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Kuulokeliitäntä

Huomautus
Tämä käyttöohje on laadittu neuvoston direktiivin 93/42/ETY lääkinnällisistä laitteista ja
yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti.
Käyttöohjeessa on tekijänoikeuslain suojaamia erityisiä asiakirjoja. Kaikki oikeudet pidätetään. Käyttöohjetta ei saa luovuttaa, kopioida tai kääntää toiselle kielelle ilman yrityksemme kirjallista suostumusta.
Yrityksemme ei vastaa tämän materiaalin kalusteisiin, suoritukseen tai käyttöön liittyvistä
välillisistä tai seurannaisvahingoista. Ohjeessa mainittuja teknisiä tietoja voidaan muuttaa
ilman eri ilmoitusta.
Valmistajan vastuu
Yrityksemme pitää itseään vastuullisena laitteiston turvallisuuteen, luotettavuuteen tai
suorituskykyyn liittyen vain, jos:
Kokoonpanotoimenpiteet, laajennukset, säädöt, muutokset ja huollot suorittaa yrityksemme
valtuuttamat henkilöt, ja asiaankuuluvan huoneen sähköasennus noudattaa kansallista
standardia, ja asiakirjaa käytetään käyttöohjeen mukaisesti.
Varoitus : Laitetta ei ole tarkoitettu hoitolaitteeksi. Aiottu käyttötarkoitus on
sikiön sykkeen tunnistaminen. Jos sikiön syketulos on epäluotettava, varmista tulos
välittömästi käyttämällä stetoskooppia tai muuta välinettä.
Takuu
Laite ei ole käyttäjän korjattavissa. Valmistajan valtuuttaman teknikon on suoritettava
kaikki huoltotoimenpiteet. Takaamme, että myymämme tuotteen valmistus ja materiaalit
ovat virheettömiä ja että se on käyttöohjeissa määritettyjen tuotetietojen mukainen. Jos
tuote ei takuuaikana toimi taatulla tavalla, korjaamme tai vaihdamme sen veloituksetta.
Väärinkäyttö ja virheellinen kunnossapito voivat mitätöidä takuun.
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Virtakytkin/äänenvoimakkuuden
säädin

Luku 7—Kunnossapito

Kuva 3-4 Vasen sivupaneeli

Sikiön
sykkeen ilmaisin
Syketaajuus

Kuva 3-5 LCD-näyttö

Luku 4—Käyttö
1. Avaa ennen ensimmäistä käyttökertaa akkuluukku ja kytke kaksi AAA-paristoa.
2. Kytke kuulokkeet kuulokeliitäntään.
3. Virran kytkeminen: käännä laitteen vasemmalla sivulla olevaa
ON-OFF/Volume -kytkintä. Baby Sound A:n merkkivalo-LED palaa vihreänä. Baby Sound
B:n LCD-näytöllä näkyy ”¯ ¯ ¯”.
4. Hae sikiön sydämen sijainti: Tunnustele ensin sikiön sydämen sijainti käsin. Etsi sikiön
sydämen havaitsemiseen paras asento. Käytä anturin etupaneeliin reilusti geeliä ja aseta
etupaneeli paikkaan, jossa sikiön sydän on helpoin havaita. Saat parhaan äänisignaalin
säätämällä anturia, ihanteellisesti kääntelemällä anturia. Säädä äänenvoimakkuutta tarpeen
mukaan. Esimerkki käytöstä on kuvassa 4-1.

