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ASPILIVE
ASPIRADOR PORTÁTIL DE SECREÇÃO
7E-B5

Manual do Usuário

• 20L/min
• 32L/min

Leia cuidadosamente o manual do usuário 
e siga as instruções antes de usar.
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Aviso: Não desmonte ou tente consertar esse equipamento. Todos os consertos 
devem ser realizados por pessoal qualificado em assistências técnicas autorizadas.

1. Quando o equipamento estiver ligado, ele não deve ser deixado sem supervisão.
2. Monitore o produto quando usado por crianças ou indivíduos debilitados.
3. Não use acessórios que não sejam os recomendados pelo fabricante. Isso reduzirá 
o desempenho do equipamento.
4. Não use o equipamento e envie para a assistência técnica caso o cabo de 
alimentação ou plugue apresente danos, o equipamento não funciona corretamente, 
sofreu quedas ou molhou.
5. Mantenha o cabo de alimentação longe de superfícies aquecidas.
6. Não bloqueie a ventilação do produto. Evite panos macios e outras coisas 
semelhantes próximos às saídas de ventilação.
7. Não deixe cair ou insira qualquer substância no orifício do equipamento.
8. Deve-se notar que a pressão negativa excessiva pode causar danos ao corpo 
humano.

O cabo de força e/ou mangueiras podem apresentar riscos de estrangulamento e 
tropeços.
A inalação ou deglutição de partes pequenas podem causar asfixia.
Há risco de lesão por contato, tal como irritação da pele e reações alérgicas, devido 
ao uso prolongado dos acessórios.

O Aspilive, é uma nova geração de dispositivos de aspiração livre de óleos, indicada 
para uso em pacientes que tem dificuldade de remoção de catarro devido a 
doenças, estado de coma e cirurgia, bem como para aspiração de líquidos como 

1. Desligue a energia imediatamente após cada uso.
2. Desligue imediatamente da energia quando a água penetrar no equipamento.
3. Não coloque ou armazene o equipamento onde água ou outro líquido possa 
gotejar.
4. Não toque no equipamento quando ele estiver molhado.
5. Não desmonte o equipamento. Os serviços devem ser realizados por profissionais 
qualificados.
6. Verifique regularmente o índice de segurança elétrica do equipamento.

1. Regras de segurança importantes

Aviso: Reduza o risco de queimaduras, choques elétricos, incêndio ou ferimen-
tos pessoais

Atenção

Perigo: Reduza o risco de choque elétrico

Indicação de uso

2. Características do produto
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Bomba com lubrificação sem óleo para evitar que o meio ambiente seja poluído 
pela névoa de óleo.
Baixo ruído.
Nenhuma pressão positiva gerada durante a operação, garantindo uma operação 
confiável e segura.
Sistema de regulação de pressão negativa de ajuste contínuo. 
Equipamento de tamanho pequeno, leve e portátil.

       A unidade de sucção não é adequada para uso em locais com gás inflamável e 
explosivo. 

Quando a temperatura de armazenamento estiver abaixo de 5ºC, ou acima de 40°C, 
mantenha o equipamento dentro das especificações de condições normais de 
operação por pelo menos 4 horas antes de usar.

Nota

Temperatura ambiente: +5ºC~+40ºC 
Umidade relativa: 30%~80% 
Pressão atmosférica: 86kPa~106kPa

1. Alta pressão negativa, alto fluxo
2. Fonte de alimentação: 127 Vac ou 220 Vac - 60Hz (verifique na embalagem ou na 
etiqueta do produto a tensão do seu equipamento)
3. Potência de entrada: 150VA
4. Limite de pressão negativa: ≥0.08 MPa (760mmHg)
5. Taxa de sucção (verifique o modelo na embalagem ou na etiqueta do produto):
-20 L/min (+/- 2 L/min) (760 mmHg)
-32 L/min (+/- 2 L/min) (760 mmHg)
6. Faixa de regulação de pressão negativa: 0.02 MPa~limite de pressão negativa
7. Frasco de armazenamento de líquido: 1000 ml/pc, 1pc 
8. Ruído: ≤ 60 dB(A)
9. Peso: 3.9 kg
10. Dimensão: 314×123×233(mm)
11. Sistema de trabalho: modo de operação intermitente - 30 minutos ligado, 30 
minutos desligado.
12. Dispositivo Classe II, parte aplicada Tipo BF.
13. Vida útil:5 anos (peças de desgaste natural e consumíveis não estão incluídas).

