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Parâmetro Descrição Unidade

%SpO2 Saturação de Oxigênio %

PRbpm Pulso bpm

Caros usuários, muito obrigado por comprar nosso produto. Em caso de modificações e atualizações de software, 
as informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. O Manual descreve, de 
acordo com os recursos e requisitos do Oxímetro de Pulso, estrutura principal, funções, especificações, métodos 
corretos de transporte, instalação, uso, operação, reparo, manutenção e armazenamento, etc. bem como os 
procedimentos de segurança para proteger tanto o usuário quanto o equipamento. Consulte os respectivos 
capítulos para obter detalhes. Leia o Manual com muito cuidado antes de usar este dispositivo. Estas instruções 
descrevem os procedimentos operacionais a serem seguidos estritamente falhas para seguir estas instruções 
podem causar anormalidade de medição, danos ao equipamento e lesões pessoais. O fabricante NÃO é responsável 
pelos problemas de segurança, confiabilidade e desempenho e qualquer anormalidade de monitoramento, lesões 
pessoais e danos nos equipamentos devido à negligência do usuário nas instruções de operação. O serviço de 
garantia do fabricante não cobre tais falhas. Devido à próxima renovação, os produtos específicos recebidos podem 
não estar totalmente de acordo com a descrição deste Manual do Usuário. Lamentamos sinceramente por isso. Este 
produto pode ser usado repetidamente. Sua vida útil é de 3 anos. Se você tiver alguma dúvida sobre o uso deste 
produto, ligue para GASLIVE 19 3829 5454 de segunda a sexta-feira das 8:00 as 17:00 Horário de Brasília (BR).  
Atenção       Leia o Manual com muito cuidado antes de usar este dispositivo.

a) Verifique o dispositivo antes de usar e confirme se ele pode funcionar normalmente. b) O dedo deve ser colocado 
corretamente (veja a ilustração anexada deste manual, Figura 1), ou então pode causar uma medição imprecisa. 
c) O sensor SpO2 e o tubo de recepção foto elétrica devem ser organizados de forma que a arteríola do usuário 
fique posicionada entre eles. d) O sensor SpO2 não deve ser usado no dedo de um membro com punção arterial 
ou braçadeira de pressão arterial ou recebendo injeção intravenosa. e) Certifique-se de que o caminho óptico está 
livre de quaisquer obstáculos, como tecido emborrachado. f) A luz ambiente excessiva pode afetar o resultado da 
medição, incluindo lâmpada fluorescente, luz de rubi dupla, aquecedor infravermelho, luz solar direta e etc. g) 
Ação extenuante do usuário ou interferência eletrocirúrgica extrema também pode afetar a precisão. h) Limpe e 
desinfete o dispositivo após funcionar de acordo com o Manual do Usuário (6.1.1)