Kuva 4-1: Käyttöesimerkki
Huomautus: Älä säädä äänenvoimakkuutta maksimiasentoon, kun etsit sikiön sydänääntä.
5. Sykkeen laskeminen: Baby Sound A: voit laskea syketaajuuden kuuntelemalla sykettä
1–2 minuuttia kerrallaan. Baby Sound B: kun laite tunnistaa sikiön sykkeen, näytöllä
vilkkuu sikiön sydämen kuvake, ja syketaajuus näkyy välittömästi.
6. Sammuta virta kääntämällä ON-OFF/Volume -kytkintä toiseen suuntaan.
7. Pyyhi geeli anturista kankaalla.
Symboli

Luku 2—Johdanto
Baby Sound A/B taskudoppler on kädessä pidettävä laite sikiön sydämen syketaajuuden
havaitsemiseen. Se on suunniteltu erityisesti raskaana oleville naisille, jotka voivat tarkistaa
sikiön syketaajuuden päivittäin itse. Raskaana olevat naiset voivat käyttää laitetta itse
sydänäänen kuunteluun ja syketaajuuden laskemiseen, osallistuen itse sikiön tarkkailuun ja
siitä huolehtimiseen.
Baby Sound A on yksinkertaiseen auskultointiin. Baby Sound B on korkean suorituskyvyn
laite, jossa on LCD-näyttö.
Baby Sound A:ssa ja Baby Sound B:ssä on kiinteä 2 MHz anturi. Molempien
paristot ovat käyttäjän vaihdettavissa. Molemmissa malleissa on äänilähtö, ja ne
voidaan kytkeä tietokoneeseen, CD- tai kasettitallentimeen tallennuskaapelilla. Näin voit
tallentaa sydänäänet ja jakaa ne perheen ja ystävien kanssa verkon välityksellä.

LED In-

LCD Display

dicator
Baby
Sound A

Baby
Sound B

Luku 9—Ongelmanratkaisu
Jos käytössä ilmenee alla kuvattuja ongelmia, ratkaise ne seuraavasti:
Ongelmat.

Mahdolliset syyt

Hiljainen
ääni

• äänenvoimakkuus on liian
alhainen
• virta on vähissä
• geeliä ei ole käytetty

• säädä äänenvoimakkuus säätökiekolla
• vaihda paristot
• käytä geeliä

Melu

• äänenvoimakkuus on liian
korkea
• virta on vähissä
• ulkoisen signaalin aiheuttama häiriö

• säädä äänenvoimakkuus säätökiekolla
• vaihda paristot
• pidä laite ulkoisen signaalin
ulottumattomissa

• anturin sijainti ei ole
oikea
• geeliä ei ole käytetty

• vaihda anturin sijaintia
• käytä geeliä

Tyyppi B
Lisätietoja on käyttöohjeessa
Kuulokeliitäntä
Äänenvoimakkuuden säätö
Virtakytkin
▲

Alhainen
herkkyys

Ratkaisut

Sikiön sydämen symboli

Luku 10—Vinkkejä

Laite on kesäkuun 14. 1993 annetun neuvoston direktiivin 93/42/ETY

Yleistä sikiömonitorista: Nykyaikaisessa lääketieteessä sikiön syketaajuus on tärkeä sikiön
terveyttä kuvaava pääseikka. Sykettä seuraamalla on mahdollista havaita esimerkiksi
happivajaus, akuutti ongelmatilanne ja napanuoran kietoutuminen kaulan ympäri. Sikiömonitori tarkkailee sykkeen muutoksia pääosin kuuntelemalla sydänääniä. Sikiömonitori
tehokas turvallisuutta lisäävä laite.
Sikiön syke muuttuu ilmeisimmin seuraavissa kolmessa tilanteessa:
1. 30 minuutin kuluessa raskaana olevan naisen heräämisestä
2. 60 minuutin kuluessa raskaana olevan naisen lounaan nauttimisesta
3. 30 minuutin kuluessa raskaana olevan naisen nukkumaanmenosta
Edellä mainituissa kolmessa tilanteessa sikiön tilassa tapahtuu muutoksia. Esimerkiksi
ruoansulattamiseen tarvitaan happea, jolloin sikiö saa vastaavasti vähemmän happea.
Esimerkiksi anoksian tapaiset oireet on helppo havaita. Sykkeen mittaaminen tänä aikana
voi osoittaa sikiön terveyden parhaalla tavalla.
Näissä kolmessa tilanteessa testin voi suorittaa vain raskaana oleva nainen itse, joten
sykkeen kotimittaus on erittäin tärkeää.
Baby Sound A/B -laitteella voi havaita yli 12-viikkoisen sikiön sydänäänen ja laskea sen
avulla syketaajuuden. Voit havaita sikiön sydänäänen 1–2 minuuttia kerrallaan. Raskaana
olevat naiset voivat kirjata muistiin mittaustiedot, joiden avulla lääkäri voi varmistaa sikiön
terveyden.

lääkintälaitteista mukainen.