3. Especificações Técnicas

pus e sangue durante a prática clínica. O dispositivo médico é comumente aplicado 
na emergência, sala cirúrgica, enfermaria, bem como nos cuidados de saúde 
domiciliares.

Estrutura e Princípio de Trabalho

Condições normais de operação
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O cliente deve inspecionar cuidadosamente se a aparência do produto está 
conforme e se as variedades e quantidades de acessórios estão de acordo com as 
indicadas na lista anexa, antes da instalação e utilização. O cliente deve notificar o 
fornecedor ou fabricante sobre quaisquer danos, se houver.

(com cateter de sucção temporariamente não conectado)

Conecte o cabo a unidade principal e ligue o plugue na tomada. Aperte o interruptor 
de energia e o indicador de alimentação acenderá.

- Gire firmemente o botão regulador de pressão negativa no sentido horário 
e bloqueie a entrada de sucção de ar com o dedo, com a válvula da sonda de 
aspiração, ou dobre e segure o tubo de sucção.
- Ligue o aspirador e verifique se não há nenhum som estranho; o ponteiro do 
vacuômetro alcançará rapidamente o limite da pressão negativa. Solte a entrada de 
sucção de ar, o ponteiro retornará abaixo de 0,02 Mpa. Nesse caso, o conector pode 
ser considerado em boa conexão.
- Conecte a sonda de aspiração. A pressão negativa no sistema deve ser inferior
a 0,07 MPa quando colocada a sonda de aspiração F8, ou inferior a 0,03 MPa quando 
colocada a sonda de aspiração F12.

       Nota: O cabo de alimentação é usado para desligar a energia, e a tomada deve 
ser aterrada de forma confiável.

       Nota: Drene a sonda de aspiração se estiver bloqueada, de acordo com o 
seguinte método: Dobre o tubo de sucção em forma de "V" (sem líquido no 
recipiente) e libere-o ao estado original quando a pressão negativa atingir o valor 
máximo. 

       Nota: Aplique uma pequena quantidade 
de água destilada, filtrada ou fervida ao redor 
do conector do frasco coletor e pressione 
a entrada do frasco durante a instalação. 
Pressione firmemente o conector do frasco 
coletor para melhorar sua vedação. 

4. Instalação

4.1 Inspeção na abertura da embalagem

4.2 Conectando

4.3 Conexão do cabo de energia

4.4 Inspeção de conector

Figura 2: Diagrama de conexão do tubo

Catéter de sucção
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- Abra o conector do frasco coletor; limpe a entrada da válvula e nivele o encaixe da 
válvula no flutuador. O encaixe da válvula não pode estar empenado, dobrado ou 
quebrado, e deve estar bem conectado com o flutuador. O flutuador deve ser capaz 
de se mover livremente sem qualquer bloqueio; levante a tampa do frasco coletor 
com a mão para fazer o flutuador entrar em contato com a superfície da água 
perpendicularmente e abaixe gradualmente a tampa para permitir que o flutuador 
suba.
- Aperte e segure o plugue, conecte o tubo de sucção na entrada do frasco coletor, 
gire firmemente a válvula reguladora e, então, acione o aspirador.
 - Coloque a sonda de aspiração em um balde de água limpa ou tente simular a 
aplicação real de aspirar o líquido para dentro do frasco coletor do dispositivo de 
transbordamento. Como resultado, o flutuador sobe de nível conforme a quantidade 
de líquido aumenta até que a válvula seja fechada e a sucção pare automaticamente. 
A posição final do nível do líquido depende do processo de sucção adotado.
 - Solte a válvula reguladora, desligue o aspirador, abra o conector do frasco coletor e 
esvazie o líquido do recipiente. O flutuador deve estar na parte inferior do frasco e a 
válvula está na posição aberta no caso de reapertar firmemente e segurar o plugue.
 - Nesse caso, o dispositivo de transbordamento é considerado normal, podendo ser 
utilizado para a prática clínica.

4.5 Regulagem de pressão negativa

4.6 Inspeção e teste no dispositivo de transbordamento

Repita este procedimento várias vezes até que a sonda esteja desbloqueada.

- Bloqueie a entrada de sucção, ligue o interruptor do aspirador e regule a válvula de 
pressão negativa. As leituras no medidor de pressão devem estar dentro do limite de 
0,02 MPa.
- Controle a pressão negativa conforme necessário para a sucção no momento da 
prática clínica por meio do botão regulador de pressão.
- Para aumentar a pressão negativa gire a válvula no sentido horário.
- Reduza a pressão negativa abaixo de 0,02 MPa antes de desligar a energia.

