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Máy đo điện tâm đồ ME 90

1. Giới thiệu thiết bị

2. Lưu ý quan trọng

Kính gửi Quý khách hàng,
Xin trân trọng cảm ơn Quý khách đã tin dùng sản phẩm của chúng tôi.Chúng tôi chuyên cung cấp các 
phẩm chất lượng cao đã được kiểm duyệt nghiêm ngặt trong chăm sóc sức khỏe và nâng cao chất 
lượng cuộc sống ở các lĩnh vực: nhiệt, cân nặng, huyết áp, thân nhiệt, nhịp tim, trị liệu nhẹ nhàng, mát-
xa và không khí. Hãy đọc hướng dẫn này cẩn thận, giữ lại để tham khảo sau này và để người dùng 
khác có thể đọc và làm theo các thông tin có trong hướng dẫn.
Trân trọng. 
Đội ngũ Beurer.
Mục lục

Máy đo điện tâm đồ (ECG) cầm tay ME 90 được sử dụng để theo dõi nhịp tim tại nhà và khi đang di 
chuyển. Thiết bị này cung cấp chỉ số nhịp tim trung bình cũng như các chỉ số khác thường so với một 
ECG thông thường. Để đánh giá chính xác kết quả đo được và hiển thị chi tiết hơn, người dùng có thể 
kết nối thiết bị với máy tính thông qua cổng USB tích hợp. Người dùng cũng có thể xem các kết quả 
dưới dạng hình ảnh bằng cách sử dụng phần mềm “beurer CardioExpert” đi kèm với thiết bị và có thể 
in kết quả ra để bác sĩ chuẩn đoán. Bên cạnh đó, kết quả đo cũng có thể được truyền vào điện thoại 
thông minh bằng công nghệ năng lượng thấp Bluetooth®.
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Lưu ý chung
•

•

•
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Thiết bị ME 90 là thiết bị đo điện tâm đồ một kênh (ECG) giúp nhanh chóng ghi lại điện tâm đồ khi
bạn đang di chuyển. Ngoài ra, thiết bị cũng giúp đánh giá kết quả đo rõ ràng, đặc biệt khi có gián
đoạn nhịp tim.
Thiết bị hiển thị những thay đổi trong nhịp tim xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Những
thay đổi này có thể vô hại, nhưng cũng có thể là tác động do ốm hoặc bị bệnh ở các mức độ nghiêm
trọng khác nhau. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ nếu có dấu hiệu ốm hoặc bị bệnh.
Điện tâm đồ được ghi lại bằng ME 90 phản ánh hoạt động của tim tại thời điểm đo. Người dùng
không cần thiết phải dò các thay đổi xảy ra trước hoặc sau khi đo.
Các kết quả đo ECG (ví dụ như kết quả đo bởi ME 90) không thể dò ra tất cả các rối loạn tim. Kể cả
với kết quả được đo bằng ME 90, bạn vẫn nên tham khảo ý kiến bác sĩ ngay lập tức nếu gặp các triệu
chứng của bệnh tim cấp tính như:
- cảm thấy đau hoặc tức ở trên vùng ngực trái hoặc bụng,
- đau lan tỏa ở miệng/hàm/vùng mặt, vai, cánh tay hoặc bàn tay
- đau lưng,
- buồn nôn
- cảm giác nóng rát ở ngực,
- ngã khuỵu xuống
- khó thở
- tim đập nhanh hoặc không đều
- tổng hợp của các triệu chứng trên.
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Không sử dụng thiết bị với máy khử rung tim.
Không sử dụng thiết bị trong quá trình quét MRI.
Không để thiết bị tiếp xúc với môi trường tĩnh điện. Luôn đảm bảo bạn không bị nhiễm tĩnh điện 
trước khi vận hành thiết bị.
Không đặt thiết bị trong nước hoặc chất lỏng. Không vệ sinh thiết bị bằng acetone hoặc các dung dịch 
dễ bay hơi khác. Vệ sinh thiết bị bằng vải thấm nước hoặc chất làm sạch nhẹ. Sau đó lau khô thiết bị 
bằng vải khô.
Không đặt thiết bị trong bình chứa áp suất hoặc thiết bị khử trùng khí.
Tránh làm rơi, giẫm lên hoặc lắc thiết bị.
Không tháo dỡ thiết bị để tránh hư hỏng, lỗi hoặc trục trặc.
Không sử dụng thiết bị cho những người có da nhạy cảm hoặc dị ứng.
Trẻ từ 8 tuổi trở lên và những người bị suy giảm thể chất, giác quan, tinh thần hoặc những người thiếu 
kinh nghiệm và hiểu biết có thể sử dụng thiết bị trừ khi họ được giám sát hoặc được hướng dẫn sử 
dụng thiết bị một cách an toàn và hiểu rõ tác hại nguy hiểm. Giám sát để đảm bảo trẻ không nghịch 
thiết bị
Không được sử dụng thiết bị cho trẻ em nặng dưới 10 kg.
Không để các điện cực của thiết bị tiếp xúc với bộ phận dẫn điện khác (bao gồm cả mặt đất). Không 
cất giữ thiết bị ở các vị trí trực tiếp dưới ánh sáng mặt trời, tại nơi có nhiệt độ cao hoặc mức độ ẩm và 
nhiễm bẩn nặng; vị trí gần nguồn nước hoặc lửa; hoặc các vị trí chịu ảnh hưởng điện từ mạnh.
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LUÔN LUÔN tham khảo ý kiến bác sĩ NGAY khi bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào trong số này. Nếu 
nghi ngờ, hãy tới trung tâm y tế để kiểm tra
Không tự chẩn đoán hoặc tự điều trị dựa trên các chỉ số đo được từ thiết bị khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ. 
Cụ thể, không bắt đầu dùng thuốc mới hoặc thay đổi loại và/hoặc liều lượng của bất kỳ loại thuốc 
đang dùng khi chưa có tư vấn của bác sĩ.
Thiết bị không thể thay thế cho việc kiểm tra y tế về chức năng của tim  hoặc để ghi lại điện tâm đồ y 
tế bởi các quá trình này yêu cầu đo phức tạp hơn.
Không thể sử dụng thiết bị để chẩn đoán ốm hoặc bệnh khi có thay đổi điện tâm đồ. Chỉ bác sĩ mới có 
thể kết luận chẩn đoán.
Bạn nên lưu lại kết quả thay đổi của ECG đo được bằng thiết bị và đưa cho bác sĩ nếu cần. Điều này 
đặc biệt quan trọng khi thông báo trạng thái của thiết bị không hiển thị biểu tượng "OK".