Instruções para operações seguras:
1. Inspecione periodicamente, certifique-se de que não há danos visíveis nos cabos e transdutores que possam 
afetar a segurança do paciente e o desempenho de monitoramento. Recomenda-se que o dispositivo seja 
inspecionado pelo menos uma vez por semana. Por favor, pare de usar o dispositivo se houver danos óbvios 
ao dispositivo. 2. A manutenção necessária deve ser realizada por técnicos qualificados nomeados pela nossa 
empresa SOMENTE. Os usuários não podem realizá-la sozinhos. 3. O oxímetro não pode ser usado juntamente 
com dispositivos não especificados no Manual do Usuário. Somente o acessório que é nomeado ou recomendado
pela fabricante pode ser usado com este dispositivo. 4. O dispositivo foi calibrado antes de sair de fábrica.
1.2 Atenção
Mantenha o oxímetro longe da poeira, vibração, substâncias corrosivas, materiais explosivos, alta temperatura e 
umidade. Se o dispositivo estiver molhado, por favor, pare de operá-lo. Quando o dispositivo for transportado do 
ambiente frio para o ambiente quente ou úmido, por favor, não o use imediatamente. Não opere o interruptor no 
painel frontal com materiais afiados. Não é permitida a desinfecção a vapor de alta temperatura ou alta pressão do 
oxímetro. Consulte o Manual do Usuário no capítulo relativo (6.1) para obter instruções de limpeza e desinfecção. 
Não mergulhe o oxímetro em líquido. Quando precisar de limpeza, limpe sua superfície com álcool medicinal. Não 
pulverize diretamente o líquido no dispositivo. Ao limpar o dispositivo com água, a temperatura deve ser inferior a 
60 °C. Os dedos muito finos ou muito frios podem afetar a precisão da medida, por favor, insira o dedo mais grosso, 
como polegar ou dedo médio profundamente na sonda. O produto é adequado para crianças acima de quatro anos 
e adultos (peso deve ser entre 15 e 110 Kg). O dispositivo pode não funcionar para todos os usuários. Se você não 
conseguir obter leituras estáveis, interrompa o uso. O período de atualização dos dados é inferior a 5 segundos, o 
que é mutável de acordo com diferentes valores de taxa de pulso. Se algumas condições anormais aparecerem na 
tela durante o processo de teste, puxe o dedo e reinserir para restaurar o uso normal. O dispositivo tem vida útil 
de três anos. O cordão é feito de material comum, por favor, não use se for muito sensível ao cordão. E não enrole 
o cordão em volta do pescoço para evitar acidente. O dispositivo não tem a função de alarme ao exceder limites, 
não o usar em situações onde alarmes são necessários. A temperatura máxima para a superfície de contato do 
dispositivo com o corpo é inferior a 41°C, e a temperatura é medida por um dispositivo de medição de temperatura. 
As baterias devem ser removidas se o dispositivo for armazenado por mais de um mês, ou então as baterias podem 
vazar. Não torça ou puxe o circuito flexível de conexão entre as duas partes do dispositivo.
1.3 Avisos
1. Perigo explosivo — NÃO use o dispositivo em ambiente com gás inflamável, como alguns agentes anestésicos 
inflamáveis. 2. NÃO enrosque o cordão para evitar quedas e danos no dispositivo. 3. A pessoa que é alérgica à 
borracha não pode usar este dispositivo. 4. O descarte de sucata do dispositivo e seus acessórios e embalagem 
(incluindo bateria, sacos plásticos, espumas e caixas de papel) devem seguir as leis e regulamentos locais. 5. 
Verifique a embalagem antes de usar para ter certeza de que o dispositivo e os acessórios estão totalmente 
de acordo com a lista de embalagem, ou então o dispositivo pode funcionar de forma anormal. 6. Desconforto 
ou dor podem aparecer se usar o dispositivo incessantemente, especialmente para os usuários com barreira 
microcirculatória. Recomenda-se que o sensor não seja aplicado no mesmo dedo por mais de 2 horas. 7. O oxímetro 
não pode ser usada no dedo inchado e cortado. 8. O infravermelho é prejudicial aos olhos, de modo que o usuário 
e o técnico de manutenção não devem olhar para a parte de luz da sonda SpO2 (o infravermelho é invisível). 9. Os 
usuários não podem usar esmalte ou outra maquiagem. 10. As unhas dos usuários não devem ser muito longas. 11. 
O dispositivo não é destinado a tratamento.

INSTRUÇÕES AO USUÁRIO

ATENÇÃO PARA OPERAÇÃO

RESTRIÇÕES CLÍNICAS

INDICAÇÃO DE USO

SEGURANÇA

Princípio de operação para Oxímetro de Pulso

Princípio do Oxímetro é o seguinte: Uma experiente fórmula do processo de dados é estabelecida usando a 
Lei de Lambert Beer de acordo com características de absorção de espectro de Hemoglobina Redutiva (Hb) e 
Oxihemoglobina (HbHbO2) em zonas de brilho e infravermelho próximo. Princípio de operação do instrumento é: 
Fotoelétrico A tecnologia de inspeção de oxihemoglobina é adotada de acordo com a Tecnologia de Varredura e 
Capacidade de Gravação de Pulso, de modo que dois feixes de diferentes comprimentos de onda de luzes possam 
ser focados na ponta da unha humana através da perspectiva do sensor tipo grampo. Em seguida, o sinal medido 
pode ser obtido por um elemento fotossensível, e a informação adquirida será mostrada na tela por meio do 
tratamento em circuitos eletrônicos e microprocessador.
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Oxímetro de Dedo