       Notas: 
1. O nível de líquido continua subindo após o dispositivo de transbordamento ter sido 
desligado, possivelmente devido a:
(1) Ainda possui pressão negativa residual no frasco coletor.
(2)  Abertura da válvula não está totalmente fechada.  
- Para o item (1), o nível do líquido no frasco coletor não aumentará quando o 
cateter de sucção for colocado novamente no líquido aspirado, e para o item (2), o 
nível do líquido ainda sobe. Assim, é necessário observar cuidadosamente e retirar 
imediatamente o condutor do líquido aspirado quando o frasco coletor estiver quase 
cheio, em seguida, desligar o aspirador para interromper a sucção e examinar o 
possível motivo da falha da válvula.
2. O flutuador ainda está aderido na abertura da válvula já fechada, possivelmente 
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      Atenção: Nunca use o aspirador na condição de dispositivo de transbordamento 
e o conector desmontado.

4.7 Desligando

4.8 Símbolos

5.1 Aplicação e manutenção

devido à pressão negativa no tubo de sucção. Neste momento, libere a válvula 
reguladora ou desligue o aspirador (para liberar a pressão negativa), o flutuador 
descerá da entrada da válvula sob a ação da gravidade. (é proibido puxar o flutuador 
com a mão, para evitar que o trava de borracha da válvula se separe do flutuador).
 - Após o desligamento, libere a pressão negativa e, em seguida, abra o plugue do 
frasco coletor;

Desligue o interruptor do aspirador e retire o plugue da tomada para desligar a fonte 
de alimentação.

Símbolos Descrição Símbolos Descrição

Corrente alternada Cuidado

Equipamento Classe II Parte aplicada Tipo BF

Desligado (OFF) Ligado (ON)

Manter para cima Frágil

Manter seco
Não possui proteção 

contra líquidos
IPX0

5. Aplicação e Manutenção

- Verifique o aspirador antes de usar conforme a sequência de instalação para 
garantir seu bom desempenho, a seguir inicie o funcionamento conectando o tubo 
de sucção e sonda de aspiração de secreção já esterilizado.
      Nota: Por favor, consulte as instruções antes de tentar usar a sonda de aspiração 
fornecido com o aspirador.

- Regular a pressão negativa conforme necessário para sucção através do botão 
da válvula reguladora, ligar/desligar o interruptor de acordo com a situação e 
observar frequentemente o nível de líquido no frasco coletor durante a operação do 
dispositivo. Pare a sucção se o nível do líquido do frasco subir para o nível máximo 
permitido (ainda aplicável se inclinar o aspirador 10 graus), e reinicie após esvaziá-lo 
e limpá-lo. Caso contrário, o flutuador sobe conforme o nível do líquido aumenta, até 
que a válvula seja fechada e a sucção pare automaticamente.
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       Nota: Adote os procedimentos mencionados em "Inspeção e teste no dispositivo 
de transbordamento", se o nível do líquido ainda subir após o dispositivo de 
transbordamento ter sido desligado.

Medidas de emergência no processo de aplicação 
- (1) Solte rapidamente o botão regulador de pressão para liberar a pressão negativa 
se a sonda de aspiração estiver bloqueada por secreções fortes e muco, e reinicie a 
aspiração após trocar o tubo de sucção.
- (2) Adotando o método acima, solte o botão regulador de pressão negativa se não 
for fácil retirar a sonda de aspiração após a conclusão do procedimento ou se a sonda 
estiver aderida ao tecido do corpo humano.
- Nota 1: Dobre o tubo em forma de "V" antes de iniciar a sucção, insira a sonda de 
aspiração no local da secreção existente no paciente quando a pressão negativa 
atingir a faixa desejada após a inicialização, então, volte o tubo ao seu estado original. 
Isso levará a um efeito de sucção mais rápido. 
- Nota 2: O pessoal médico deve selecionar a sonda de aspiração adequada de acordo 
com os requisitos clínicos.
- Nota 3: O aspirador deve ser operado estritamente sob as instruções do pessoal 
médico de acordo com o escopo da aplicação e a sequência de operação listada no 
manual de instruções. Entre em contato com o fornecedor ou fabricante se houver 
alguma dúvida.