 Lưu ý an toàn quan trọng
Bạn không nên sử dụng thiết bị nếu đang sử dụng máy tạo nhịp tim hoặc các thiết bị cấy ghép khác. 
Thực hiện theo lời khuyên của bác sĩ nếu có.

* Tĩnh điện có thể làm hỏng linh kiện điện tử. Đảm bảo cơ thể không bị nhiễm tĩnh điện trước khi sử
dụng thiết bị để tránh gây hư hỏng. Tiếp xúc với các vật thể hoặc thiết bị nối đất sẽ phóng điện và
gây ra tĩnh điện.

Hướng dẫn bảo quản và chăm sóc
•

•
•

Bảo vệ thiết bị khỏi tác động mạnh, ẩm ướt, bụi bẩn, biến động nhiệt độ lớn và ánh sáng trực tiếp từ
mặt trời.
Không làm rơi thiết bị
Không sử dụng thiết bị gần trường điện từ mạnh và tránh xa hệ thống radio hoặc điện thoại di động.

Lưu ý khi xử lý pin

• Nếu pin bị rò rỉ, hãy đeo găng tay bảo vệ và vệ sinh khoang pin bằng vải khô

• Nếu da hoặc mắt tiếp xúc với chất lỏng chảy ra từ pin, hãy rửa sạch vùng bị ảnh hưởng bằng nước và
tới trung tâm y tế để tiếp tục xử lý.

• Nghẹt thở nguy hiểm! Trẻ nhỏ có thể nuốt và sặc pin. Cất giữ pin ngoài tầm tay của trẻ nhỏ.
• Lắp pin đúng đầu cực (+) và (-)

• Luôn thay cả bộ pin cùng lúc
• Không sử dụng pin sac
• Không tháo rời, mở hoặc nghiền pin.