Manual do 
Usuário

CMS50D-BT

Desempenho principal
1. Exibição do valor de SpO2  , 2. Exibição da taxa de pulso, 3. Exibição de dados de pulso em curva e gráfico da 
barras, 4. Função de tempo de sincronização, 5. A direção do display pode ser alterada automaticamente, 6. O 
dispositivo entrará automaticamente no estado de tela em branco quando não houver operação por um minuto, 
7. Os dados podem ser carregados para o APP por Bluetooth. O APP carregará os dados para a plataforma CLOUD 
para análise.
Parâmetros principais
1.Faixa de medição spO2 0%~100% Precisão: 70%~100%: ±2% 0%~69%: não especificado, 2.Faixa de medição 
de Pulso PR: 30 bpm~250bpm Precisão: ±2 bpm ou ±2%,o que for maior, 3.Resolução: SpO2: 1% PR: 1bpm, 
4.Desempenho de medição em condição de pulso fraco: SpO2 e taxa de pulso podem ser mostrados corretamente 
quando a relação pulso-preenchimento é de 0,4%, O erro do SpO2 é ±4%, o erro da taxa de pulso é ±2 bpm ou 
±2%,o que for maior, 5.Resistência à luz circundante: O desvio entre o valor medido na condição de luz feita pelo 
homem ou luz natural interior e a de sala escura é inferior a ±1%, 6.Tensão de trabalho: DC 3 V, 7.Sensor óptico : luz 
vermelha (comprimento de onda é 660nm, 6,65 mW) Infravermelho (comprimento de onda é de 880nm, 6,75 mW)
8.Especificações Bluetooth Protocolo Bluetooth: Bluetooth Low Energy, Protocolo USB: Nenhum, Frequência 
de operação: banda ISM de 2,4 GHz, Modulação: GFSK (Chave de mudança de frequência gaussiana), Poder de 
transmissão:0 dBm, -6 dBm, -23 dBm, Sensibilidade: ≤-84 dBm  @  0,1% BER, Taxa de transferência:1 Mbps, 
Recursos de segurança :Autenticação e criptografia, Serviços de suporte: Transferência de dados Bluetooth, 9. ID 
FCC:2ABOGCMS50D-BT
Requisitos ambientais
• Ambiente de armazenamento: Temperatura: -40°C~ +60°C / Umidade Relativa: ≤95% / Pressão atmosférica: 
500 hPa~1060 hPa.
• Ambiente de Operação: Temperatura: 10°C~ 40°C / Umidade Relativa: ≤75% / Pressão atmosférica: 700 hPa~ 
1060 hPa.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Emissão de Brilho e 
Raio Infravermelho

Recepção de Brilho e 
Raio Infravermelho

Figura 1 Princípio de Operação

INTRODUÇÃO DO DISPOSITIVO

Figura 2: Esboço do Oxímetro de Pulso

Figura 3: Interface Sp02

5.1 Instalação de baterias

1. Abra a tampa do compartimento da bateria na parte de trás do dispositivo, mostrada como Figura 4. 2. Instale 
as duas baterias alcalinas “AAA”, preste atenção à polaridade, mostrada como Figura 5. 3. Instale o compartimento 
da bateria, mostrado como Figura 6. Atenção      Certifique-se de que as polaridades das baterias estão instaladas 
corretamente, para evitar qualquer dano ao dispositivo. Por favor, tire as baterias se o dispositivo não for usado 

1. Como a medida é tomada com base no pulso arterial, é necessário um fluxo sanguíneo considerável do usuário. 
Para um usuário com pulso fraco devido ao choque, baixa temperatura ambiente/corpo, sangramento grave ou uso 
de droga de contração vascular, a forma de onda SpO2 (PLETH)) diminuirá. Neste caso, a medição será mais sensível 
à interferência. 2. Para aqueles com uma boa quantidade de droga para contraste (como azul metileno, verde 
índigo e azul índigo ácido), ou carboxihemoglobina (COHb), ou metionina (Me+Hb) ou hemoglobina tiossalicílica, e 
alguns com problema de icterícia, a determinação da SpO2 por este monitor pode ser imprecisa. 3. As drogas como 
dopamina, procaína, prilocaína, lidocaína e butacaína também podem ser um fator importante culpado por erro 
grave da medida de SpO2. 4. Como o valor SpO2 serve como referência para julgamento de anoxia anêmica e anoxia 
tóxica, alguns usuários com anemia grave também podem relatar boa medição de SpO2.      Atenção O produto 
não é adequado para uso em supervisão contínua para os usuários. O problema da supervalorização surge quando 
os usuários forem os que sofrem de toxicose causada por monóxido de carbono; o dispositivo não é recomendado 
para ser usado nesta circunstância.