5.2 Troca do filtro de ar

5.3 Manutenção

É necessário trocar o filtro de ar por um novo 
fabricado pela Yuwell, no caso de espuma ou 
poeiras acumuladas no filtro de ar, o que leva ao 
escurecimento gradual da cor do filtro e redução 
ou até mesmo desaparecimento da força de sucção 
na entrada do tubo enquanto a pressão negativa 
indicada no medidor de vácuo sobe até 0,04 MPa 
ou mais.

- Recomenda-se que o tubo de sucção aspire uma pequena quantidade de água 
limpa para limpar a parede interna antes de desligar o aspirador. 
- Após o uso, esvazie o frasco coletor, limpe a sujeira do frasco e da tampa, incluindo 
o dispositivo de transbordamento, anel de vedação e todos os tubos, com uma 
escova macia ou pano, enxague com água e faça a desinfecção. Desparafuse o 
dispositivo de transbordamento e separe o flutuador do frasco coletor para limpar 

- Nota 1: A força de sucção diminuirá ou desaparecerá, e a pressão negativa 
aumentará se o dispositivo de transbordamento for fechado e o tubo bloqueado no 
processo de aplicação. Consulte "Resolução de problemas".
- Nota 2: É necessário trocar frequentemente o filtro de ar e destruí-lo de acordo com 
os padrões da legislação local.

Filtro de ar
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completamente, se necessário. (Observação: a trava de borracha da válvula não deve 
ser separada do flutuador). 
- Use o soro fisiológico para limpar a secreção residual e muco mais aderente no 
tubo após o uso. Substitua a sonda de aspiração se não estiver totalmente limpa. 
Recomenda-se que a sonda seja utilizada uma única vez. A sonda já é fornecida 
esterilizada, não sendo necessária novo processo de esterilização. Utilize o acessório 
dentro do prazo de validade.

      Coloque o frasco coletor, a tampa e os tubos no desinfetante na concentração/
diluição e períodos determinados pelo seu fabricante ou por ao menos 1 hora. 
Nota: Mantenha o frasco coletor longe de quaisquer utensílios pontiagudos para 
evitar acidente no processo de limpeza e aplicação.
- Limpe a superfície externa com um pano levemente úmido já embebido no 
desinfetante e evite que qualquer líquido entre na bomba. Nunca limpe os locais 
marcados com letras e patentes.
- Coloque o dispositivo em locais secos e limpos e ligue periodicamente
(funcione normalmente uma vez a cada 6 meses). 
      Nota: Instale o dispositivo de transbordamento, conector e outros tubos de acordo 
com o modo de conexão antes de reutilizar.

5.4 Solução de problemas

Problemas Razões prováveis Solução Observação

Limite de pressão ne-
gativa <0,08 MPa

1) Vazamento na entra-
da do frasco coletor
2) Vazamento nos pon-
tos de conexão
3) Válvula reguladora 
solta ou liberada
4) A atmosfera ambien-
te não está dentro dos 
parâmetros necessá-
rios.

1) Remova a sujeira, 
aperte ou troque a 
tampa do frasco cole-
tor, anel de vedação e 
conector
2) Reaperte cada ponto 
de conexão
3) Gire firmemente a 
válvula reguladora
4) Mova o dispositivo 
para a atmosfera ne-
cessária

Troque a sonda de aspi-
ração

Pressão negativa> 0,04 
MPa, com redução ou 
desaparecimento dis-
tinto da força de sucção 
na saída do tubo

1) Desligamento da tra-
va do dispositivo
2) Bloqueio do tubo
3) Bloqueio do filtro de 
ar

1) Após desligar, gire a 
válvula reguladora solta 
no sentido anti-horário 
para liberar a pressão 
negativa no tubo e, em 
seguida, aperte nova-
mente
2) Drene, limpe ou 
substitua o tubo
3) Substitua por filtro 
de ar.

1) Esvazie o frasco cole-
tor sempre que possível

Tensão de alimentação 
normal, mas o indica-
dor não acende

1) Soquete solto
2) Indicador danificado

1) Repare ou troque o 
soquete
2) Substitua o indicador

Por pessoal especiali-
zado

      Nota: A desmontagem e reparo no corpo da bomba se houver falha deve ser 
conduzida pelo pessoal autorizado. Entre em contato com o fabricante, se necessário.
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Condições de transporte e armazenamento

Acessórios

Para eliminar resíduos

Instruções de uso

6. Precauções

Temperatura do ambiente: - 40ºC~+55ºC 
Umidade relativa: 10%~93% 
Pressão atmosférica: 700hPa~1060hPa
      Nota: É necessário armazenar o aspirador em uma sala bem ventilada sem gás 
corrosivo e evitar qualquer choque violento durante o manuseio.