• Bảo vệ để tránh pin bị quá nóng
• Nguy cơ nổ! Không ném pin vào lửa
• Không sạc hay làm đoản mạch pin
• Nếu không sử dụng thiết bị trong thời gian dài, hãy tháo pin ra khỏi khoang pin
• Chỉ sử dụng pin cùng loại hoặc tương đương

Thải bỏ thiết bị
Để bảo vệ môi trường, không thải bỏ thiết bị cùng với rác thải sinh hoạt khi thiết bị không còn 
sử dụng được nữa. Thải bỏ thiết bị tại điểm thu rác hoặc tái chế phù hợp. Xử lý thải bỏ thiết bị 
sao cho phù hợp với chỉ thị EC – WEEE (Chất thải điện và thiết bị điện tử). Nếu có bất cứ thắc 
mắc nào, hãy liên hệ  chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho việc xử lý rác thải.
      Thải bỏ pin sạc

Phải thải bỏ pin đã hết tại các hộp thu gom chuyên dụng, các điểm tái chế hoặc mang 
tới đại lý đồ điện tử. Bạn phải thực hiện thải bỏ theo quy định của pháp luật.
Pin chứa các chất độc hại được đánh dấu bằng các mã sau: Pb = Pin chứa chì, Cd = Pin 

•

•
chứa cát mi, Hg = Pin chứa thủy ngân. 

3. Mô tả thiết bị
3.1 Chức năng chính

Tải ứng dụng
Kết nối với thiết bị đo ECG 
Lưu kết quả đo theo thứ tự thời gian 
Theo dõi kết quả sức khỏe trên phần mềm/ứng dụng
Hiển thị ECG dạng sóng như dữ liệu tham khảo y tế
In kết quả ECG và cung cấp cho bác sĩ

3.2 Trọn bộ sản phẩm
1 thiết bị ECG cầm tay 
Trạm kết nối (cáp USB) 
CD-ROM phần mềm “beurer CardioExpert” 
2 pin CR2032 3V 
Hướng dẫn sử dụng 
Phụ lục tham khảo của bác sĩ

• Mất khoảng 30 giây để thiết bị đo được điện tâm đồ
Thiết bị tự động phân tích dựa trên dữ liệu và cung cấp kết quả tương ứng.
Thiết bị có thể lưu tối đa 36 kết quả đo. Quá 36, kết quả đo cũ nhất sẽ được ghi đè.
Bạn có thể sử dụng phần mềm và ứng dụng “beurer CardioExpert” theo quy trình sau:

3.3 Mobile ECG device
5

6

7
8

1

4

2

3

 Đèn LED nhịp tim1.
2. Nút NGUỒN
3. kết nối USB
4. Công tắc kích hoạt
5. Điện cực trên
6. Điện cực dưới
7. Nắp pin
8.  Dây cáp USB
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3.4 Biểu tượng màn hình

1
2

3
4
5

6

77

6
8

1.Hiển thị nhịp tim: nhấp nháy đồng bộ với nhịp tim
của bạn trong quá trình đo.

2.Nhịp tim: hiển thị nhịp tim trung bình trong quá trình
lưu kết quả. ***

3. Chỉ báo trạng thái pin: hiển thị trạng thái pin hiện tại

4.Kết nối USB: hiển thị trạng thái kết nối USB với máy
tính.

5.Hiển thị số: hiển thị số thứ tự của kết quả đo được
lưu trong bộ nhớ. Hiển thị đếm ngược 30 giây trong
khi đo.

6.Ngày và giờ
Hiển thị kết quả7.

8. Bluetooth®

7. Display of results
7. Display of results

Tuy nhiên, nguyên nhân cũng có thể do người sử dụng bị ốm hoặc bệnh.

*** Nhịp tim đo bằng số nhịp đập trên mỗi phút, được xác định bằng cách chia khoảng thời gian nhịp 
tim thành 60 giây.

4. Hướng dẫn trước khi sử dụng lần đầu
4.1 lắp pin
•
•
•

Mở nắp khoang pin
Lắp hai pin CR2032. Hãy chắc chắn lắp pin đúng cách. Không sử dụng pin sạc.
Sau đó đóng nắp khoang pin cẩn thận.

4.2 Cài đặt ngày và giờ
Thiết lập ngày và giờ rất quan trọng. Đây là cách duy nhất để bạn có thể lưu lại các kết quả với ngày 
giờ đo chính xác và xem lại sau này. Mở ứng dụng và vào phần cài đặt. Tại đây bạn có thể đồng bộ hóa 
ME 90 với điện thoại thông minh. Ngày và giờ được chuyển từ điện thoại thông minh sang ứng dụng. 
Ngoài ra, bạn cũng có thể đặt ngày và giờ bằng phần mềm máy tính. Để làm điều này, hãy vào giao 
diện cài đặt.
4.3 Lưu ý qian trọng để đo chính xác
•
•
•