Eurooppalainen edustaja

Luku 3—Yleisnäkymä ja kokoonpano

8.1 Puhdistus
Sammuta laite ja irrota paristot ennen puhdistusta.
Pidä laitteen ulkopinta puhtaana, pölyttömänä ja tahrattomana. Puhdista ulkopinta kuivalla
ja pehmeällä kankaalla. Tarvittaessa puhdista ulkopinta pehmeällä saippualiuokseen kastetulla kankaalla ja kuivaa välittömästi puhtaalla kankaalla.
1. Älä käytä voimakkaita liuottimia, kuten asetonia.
2. Älä käytä hankaavia tuotteita, kuten teräsvillaa tai metallinkiillottimia.
3. Suojaa laitteen sisäosat nesteiltä. Älä upota laitetta mihinkään nesteeseen.
4. Älä kaada laitteelle nesteitä puhdistuksen aikana.
5. Puhdista laite kaikista puhdistusaineista.
8.2 Desinfiointi ja sterilisointi
Pyyhi anturin pinta 70 % etanoliliuoksella ja anna kuivua tai kuivaa puhtaalla ja kuivalla
kankaalla.
Huomautuksia
1. Älä yritä sterilisoida laitetta matalalämpöisellä höyryllä tai muilla menetelmillä.
2. Älä käytä korkealämpöistä sterilisointimenetelmää tai elektronisuihku- tai gammasäteilysterilisointia.
3. Suositeltava puhdistus-, sterilisointi- ja desinfiointiväli on kerran kuukaudessa.
4. Puhdistuksen, sterilisoinnin ja desinfioinnin jälkeen laite on tarkistettava silmämääräisesti potilasturvallisuuden tai laitteen toiminnan vaarantavien vaurioiden
varalta.

Kuvaus

WEEE (2002/96/EY)

Pääominaisuudet:
 Anturi ja pääyksikkö ovat yhdysrakenteisia
 Hieno ja pienikokoinen muotoilu, siirrettävään käyttöön
 2 kuulokeliitännän avulla odottava äiti ja isä voivat kuulla sydänäänet yhdessä
 Erittäin herkkä doppler-anturi
 Alhainen ultraäänen tehotaso, huomattavasti alempi kuin soveltuvissa valtion standardeissa, korkealaatuinen ja turvallinen
 Alhainen virrankulutus; kaksi AAA-paristoa riittävät yli 8 tunnin jatkuvaan käyttöön
(pariston tyypin ja äänenvoimakkuuden mukaan)
 Sydänääntä voi tallentaa liittämällä laitteen tietokoneeseen tai tallentimeen
 Korkeatarkkuuksinen sydänäänen näyttö LCD-näytöllä (vain Baby Sound B)
 Näyttö lukittuu automaattisesti, jos signaalia ei havaita 15 s aikana; käyttömukava
laitetta itse käyttäville raskaana oleville naisille (vain Baby Sound B)

Laite on herkkä, ja sitä on käsiteltävä varoen. Anturista on pyyhittävä pois geeli käytön
jälkeen. Näillä varotoimenpiteillä pidennät laitteen käyttöikää.
Ennen käyttöä käyttäjän on tarkistettava, ettei laitteessa ole silmämääräisesti havaittavia
vaurioita, jotka voivat vaikuttaa potilaan turvallisuuteen tai taskudopplerin ominaisuuksiin.
Suositeltava tarkastusväli on kerran kuukaudessa tai harvemmin. Jos vaurio on ilmeinen, on
suositeltavaa korvata laite toisella ennen käyttöä.
Laite on turvallisuustestattava ajoittain, jotta voidaan taata asianmukainen potilaan suojaus
vuotovirralta. Tähän tulee kuulua vuotovirtamittaus. Suositeltava testausväli on kerran
kahdessa vuodessa tai laitoksen testaus- ja tarkastuskäytännön mukaisesti.
Sykemittauksen tarkkuus on laitteiston määrittämä eikä se ole käyttäjän säädettävissä. Jos
sikiön syketulos on epäluotettava, varmista tulos välittömästi käyttämällä stetoskooppia tai
muuta välinettä. Voit myös ottaa yhteyttä jälleenmyyjään tai valmistajaan.