O Oxímetro de Pulso é um dispositivo não invasivo destinado à verificação rápida da saturação da hemoglobina 
arterial (SpO2) e da taxa de pulso de adultos e crianças acima de 4 anos em ambientes de uso doméstico e ambiente 
hospitalar. Este dispositivo não se destina ao monitoramento contínuo. O dispositivo pode ser multiutilizado. 
Oxímetro de pulso destinado ao bem-estar do usuário.

GUIA DE OPERAÇÃO

Figura 5Figura 4 Figura 6 
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Distâncias de separação recomendadas, Equipamento de comunicação RF portátil e móvel e o EQUIPAMENTO 
ou SISTEMA –para equipamentos ou sistemas que não são que suportam vida, Distâncias de separação 

recomendadas. Equipamento de comunicação RF portátil e móvel e o CMS50D-BT

O CMS50D-BT destina-se a ser usado em um ambiente eletromagnético no qual os distúrbios de RF irradiados são controlados.O 

cliente ou o usuário do CMS50D-BT pode ajudar a evitar interferências eletromagnéticas mantendo uma distância mínima entre os 

equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis (transmissores) e o CMS50D-BT conforme recomendado abaixo, de acordo com 

a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

Potência máxima de 
saída do transmissor

(W)

Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor(m)

150 kHz a 80 MHz 80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2.5 GHz

0.01 0.12 0.12 0.23

0.1 0.37 0.37 0.74

1 1.17 1.17 2.33

10 3.69 3.69 7.38

100 11.67 11.67 23.33

Para transmissores classificados com uma potência máxima de saída não listada acima, a distância de separação recomendada d 
em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima de saída do 
transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor. NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação 
para a faixa de frequência mais alta. NOTA 2 Estas orientações podem não ser aplicadas em todas as situações. A propagação 
eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas,  objetos e pessoas.

Figura 7: interface “Tempo de Sincronização...”.

5.2 Medição de dados
1. Instale as duas baterias “AAA” corretamente, em seguida o dispositivo ligará automaticamente e entrará na 
interface “Tempo de Sincronização...”.

        
       

      Atenção       Na interface “Tempo de Sincronização...”, O Bluetooth será ativado automaticamente.
       Atenção         Antes de cada medição, certifique-se de que o dispositivo tenha realizado tempo de sincronização, 
para garantir o tempo preciso para armazenar dados. Ele indica que o dispositivo precisa executar o tempo de 
sincronização quando exibir “Tempo Sincronização...”, caso contrário, ele não armazenará resultados de medição.
O método: Execute o tempo de sincronização, conectando as baterias, então o dispositivo ligará automaticamente, 
quando ele entrar na interface “Tempo Sincronização...”, conecte-o com o App, então ele ajustará automaticamente 
o tempo. 2.Insira o dedo na sonda (totalmente inserido), em seguida, o dispositivo entrará automaticamente na 
interface “SpO2” mostrada como Figura 3.
       Atenção        a) Unhas e o tubo luminescente devem estar do mesmo lado. b) Durante o uso, o dedo dos usuários 
não deve tremer e ficar relaxado. 3. Leia SpO2 e valor da taxa de pulso diretamente da tela depois de inserir o 
dedo por cerca de 4~8 s, como mostrado na Figura 3. Puxe o dedo após dados estáveis aparecerem para terminar o 
armazenamento de dados. Apenas um resultado é armazenado de cada inserção do dedo. 4.Na tela Spo2, a direção 
da tela pode ser alterada automaticamente.
     Atenção      No modo de espera, a tela não exibe nenhum conteúdo. No modo de espera, Bluetooth está em 
estado “OFF”. 5.No modo de espera, pressione o botão para ativar a tela.
5.3 Upload de dados
O dispositivo pode transmitir SpO2 e taxa de pulso para o telefone via wireless. O usuário pode adicionar o 
dispositivo pesquisando-o no APP, pois cada dispositivo tem o código exclusivo que está marcado no gabinete 
do dispositivo, o que proporciona comodidade para o usuário carregar os resultados para o APP, evita confusão 
causada pelos mesmos dispositivos.