•
•

•

•

Các điện cực phải được đặt trực tiếp trên da.
Nếu da hoặc tay khô, hãy làm ướt bằng vải ẩm trước khi đo
Nếu điện cực bị bẩn, loại bỏ bụi bẩn bằng vải mềm hoặc bông tẩy trang được làm ẩm bằng cồn khử 
trùng.
Trong quá trình đo, không để tay đang đo chạm vào cơ thể.
Đảm bảo tay phải và tay trái (phương pháp đo C) hoặc tay và ngực (phương pháp đo A/B) không tiếp 
xúc với nhau. Nếu không, kết quả thu được sẽ không chính xác
Không di chuyển trong khi đo, không nói và giữ thiết bị cố định tại vị trí. Chuyển động sẽ làm sai 
lệch kết quả đo.
Tốt nhất là đo khi ngồi xuống hoặc nằm, không đứng.

5. Tiến hành đo
1. Có ba phương pháp đo khác nhau. Người dùng có thể bắt đầu với phương pháp đo A, "ngón trỏ phải- 

ngực". Nếu phương pháp này không cho ra kết quả hoặc kết quả không ổn định (thường xuyên hiển 
thị "EE"), hãy chuyển sang phương pháp B "ngón trỏ trái - ngực" và nếu cần thiết, sang phương pháp 
C "tay trái - tay phải".

Phương pháp đo phù hợp nhất phụ thuộc vào cấu trúc tim (hình dạng tim) của mỗi người dùng. Việc 
không thể thu được kết quả ổn định bằng các phương pháp này có thể do bởi hình dạng tim (vô hại). 

Lưu ý: Phương pháp đo C mang lại sự thoải mái tối đa, nhưng độ ổn định của kết quả đo 
thấp hơn nhiều so với phương pháp A hoặc B.

2. Nhấn nút Nguồn trong khoảng ba giây để bật thiết bị. Thiết bị sẽ hiển thị toàn màn hình.

 Cảnh báo
Nếu có chi tiết nào không hiển thị, ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ngay với bộ phận chăm sóc khách 
hàng. Để kiểm tra xem thiết bị có hiển thị toàn màn hình hay không, giữ nút Nguồn khi bật thiết bị.

Phương pháp A “ngón trỏ phải - ngực”

Top Electrodes Đặt ngón trỏ phải vào hai điện cực trên trên thiết bị và giữ thiết bị 
trong tay theo chiều dọc.

5 cm

Bạn có thể xác định vị trí chính xác để đặt điện cực dưới của thiết 
bị vào ngực bằng cách sau:
• Tưởng tượng vẽ một đường từ phía trước nách trở xuống dưới.

Đồng thời, vẽ một đường ngang cách xương sườn cuối ở bên trái
cơ thể 10cm (đường này nằm giữa nách và xương sườn cuối). Đặt
điện cực dưới của thiết bị tại điểm mà hai đường thẳng này giao
nhau.

HOẶC
• Tưởng tượng vẽ một đường từ chính giữa phần ngực dưới (xương

ức) sang trái. Đồng thời, vẽ một đường từ phía trước nách trở
xuống. Đặt điện cực dưới của thiết bị tại điểm mà hai đường thẳng
này giao nhau.

Ấn nhẹ điện cực vào ngực cho đến khi bạn cảm thấy hoặc nghe thấy tiếng tách. 
Quan trọng: Không ấn thiết bị quá mạnh vào da.

Phương pháp B “ngón trỏ trái - ngực”

Top Electrodes Đặt ngón trỏ trái vào hai điện cực trên trên thiết bị và giữ thiết bị 
trong tay theo chiều dọc

5 cm

Bạn có thể xác định vị trí chính xác để đặt điện cực dưới của thiết 
bị vào ngực bằng cách sau:
• Tưởng tượng vẽ một đường từ phía trước nách trở xuống dưới.

Đồng thời, vẽ một đường ngang cách xương sườn cuối ở bên trái
cơ thể 10cm (đường này nằm giữa nách và xương sườn cuối). Đặt
điện cực dưới của thiết bị tại điểm mà hai đường thẳng này giao
nhau.