Luku 8—Puhdistus, desinfiointi ja sterilisointi

Luku 1—Turvallisuusohjeet
Laitteella on sisäinen käyttövoima. Liityntäosan sähköiskusuojauksen taso on tyyppi B.
Liityntäosan tyypin B mukainen suojaus tarkoittaa, että potilaan kanssa kosketuksiin tulevat
osat ovat standardin IEC 60601-1 määrittelemien sallittujen vuotovirtojen ja eristelujuuksien mukaisia.
Laite on terveydenhuollon ammattilaisia auttava työkalu, eikä sitä pidä käyttää tavanomaisen sikiömonitoroinnin sijasta.
Turvallisuushuomautukset
Käytä laitetta turvallisuusohjeiden mukaisesti seuraavasti, jotta vältät mahdolliset vaaratilanteet:
1. Laite on tarkkuuskoje. Älä avaa sitä itse.
2. Laitteen saa huoltaa vain valtuutettu ja pätevä henkilö.
3. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, poista sen paristot. Käytetyt paristot on hävitettävä
paikallisen ympäristönsuojelulainsäädännön mukaisesti.
4. Laite on suunniteltu jatkuvaan käyttöön, ja se on ”tavanomainen”. Älä upota laitetta
mihinkään nesteeseen. Laite ei ole roiskesuojattu.
5. Laite ei ole räjähdyssuojattu, eikä sitä pidä käyttää syttyvien anestesia-aineiden lähellä.
6. Älä heitä paristoja tuleen, koska ne saattavat räjähtää.
7. Älä kytke paristoa väärinpäin.
8. Paristo on säilytettävä viileässä ja kuivassa paikassa.
9. Elektromagneettinen häiriö: varmista, että laitteen käyttöympäristössä ei ole vahvan
elektromagneettisen häiriön lähdettä, esimerkiksi radiolähetintä tai matkapuhelinta. Pidä
laite kaukana näistä lähteistä.
10. Laitetta on suojattava iskuilta.
11. Laitetta ei voi käyttää rytminsiirtolaitteen tai korkeataajuuksisten kirurgisten laitteiden
kanssa.
12. Suojaa anturi leikkaavilta välineiltä.
13. Laitteen käyttöikä on 5 vuotta. Asianmukainen kunnossapito voi pidentää käyttöikää.
14. Palauta tuote käyttöiän päätyttyä valmistajalle tai hävitä se paikallisten säädösten
mukaisesti.

Lämpötila: +5℃ ~ +40℃
Kosteus: ≤ 80％
Ilmanpaine: 70 kPa – l06 kPa
Kuljetus ja varastointi:
Lämpötila: -10℃ ~ +55℃
Kosteus: ≤ 93％
Ilmanpaine: 50 kPa – l06 kPa
Suositeltava paristotyyppi: 1,5 V DC alkaliparisto x 2 (koko: AAA)
LCD-näyttö: 25 mm × 14 mm (vain Baby Sound B)
Sykemittaus (vain Baby Sound B):
Sykkeen mittausalue: 50–240 sykettä minuutissa
Erotuskyky: 1 syke minuutissa
Tarkkuus: ±2 sykettä minuutissa
Tehonkulutus: < 1 W
Anturi:
Nimellistaajuus: 2.0 MHz
Käyttötaajuus: 2.0 MHz ±10%
P - : < 1 MPa
Iob: < 20 mW/cm 2
Ispta: < 100 mW/cm 2
P: < 20 mW
Käyttötila: Jatkuvan aallon doppler
Anturin tehollinen säteilyalue: < 208 mm2
Huomautus: Kaikissa käyttötiloissa mekaaninen indeksi: MI < 1, lämpöindeksi:
TI < 1.

