyiben az eszközt 

társadalombiztosítási támogatás igénybevételével vásárolta.
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JÓTÁLLÁSI JEGY
EMFIT Epilepszia Monitorhoz

Eladószerv tölti ki!
A vásárlás napja 20...... ............................................ hó  ....... nap. ................................................................................

( hónap betűvel) aláírás (P.H.)
Jótállási szelvények a kötelező jótállási időre Levágandó jótállási, javítási szelvények

Bejelentés 
időpontja:

............................................................. 5 JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 5
Bejelentett hiba:

Elhárított hiba leírása:
..............................................

.....................…......................

Típus: EMFIT

Gyártási szám:
..........................................................................
....

A jótállás új határideje:

Munkalapszám:

..............................................

.....................…...................... Kelt: ......................................... 20... ......................... hó .... 
nap.Kelt: ......................................... 20... ......................... hó .... nap.

............... aláírás (P.H.)............. Eladó ............... aláírás P.H.).............
Bejelentés 
időpontja:

............................................................. 4 JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 4
Bejelentett hiba:

Elhárított hiba leírása:
..............................................

.....................…......................

Típus: EMFIT

Gyártási szám:
..........................................................................
....

A jótállás új határideje:

Munkalapszám:

..............................................

.....................…......................

Eladás kelte: Eladó
Kelt: ......................................... 20... ......................... hó .... 

nap.Kelt: ......................................... 20... ......................... hó .... nap.

............... aláírás (P.H.)............. Eladó ............... aláírás P.H.).............
Bejelentés 
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............................................................. 3 JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 3
Bejelentett hiba:
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..............................................
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Gyártási szám:
..........................................................................
....

A jótállás új határideje:

Munkalapszám:

..............................................

.....................…...................... Kelt: ......................................... 20... ......................... hó .... 
nap.Kelt: ......................................... 20... ......................... hó .... nap.

............... aláírás (P.H.)............. Eladó ............... aláírás P.H.).............
Bejelentés 
időpontja:

............................................................. 2 JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 2
Bejelentett hiba:

Elhárított hiba leírása:
..............................................

.....................…......................

Típus: EMFIT

Gyártási szám:
..........................................................................
....

A jótállás új határideje:

Munkalapszám:

..............................................

.....................…...................... Kelt: ......................................... 20... ......................... hó .... 
nap.Kelt: ......................................... 20... ......................... hó .... nap.

............... aláírás (P.H.)............. Eladó ............... aláírás P.H.).............
Bejelentés 
időpontja:

............................................................. 1 JÓTÁLLÁSI SZELVÉNY 1
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Elhárított hiba leírása:
..............................................

.....................…......................

Típus: EMFIT
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..........................................................................
....
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