HOẶC
• Tưởng tượng vẽ một đường từ chính giữa phần ngực dưới

(xương ức) sang trái. Đồng thời, vẽ một đường từ phía trước nách
trở xuống. Đặt điện cực dưới của thiết bị tại điểm mà hai đường
thẳng này giao nhau.
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Ấn nhẹ điện cực vào ngực cho đến khi bạn cảm thấy hoặc nghe thấy tiếng tách. 
Quan trọng: Không ấn thiết bị quá mạnh bằng ngón tay

Phương pháp C “tay trái - tay phải”

Đặt ngón trỏ phải vào hai điện cực trên trên thiết bị. 
Đặt một ngón tay của bàn tay trái vào điện cực dưới.

Ấn nhẹ điện cực vào ngực cho đến khi bạn cảm thấy hoặc nghe thấy tiếng tách. 
Quan trọng: Không ấn thiết bị quá mạnh vào da.

Lưu ý: Lưu ý không để tay phải và tay trái (phương pháp đo C) hoặc tay và ngực (phương pháp đo 
A/B) tiếp xúc với nhau. Nếu không, thiết bị sẽ không thể đo được kết quả chính xác.
Không di chuyển và nói chuyện, giữ thiết bị đứng yên trong khi đo. Chuyển động sẽ làm sai lệch 
kết quả đo.

3. Thiết bị sẽ bắt đầu phát ra tiếng bíp (nếu kích hoạt chuông báo) và đèn báo số sẽ
nhấp nháy trong vài giây. Điều này biểu thị quá trình đo sắp bắt đầu.

4. Quá trình đo hoàn thành và kết quả được hiển thị khi kết thúc đếm ngược trong
30 giây.

 Lưu ý: Nếu điện cực dưới bị chệch khỏi vị trí trong khoảng ba giây sau khi bắt đầu đo, kết quả đo 
sẽ hiển thị EE.

Các nguyên nhân thông thường dẫn tới kết quả đo không chính xác

1. Thiếu tiếp xúc giữa
các điện cực và ngón 
tay

2. Đo qua lớp quần áo

3. Đặt thiết bị sai mặt 4. Nhấn sai đầu của thiết bị vào
ngực.

5. Tay trái và tay phải (phương pháp C) hoặc tay và ngực (phương pháp đo A/B) có tiếp nhau với
nhau.

Hiển thị kết quả6.
Sau khi đo xong, các kết quả sau có thể xuất hiện trên màn hình LCD.

Đo ECG thành công Báo hiệu có một hoặc nhiều lần 
ngừng nhịp trong chu kỳ tim, mỗi 
lần dài hơn 2s.

Báo hiệu nhịp tim giảm 
(nhịp tim chậm) dưới 55 
bpm.

Báo hiệu gián đoạn nhịp tim trong 
quá trình đo ECG.

Lưu ý: Hiển thị nhịp tim nhấp nháy báo hiệu tín hiệu ECG không ổn định hoặc yếu. Trong 
trường hợp này, hãy thực hiện đo lại.

Bạn có thể xem các thông tin cơ bản và các thông số y tế cho bác sĩ tham khảo trong "Phụ lục 
dành cho bác sĩ" đi kèm với thiết bị.
Hiển thị kết quả
Khi thiết bị được bật, bạn có thể xem các kết quả đo được lưu lại trước đó bằng cách nhấn nút
7. Ứng dụng “beurer CardioExpert”
Để xem chi tiết kết quả đã lưu, bạn có thể sử dụng phiên bản máy tính của “beurer CardioExpert” từ 
đĩa CD đi kèm hoặc ứng dụng có thể tải xuống miễn phí từ Apple App Store và Google Play. Dữ liệu 
có thể được truyền qua dây cáp USB hoặc công nghệ năng lượng thấp Bluetooth®.

7.1 Yêu cầu hệ điều hành
Phiên bản máy tính

Từ Windows 7 SP1
Từ USB 2.0 (Loại A)

Yêu cầu hệ điều hành điện thoại
 iOS từ 8.0
 Android™ từ 4.4  
Bluetooth®  từ 4.0

Lưu ý: Không thể tự xóa kết quả đo được lưu trên thiết bị. Để xóa, bạn có thể vào ứng dụng 
trên điện thoại thông minh hoặc phần mềm trên máy tính để xóa.

Xử lý sự cố8.

Sự cố Nguyên nhân Giải pháp

Kết quả đo nhịp tim nhấp 
nháy

Tín hiệu ECG không ổn 
định hoặc yếu.

Đo lại theo hướng dẫn trong 
Hướng dẫn sử dụng.

Hiển thị kết quả đo EE (EE 
= lỗi)

Áp lực tiếp xúc không đủ 
hoặc nói, di chuyển trong 
khi đo.