Sarjanumero

Luku 5—Symbolien selitteet
Luku 6—Tuotetiedot
Tuotteen nimi: Baby Sound -taskudoppler
Mallinumero: Baby Sound A/B
Turvallisuus: Noudattaa standardia: IEC 60601-1:2005
Luokittelu:
Sähköiskusuojauksen tyyppi: Sisäisellä virralla käytettävä laite.
Sähköiskusuojauksen taso: Tyyppi B liityntäosan osalta
Suojaustaso nesteiden sisäänpääsyä vastaan:
Liityntäosa (ultraäänianturi, kuten kuvassa 3-2): IPX1
Pääyksikkö: IPX0
Turvallisuustaso palavien kaasujen lähellä: Laite ei sovellu käytettäväksi palavien kaasujen lähellä
Toimintajärjestelmä: Jatkuvakäyttöinen laite
EMC: Ryhmä I, luokka B
Soveltuva käyttöalue: Soveltuu käytettäväksi raskauden 12. viikon jä lkeen
Fyysinen ominaisuus:
Koko: (P) 110 mm × (L) 55 mm × (K) 16,8 mm
(anturin huipun ja yläpaneelin välinen etäisyys on 26 mm)
Paino: Noin 80 g (paristojen kanssa)
Ympäristö:
Käyttö:

Liite 1

a
Ohjeistus ja valmistajan vakuutus, elektromagneettinen säteily
kaikille LAITTEILLE ja JÄRJESTELMILLE
Ohjeistus ja valmistajan vakuutus, elektromagneettinen säteily

Taskudopplerin (Baby Sound B) magneettinen ympäristö on määritetty seuraavassa. Taskudopplerin (Baby Sound B) käyttäjän tai asiakkaan on varmistettava,
että laitetta käytetään kyseisessä ympäristössä.
Vaatimustenmukaisuus

Elektromagneettinen ympäristö,
ohjeistus

Radiotaajuussäteily
CISPR 11

Ryhmä 1

Taskudoppler (Baby Sound B) käyttää
radiotaajuusenergiaa vain sisäisiin
toimintoihinsa. Näin ollen radiotaajuussäteily on erittäin alhaista eikä
todennäköisesti häiritse lähellä olevia
elektronisia laitteita.

Radiotaajuussäteily
CISPR 11

Luokka B

Säteilytestaus

Harmoninen
säteily
IEC 61000-3-2
Jännitevaihtelut/vilkkusäteily
IEC 61000-3-3

Ei soveltuva

Taskudoppler (Baby Sound B) sopii
käytettäväksi kaikissa laitoksissa ja
kodeissa, jotka on liitetty suoraan
yleiseen matalajännitteiseen kotitalouksille tarkoitettuun sähköverkkoon.

Ei soveltuva

Ohjeistus ja valmistajan vakuutus, elektromagneettinen kestävyys
kaikille LAITTEILLE ja JÄRJESTELMILLE
Ohjeistus ja valmistajan vakuutus, elektromagneettinen kestävyys
Taskudoppler (Baby Sound B) on suunniteltu käytettäväksi seuraavassa sähkömagneettisessa ympäristössä. Taskudopplerin (Baby Sound B) käyttäjän tai asiakkaan on varmistettava, että laitetta käytetään kyseisessä ympäristössä.
Kestävyystestaus

Staattinen
purkaus (ESD)
IEC 61000-4-2

Verkkotaajuinen (50 Hz)
magneettikenttä
IEC 61000-4-8

IEC
60601 -testaust
aso

6 kV kontakti
8 kV ilma

3 A/m

Vaatimustenmukaisuustaso

6 kV kontakti
8 kV ilma

3 A/m

Elektromagneettinen
ympäristö, ohjeistus
Lattiamateriaalin tulee
olla puu, betoni tai
keraaminen laatta. Jos
lattia on peitetty synteettisellä materiaalilla,
suhteellisen ilmankosteuden tulee olla vähintään 30 %.
Verkkotaajuuksisten
magneettikenttien tulee
olla tavanomaisen
liikekiinteistön tai
sairaalaympäristön
tavanomaisen sijainnin
tasolla.