A. Um cordão 
B. Duas baterias (adquiridas a parte) 
C. Um Manual do Usuário 
D. Uma capa protetora 

ACESSÓRIOS

APÊNDICE 1

Problema Análise Solução

A SpO2 ou a Taxa de Pulso não podem 

ser exibidos normalmente

1. O dedo não está devidamente 

inserido.

2. O valor de SpO2 do paciente é muito 

baixo para ser detectado.

1. Insira o dedo corretamente e tente 

novamente.

2. Tente várias vezes; Se persistir, 

procure um hospital.

A SpO2 ou a Taxa de Pulso não são 

exibidos de forma estável

1. O dedo não está inserido em 

profundidade suficiente.

2. O dedo está tremendo ou o paciente 

está se movendo.

1. Insira o dedo corretamente e tente 

novamente.

2. Por favor, não se mexa.

O dispositivo não pode ser ligado 1. As baterias estão quase no fim.

2. As baterias estão instaladas 

incorretamente.

3. O dispositivo está com defeito.

1. Por favor, substitua as baterias.  

2. Por favor, instale as baterias 

novamente.

3. Por favor entre em contato com a 

central de atendimento local.

O display desaparece de  repente 1. Baixa tensão

2. O dispositivo entra no modo de espera  

se não houver operação por 1 minuto.

1. Por favor, substitua as baterias.  

2. Normal.

Os dados não podem ser armazenados. 1. Hora errada.

2. O tempo de medição é muito curto.

1. Sync time (Sincronizacão).

2. Normal.

6.1 Manutenção de rotina
6.1.1 Limpeza e desinfecção
Desligue o dispositivo antes de limpar. Use álcool medicinal para limpar e desinfetar o dispositivo, secando ao 
ar naturalmente ou limpando-o com um pano limpo e seco. Evite qualquer entrada de líquido no dispositivo.
6.1.2 Manutenção
1.Mantenha o dispositivo longe da poeira, alta temperatura e umidade, e evite sacudir e bater fortemente. 
2.Quando o dispositivo precisar, limpe sua superfície com detergente neutro, evite usar líquido corrosivo forte, 
como álcool e gasolina. 3.Por favor limpe e desinfete o dispositivo antes de usar de acordo com o Manual do 
Usuário (6.1.1). 4.Por favor substitua as baterias quando a bateria estiver fraca. 5.Por favor, tire as baterias se 
o dispositivo não for usado por muito tempo.6. O dispositivo precisa ser calibrado periodicamente. Pode ser 
realizado pelo distribuidor, apenas entrar em contato conosco para calibração.
6.2 Transporte e armazenamento
A. O dispositivo pode ser transportado por transporte comum ou de acordo com contrato de transporte. O 
dispositivo não pode ser transportado misturado com material tóxico, nocivo e corrosivo. B. O dispositivo deve ser 
armazenado em sala sem gases corrosivos e boa ventilação. Temperatura: -40°C~60°C; Umidade relativa: ≤95%; 
Pressão atmosférica: 500hPa~1060hPa ≤95%; Pressão atmosférica: 500hPa~1060hPa.

ESPECIFICAÇÕES

MANUTENÇÃO

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

SIGNIFICADO DOS SÍMBOLOS

Símbolo Significado Símbolo Significado

Parte aplicada tipo BF Cátodo de bateria

Consulte o Manual do Usuário Aviso – consulte o Manual do Usuário

%SpO2 A saturação de oxigênio (%) Frágil

PRbpm Taxa de Pulso (bpm) Mantenha Seco

Bateria fraca ou esgotada Este lado para cima

Calorie Calorias Número de série

Eletrodo positivo da bateria WEEE (2002/96/EC)

Pressão Atmosférica IP22 Classificação de proteção anti-líquido

Temperatura Armazenamento Umidade Armazenamento

Informações de exibição Modo de exibição

A saturação de oxigênio de pulso (SpO2) Tela LED digital de 2 dígitos

Taxa de pulso (PR) Tela LED digital de 3 dígitos

Intensidade do pulso (gráfico de barra) Tela LED de gráfico de barra

Parâmetro SpO2  

Faixa de medição 0%~99% (resolução: 1%)

Parâmetro de pulso

Faixa de medição 30 bpm~250bpm (resolução: 1bpm)

Classificação de segurança Equipamento alimentado internamente, peça aplicada tipo BF

Intensidade do pulso

Faixa Display de gráfico de barras contínuo, o visor mais alto indica o pulso mais forte.