Đo lại theo hướng dẫn trong 
Hướng dẫn sử dụng.

Không bật được thiết bị sau 
khi đã nhấn nút Nguồn 
trong 3 giây.

Hết pin Thay pin mới

Điện cực chạm vào da 
nhưng thiết bị không bắt 
đầu đo.

Chưa đủ áp lực tiếp xúc Nhấn điện cực dưới vào da 
cho đến khi bạn cảm thấy 
hoặc nghe thấy một tiếng 
tách.
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• Thiết bị này được sản xuất tuân theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN60601-1-2 và các biện pháp phòng
ngừa đặc biệt liên quan đến tính tương thích điện từ. Xin lưu ý các hệ thống truyền thông di động
và cầm tay HF có thể gây ảnh hưởng tới tính năng của thiết bị. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui
lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng.

•

•
•

Thiết bị này tuân thủ Chỉ thị 93/42/EC của EU về các thiết bị y tế, Đạo luật Thiết bị Y tế Đức và 
tiêu chuẩn IEC 60601-2-25 (Thiết bị điện y tế - phần 2-25: Yêu cầu cụ thể về an toàn của máy ghi
điện tim) và IEC 60601-2-47 (Thiết bị y tế - phần 2-47: Yêu cầu cụ thể về an toàn, bao gồm các tính
năng hiệu suất thiết yếu của hệ thống điện tim cứu thương).
Cấp an toàn của thiết bị là CF.
Chúng tôi đảm bảo thiết bị này tuân thủ Chỉ thị RED Châu Âu 2014/53/EU. Vui lòng liên hệ 
kd@beurer.de để biết thêm thông tin chi tiết (Giấy chứng nhận hợp chuẩn CE)

Sự cố Nguyên nhân Giải pháp

Kết quả đo không còn được 
hiển thị trong bộ nhớ thiết bị.

Dung lượng bộ nhớ 36 kết 
quả đo đã đầy. Do đó, kết 
quả cũ được thay thế bằng 
kết quả mới

Thường xuyên tải dữ liệu về 
máy tính để lưu trữ.

Khi bắt đầu chương trình 
trên máy tính, thông báo 
“Verification error” (Lỗi xác 
minh) hiển thị.

Thiết bị không được kết nối 
với máy tính hoặc “beurer 
CardioExpert” không được 
cài đặt đúng cách.

Đảm bảo ME 90 được kết nối 
với máy tính và khởi động lại 
chương trình.

Thông số kỹ thuật9.

Mã thiết bị ME 90

Hệ thống đo ECG một kênh đo tại các điểm tự lựa chọn ở phía 
trước / đo tham chiếu tín hiệu ECG nối đất

Chiều rộng dải tần 0.05 tới 40 Hz

Tốc độ mẫu 256 Hz

Khoảng đo nhịp tim 5 tới 199 nhịp trên phút

Bộ nhớ 36 lần đo

Nguồn điện 2 x 3V CR2032

Vòng đời pin Khoảng 500 lần đo

Điều kiện vận chuyển -20°C tới +60°C, độ ẩm tương đối 10% – 95%

Điều kiện bảo quản -20°C tới +60°C, độ ẩm tương đối 10% – 95%

Điều kiện vận hành +5°C tới +40°C, độ ẩm tương đối 30% – 85%
Trọng lượng 36 g (tính cả pin)
Kích thước 95.5 mm x 38 mm x 9 mm

Bằng sáng chế TWI307273, TWM460636, TWI379663 / 
CN100546539C, CN101953686B, 
CN102018509B / US8644915, US20120179060 / 
EP2477541 / WO2011006356

Truyền dữ liệu qua công nghệ 
Bluetooth® không dây

Thiết bị sử dụng công nghệ năng lượng thấp 
Bluetooth®, dải tần 2.400 - 2.483 GHz, công suất 
truyền tối đa được phát trong dải tần số <-1,7 dBm, 
tương thích với điện thoại/máy tính bảng thông 
minh có Bluetooth® 4.0

Số sê-ri được in trên thiết bị hoặc trong khoang pin.

THÔNG TIN VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ
BӶng 1 
D¨nh cho tӸt cӶ c§c THIԑT B֖ v¨ H֒ TH֜NG ME

Thiết bị được sử dụng trong môi trường điện từ được ghi rõ dưới đây. Khách hàng sử dụng thiết bị 
nên đảm bảo thiết bị được sử dụng trong môi trường này!