Ohjeistus ja valmistajan vakuutus, elektromagneettinen kestävyys
ELÄMÄÄ TUKEMATTOMILLE LAITTEILLE ja JÄRJESTELMILLE
Ohjeistus ja valmistajan vakuutus, elektromagneettinen kestävyys

Taskudoppler (Baby Sound B) on suunniteltu käytettäväksi seuraavassa sähkömagneettisessa ympäristössä. Taskudopplerin (Baby Sound B) käyttäjän tai asiakkaan on varmistettava, että laitetta käytetään kyseisessä ympäristössä.
Kestävyystestaus

IEC
60601 -testaus
taso

Vaatimustenmukaisuustaso

 3.5 
d   p
 V1 

Säteilevä
radiotaajuus
IEC
61000-4-3

Suositeltava etäisyys siirrettävien ja kannettavien radiotaajuusviestintälaitteiden ja LAITTEISTON tai JÄRJESTELMÄN välillä
ELÄMÄÄ TUKEMATTOMILLE LAITTEILLE ja JÄRJESTELMILLE
Suositeltava etäisyys
siirrettävien ja kannettavien radiotaajuusviestintälaitteiden ja Taskudopplerin
(Baby Sound B) välillä
Taskudoppler (Baby Sound B) on suunniteltu käytettäväksi sähkömagneettisessa
ympäristössä, jossa säteilevät radiotaajuuksiset häiriöt ovat hallittuja. Taskudopplerin (Baby Sound B) asiakas tai käyttäjä voi poistaa sähkömagneettisia häiriötä
pitämällä vähimmäisetäisyyden siirrettävän ja kannettavan radiotaajuuksisen
viestintälaitteen (lähetin) ja Taskudopplerin (Baby Sound B) välillä seuraavien
suositusten mukaan, jotka riippuvat viestintälaitteiden suurimmasta lähtötehosta.

Erotusetäisyys lähettimen taajuuden mukaan
(m)
Lähettimen
nimellinen
enimmäislähtöteho
(W)

80 MHz – 800 MHz

800 MHz – 2,5 GHz

 3.5 
d   P
 E1 

7
d   P
 E1 

0,01

0,1167

0,2334

0,1

0,3689

0,7378

1

1,1667

2,3334

10

3,6893

7,3786

100

11,6667

23,3334

Sellaisten lähettimien osalta, joiden enimmäislähtötehoa ei ole lueteltu edellä,
suositeltu etäisyys metreinä (m) on arvioitavissa lähettimen taajuuteen sovellettavasta kaavasta, jossa P on lähettimen enimmäislähtöteho watteina (W) lähettimen
valmistajan ilmoittaman mukaan.
HUOMAUTUS 1
80 ja 800 MHz taajuuksilla sovelletaan korkeamman taajuusalueen erotusetäisyyttä.
HUOMAUTUS 2
Nämä ohjeistukset eivät välttämättä sovellu kaikissa tilanteissa. Elektromagneettiseen etenemiseen vaikuttaa rakenteiden, esineiden ja
ihmisten aiheuttamat vaimennus ja heijastumat.
Liite 2
Akustisen ulostulon raporttitaulukko, cwD-tila
Nimellistaajuus: 2,0 MHz
Anturin malli: ----(S/N:-----)

Elektromagneettinen ympäristö, ohjeistus
Siirrettäviä ja kannettavia
radiotaajuusviestintälaitteita ei
tule käyttää lähempänä Taskudopplerin (Baby Sound B)
mitään osaa, mukaan lukien
sen kaapelit, kuin mikä on
suositeltava etäisyys lähettimen taajuuteen soveltuvasta
kaavasta laskettavissa.
Suositeltava etäisyys

Johtuva
radiotaajuus
IEC
61000-4-6

b
V/m.