Alimentação

Duas baterias “AAA”

Dimensão do peso

Dimensão 58 mm(L) x 32 mm(C) x 34 mm(A)

Peso Cerca de 52 g (incluindo baterias)

Orientação e declaração do fabricante – emissões eletromagnéticas para todos os EQUIPAMENTOS e SISTEMAS
Orientação e declaração do fabricante– emissão eletromagnética

O CMS50D-BT destina-se a ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente do usuário do CMS50D-BT deve 

assegurar que ele é usado em tal ambiente

Teste de emissão Conformidade Ambiente eletromagnético– Orientação

Emissões de RF

CISPR 11

Grupo 1 O CMS50D-BT usa energia RF apenas para sua função interna. Portanto, suas 

emissões de RF são muito baixas e não são susceptíveis de causar qualquer 

interferência em equipamentos eletrônicos próximos.

Emissão de RF

CISPR 11

Classe B O CMS50D-BT é adequado para uso em todos os estabelecimentos,  incluindo 

domésticos e aqueles diretamente conectados a uma rede de alimentação de 

baixa tensão fornecida em edifícios usados para fins domésticos.

Orientação e declaração do fabricante– imunidade eletromagnética

O CMS50D-BT destina-se a ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente do usuário do CMS50D-BT deve 
assegurar que ele é usado em tal ambiente

Teste de imunidade Nível de teste 
IEC 60601

Nível de
conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

Descarga eletrostática (ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV contato
±8 kV ar

±6 kV contato
±8 kV ar

Os pisos devem ser de madeira, concreto ou cerâmica. 
Se o piso for coberto com material sintético, a umidade 

relativa deve ser de pelo menos 30%.

Frequência de energia 
(50/60Hz) campo magnético

IEC 61000-4-8

3A/m 3A/m A qualidade da energia elétrica da rede deve ser a de 
um ambiente comercial ou hospitalar típico.

Orientação e declaração do fabricante– imunidade eletromagnética–
para equipamentos e sistemas que não são de suporte à vida

O CMS50D-BT destina-se a ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. 

O cliente do usuário do CMS50D-BT deve assegurar que ele é usado em tal ambiente

Teste de imunidade Nível de teste 
IEC 60601

Nível de
conformidade

Ambiente eletromagnético - orientação

RF conduzido

IEC 61000-4-6

RF irradiado

IEC 61000-4-3

3 Vrms

150 kHz a 80 

MHz

3 V/m

80 MHz a 2.5 

GHz

3 Vrms

3 V/m

Os equipamentos de comunicação RF portáteis e 
móveis não devem ser utilizados mais perto de 
qualquer parte do CMS50D-BT, incluindo cabos, do 
que a distância de separação recomendada calculada 
a partir da equação aplicável à frequência do 
transmissor.
Distância de separação recomendada.

     
                                                  

                                             

Onde P é a potência máxima de saída do transmissor 
em watts (W) de acordo com o fabricante do 
transmissor e d é a distância de separação 
recomendada em metros (m).
Os pontos fortes de campo dos transmissores rf 
fixos, determinados por uma pesquisa de local 
eletromagnético,a devem ser menores do que o nível 
de conformidade em cada faixa de frequência. b
Pode ocorrer interferência nas proximidades de 
equipamentos marcados com o seguinte símbolo:

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se maior faixa de frequência. NOTA 2 Estas orientações podem não ser aplicadas em todas as 
situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

80 MHz a 800 MHz 800 MHz a 2.5 GHz

por muito tempo. Substitua as pilhas quando a bateria estiver fraca. Substitua duas baterias novas pelo mesmo 
tipo ao mesmo tempo. Depois de substituir as baterias, execute o tempo de sincronização com o APP novamente. 
Atenção       O descarte de baterias de sucata deve seguir as normas locais sobre meio ambiente.