Kiểm tra phát thải Tuân thủ Môi trường điện từ phù hợp

Phát thải RF CISPR 11 Nhóm 1 Thiết bị chỉ sử dụng năng lượng RF cho chức 
năng bên trong. Phát xạ RF rất thấp và do đó, 
không có khả năng gây bất kỳ ảnh hưởng nào tới 
các thiết bị điện tử gần đó.

Phát thải RF CISPR 11 Loại B Thiết bị phù hợp để sử dụng trong tất cả các môi 
trường, bao gồm cả môi trường trong nhà và môi 
trường được kết nối trực tiếp với mạng lưới cung 
cấp điện áp thấp công cộng - cung cấp điện cho 
các tòa nhà cư dân.

Phát thải hài hòa IEC 61000-3-2 Loại A

Biến động điện áp và phát thải 
chập chờn

Không áp 
dụng

Bảng 2
Dành cho tất cả các THIẾT BỊ và HỆ THỐNG ME
Hướng dẫn và khai báo phát thải điện từ của nhà sản xuất
Thiết bị được sử dụng trong môi trường điện từ được ghi rõ dưới đây. Khách hàng sử dụng thiết bị 
nên đảm bảo thiết bị được sử dụng trong môi trường này!
Kiểm tra 
MIỄN NHIỄM

Cấp độ thử 
nghiệm IEC 60601

Cấp tuân thủ Môi trường điện từ phù hợp

Phóng tĩnh điện 
(ESD) IEC 
61000-4-2

±6 kV tiếp xúc
±8 kV qua không 
khí

±6 kV tiếp xúc
±8 kV qua 
không khí

Sàn nhà nên là gỗ, bê tông hoặc gạch men. 
Nếu sàn được phủ bằng vật liệu tổng hợp, 
độ ẩm tương đối phải đạt ít nhất 30%.

Quá độ nhanh 
IEC 61000-4-4

±2 kV cho đường 
dây cấp điện 

±2 kV cho 
đường dây cấp 
điện

Chất lượng nguồn điện đặc biệt sử dụng 
cho môi trường thương mại hoặc bệnh 
viện.

Đột biến IEC 
61000-4-5

±1 kV dây nối đất

±2 kV dây nối đất

±1 kV dây nối 
dây
±2 kV dây nối 
dây

Chất lượng nguồn điện đặc biệt sử dụng 
cho môi trường thương mại hoặc bệnh 
viện.

Hướng dẫn và khai báo phát thải điện từ của nhà sản xuất
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Sụt áp và mất 
điện

3  Vrms 150 
kHz tới 80 
MHz 
3  V/m 
80 MHz tới 
2.5 GHz 

3  V/m

3  V/m

d = 1.2 

d = 1.2   80 MHz to 800 MHz

d = 2.3   800 MHz to 2.5 GHz

Từ trường của 
tần số năng 
lượng (50/60 
Hz) IEC 
61000-4-8  

3 A/m Không áp 
dụng

Không áp dụng

LƯU Ý UT là dòng điện xoay chiều trước khi áp dụng mức thử nghiệm

Không nên sử dụng thiết bị liên lạc RF di động và 
cầm tay gần với bất kỳ bộ phận nào của thiết bị, bao 
gồm cả dây cáp với khoảng cách đề xuất được tính từ 
phương trình áp dụng cho tần số của máy phát

Khoảng cách đề xuất 

Trong đó P là định mức công suất đầu ra tối đa của 
máy phát tính bằng watt (W) theo thông số của nhà 
sản xuất máy phát và d là khoảng cách  được đề xuất 
tính bằng mét (m).
Cường độ tín hiệu từ các máy phát RF cố định (như 
được xác định trong khảo sát vị trí điện từ) - a nên 
nhỏ hơn mức yêu cầu trong mỗi dải tần số 
b Nhiễu có thể xảy ra gần thiết bị được đánh dấu 
bằng ký hiệu sau:

Bảng 3
Dành cho tất cả các THIẾT BỊ và HỆ THỐNG ME 
SYSTEMSHướng dẫn và khai báo phát thải điện từ của nhà sản xuất
Thiết bị được sử dụng trong môi trường điện từ được ghi rõ dưới đây. Khách hàng sử dụng thiết bị nên 
đảm bảo thiết bị được sử dụng trong môi trường này!