Kiinteiden lähettimien, kuten radiotaajuuksisten puhelimien (matkapuhelin,
langaton puhelin) tukiasemien ja maanpäällisten matkaviestinten, radioamatöörilaitteiden, AM- ja FM-radiolähetinten ja televisiolähetinten, kentän
voimakkuutta ei voi ennustaa teoreettisesti ja tarkasti. Kiinteiden radiotaajuuslähettimien aiheuttaman elektromagneettisen ympäristön arvioimiseksi
suositellaan elektromagneettista kohdemittausta. Jos Taskudopplerin (Baby
Sound B) käyttöpaikassa mitattu kentän voimakkuus ylittää edellä mainitun
soveltuvan radiotaajuuksisen vaatimustason, Taskudoppleria (Baby Sound B)
on tarkkailtava ja sen oikea toiminta on varmistettava. Jos havaitaan epätavanomaista toimintaa, tarvitaan muita toimia, kuten Taskudopplerin (Baby
Sound B) uudelleensuuntaaminen tai -sijoittaminen.
Taajuusalueella 150 kHz – 80 MHz kentän voimakkuuksien tulee olla alle 3

TIS

Indeksitarra

Suurin indeksiarvo

3 V/m
80 MHz – 2,5
GHz

P (mW)

MHz
3 Vrms

3 V/m

800 MHz – 2,5
7
d   P
 E1 
GHz
Missä P on suurin lähettimen
lähtöteho watteina (W) lähettimen valmistajan ilmoittamana ja d on suositeltu etäisyys metreinä (m).
Kiinteiden radiotaajuuslähettimien kentän elektromagneettisen kohdemittauksen osoittaman voimakkuuden (a) on
oltava alempi kuin kunkin
taajuusalueen vaatimustenmukaisuustaso (b).
Seuraavalla symbolilla merkityn laitteiston läheisyydessä
saattaa esiintyä häiriötä:

HUOMAUTUS 1
80 ja 800 MHz taajuuksilla sovelletaan korkeampaa taajuusaluetta.
HUOMAUTUS 2
Nämä ohjeistukset eivät välttämättä sovellu kaikissa tilanteissa. Elektromagneettiseen etenemiseen vaikuttaa rakenteiden, esineiden ja
ihmisten aiheuttamat vaimennus ja heijastumat.

0,012

Liittyvät
akustiset
parametrit

Ei-skann
aus
Aaprt ≤

Aaprt ＞

1 cm2

1 cm2

-

-

-

-

0,024

Pienin arvoista
[Pα(zs),
Izpta,αzs)]
(mW)

2,53

Zs (cm)

2,94

Zbp (cm)

2,94

Z korkeimmalla Ipi,α
(cm)

0,11

(a)

3,8

#

0,137
0,57

deq (Zb) (cm)
1,99

-

-

1,99

1,99

#

X (cm)

-

-

1,90

1,90

#

Y (cm)

-

-

1,01

1,01

#

fawf (MHz)

td (μs)

CW

prr (Hz)

CW

pr korkeimmalla Ipi
(MPa)
Muita
tietoja

TI
C

0,41

Zb (cm)

Aaprt
koko

Eiskannaus

0,017

Pra (MPa)

 3.5 
80 MHz – 800
d   P
 E1 
3 Vrms
150kHz – 80
MHz

MI

S
k
a
n
n
a
u
s

TIB

0,018

deq korkeimmalla Ipi (cm)
Ipa,α korkeimmalla
MI (W/cm2)
Polttoväli

Käyttöolosuhteet

0,58

9,43

PVx

—

—

PVy

—

—

-

-

-

-

-

#

Huomautuksia
(a) Anturia ei ole tarkoitettu kallonulkopuoliseen tai vastasyntyneiden kefaaliseen käyttöön.
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