Kiểm tra MIỄN 
NHIỄM

Cấp độ thử 
nghiệm IEC 60601

Cấp tuân thủ Môi trường điện từ phù hợp

Nhiễm dẫn RF 
IEC 61000- 4-6

Bức xạ RF IEC 
61000-4-3

3 Vrms 150 kHz 
tới 80 MHz 

3 V/m 80 MHz 
tới 2.5 GHz 

3 Vrms

3 V/m Trong đó P là định mức công suất đầu ra tối 
đa của máy phát tính bằng watt (W) theo 
thông số của nhà sản xuất máy phát và d là 
khoảng cách  được đề xuất tính bằng mét 
(m).

Nhiễm dẫn RF 
IEC 61000- 4-6

3 A/m, 
50/60Hz

3 A/
m

Từ trường tần số năng lượng phải ở mức đặc 
trưng tại vị trí đặc thù khi sử dụng trong môi 
trường thương mại hoặc bệnh viện

LƯU Ý 1 Dải tần số cao hơn được áp dụng tại 80 MHz và 800 MHz.
LƯU Ý 2 Hướng dẫn này có thể không áp dụng cho mọi trường hợp. 
Truyền sóng điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ các kết cấu, vật thể và con người.

Không nên sử dụng thiết bị liên lạc RF di 
động và cầm tay gần với bất kỳ bộ phận 
nào của thiết bị, bao gồm cả dây cáp với 
khoảng cách đề xuất được tính từ phương 
trình áp dụng cho tần số của máy phát

a  Cường độ tín hiệu từ các máy phát cố định, chẳng hạn như các trạm cơ sở cho điện thoại vô tuyến  (di 
động/không dây) và radio di động mặt đất, đài phát thanh nghiệp dư, đài phát thanh AM và FM, phát 
sóng truyền hình không thể dự đoán chính xác về mặt lý thuyết. Để đánh giá môi trường điện từ do 
các máy phát RF cố định, nên xem xét khảo sát vị trí điện từ. Nếu cường độ tín hiệu đo được tại vị trí 
sử dụng thiết bị vượt quá mức tuân thủ RF áp dụng nêu trên thì phải quan sát thiết bị để xác nhận thiết 
bị hoạt động bình thường. Nếu thấy hiệu suất bất thường, cần phải có các biện pháp bổ sung, chẳng 
hạn như đặt lại hoặc định vị lại thiết bị

Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được kiểm soát nhiễu bức xạ RF. Khách 
hàng hoặc người sử dụng thiết bị có thể ngăn chặn nhiễu điện từ bằng cách giữ khoảng cách giữa thiết 
bị liên lạc RF di động và cầm tay (máy phát) với thiết bị PO30 như đề xuất dưới đây (tính theo công 
suất đầu ra tối đa của thiết bị liên lạc).

Thiết bị được thiết kế để sử dụng trong môi trường điện từ được kiểm soát nhiễu bức xạ RF. Khách 
hàng hoặc người sử dụng thiết bị có thể ngăn chặn nhiễu điện từ bằng cách giữ khoảng cách giữa thiết 
bị liên lạc RF di động và cầm tay (máy phát) với thiết bị PO30 như đề xuất dưới đây (tính theo công 
suất đầu ra tối đa của thiết bị liên lạc).

Công suất đầu ra 
tối đa của máy 

phát (W)

Khoảng cách theo tần số của máy phát (m)

150KHz tới 
80MHz

80MHz tới 
800MHz

800MHz tới 
2.5GHz

Bảng 4
Dành cho tất cả các THIẾT BỊ và HỆ THỐNG ME không thuộc loại DUY TRÌ SỰ SỐNG
Khoảng cách đề xuất giữa thiết bị liên lạc RF di động và cầm tay với THIẾT BỊ 

d = 1.2 d = 1.2 d = 2.3 
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 1
2

1
2

23

Đối với các máy phát có công suất đầu ra tối đa không được liệt kê ở trên, khoảng cách đề xuất tính 
bằng mét (m) có thể được ước tính bằng cách sử dụng phương trình áp dụng cho tần số của máy phát, 
trong đó P là định mức công suất đầu ra tối đa của máy phát tính bằng watt (W) (thông số lấy theo nhà 
sản xuất máy phát)
LƯU Ý 1: Dải tần số cao hơn được áp dụng tại 80 MHz và 800 MHz.
LƯU Ý 2: Hướng dẫn này có thể không áp dụng cho mọi trường hợp. 
Truyền sóng điện từ bị ảnh hưởng bởi sự hấp thụ và phản xạ từ các kết cấu, vật thể và con người.
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