1. Tubo de sucção (comprimento 2m Ф7×Ф12): 1 unidade
2. Sonda de aspiração (F8, F12): 1 unidade respectivamente de criança e adulto
3. Cabo de alimentação: 1 unidade
4. Manual do usuário: 1 unidade
5. Filtro de ar: 2 unidades

O material descartável deve ser descartado de acordo com todas as 
regulamentações governamentais aplicáveis.

1. O uso deste equipamento adjacente ou empilhado com outro equipamento deve 
ser evitado, pois pode resultar em operação inadequada. Se tal for necessário, este 
equipamento e outros equipamentos devem ser observados para verificar se estão 
operando normalmente.
2. O uso de acessórios, transdutores e cabos diferentes dos especificados ou 
fornecidos pelo fabricante deste equipamento pode resultar em aumento das 
emissões eletromagnéticas ou diminuição da imunidade eletromagnética deste 
equipamento e resultar em operação inadequada.
3. Equipamentos de comunicação RF portáteis (incluindo periféricos, como cabos de 
antena e antenas externas) devem ser usados no máximo a 30 cm (12 polegadas) de 
qualquer parte do equipamento, incluindo cabos especificados pelo fabricante. Caso 
contrário, pode ocorrer degradação do desempenho deste equipamento. 
4. Se o desempenho essencial for perdido ou degradado devido a distúrbios 
eletromagnéticos, o operador pode informar o serviço ao cliente para revisão
5. A fim de manter a segurança básica e o desempenho essencial em relação 
à EMC, o manual do usuário, as linhas do equipamento e componentes devem 
ser verificadas regularmente para evitar envelhecimento da linha, falha de 
componentes.
6. Antes de usar este dispositivo, leia o manual do usuário para evitar eventos 

Manutenções elétricas devem ser realizadas apenas por operadores especializados.

7. Informações de Compatibilidade Eletromagnética - EMC
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adversos para o paciente e o operador, a fim de proteger de distúrbios 
eletromagnéticos.

1. Equipamentos portáteis e móveis de comunicação RF podem afetar a área médica.
2. Equipamentos elétricos. Você pode ajudar a prevenir a interferência 
eletromagnética mantendo uma distância mínima entre RF portátil e móvel.
3. Equipamento de comunicação (transmissores) e a Sucção Portátil 7E-B5.
4. Aparelho conforme recomendado abaixo.

Declaração e orientação do fabricante - emissão eletromagnética

O Aspilive 7E-B5 destina-se ao uso no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do 
Aspilive 7E-B5 deve garantir que ele seja usado em tal ambiente.

Teste de emissão Conformidade Ambiente eletromagnético - orientação

Emissões de RF
CISPR 11

Grupo 1 O Aspilive usa energia de RF apenas para suas 
funções internas. Portanto, suas emissões de RF 
são muito baixas e não é provável que causem 
qualquer interferência em equipamentos eletrô-
nicos próximos.

Emissões de RF
CISPR 11

Classe B O Aspilive é adequado para uso em todos os 
estabelecimentos, incluindo estabelecimentos 
domésticos e aqueles diretamente conectados 
à rede pública de fornecimento de energia de 
baixa tensão que abastece edifícios usados para 
fins domésticos.

Emissões harmônicas
IEC 61000-3-2

Conforme

Flutuações de tensão/
emissão de vibração
IEC 61000-3-3

Declaração e orientação do fabricante - imunidade eletromagnética

O Aspilive 7E-B5 deve ser usado no ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do As-
pilive 7E-B5 deve garantir que ele seja usado em tal ambiente.

Teste de imunidade Nível de teste IEC 60601 Nível de conformidade Ambiente etromagnéti-
co - orientação

Descarga eletrostática 
IEC 61000-4-2

±8kV contato
±2 kV, ±4 kV, 
±8kV, ±15 kV ar

±8kV contato
±2 kV, ±4 kV, 
±8kV, ±15 kV ar

Os pisos devem ser de 
madeira, concreto ou 
cerâmica. Se o piso for 
coberto com material 
sintético, a umidade re-
lativa deve ser de pelo 
menos 30%UR.

Transientes elétricos 
rápidos/salvas
IEC 61000-4-4

±2 kV para linhas de 
alimentação
±1 kV para linhas de 
entrada/saída

±2 kV para linhas de 
alimentação
Não aplicável

A quantidade da ener-
gia da rede elétrica 
deve ser a de um am-
biente comercial e/ou 
hospitalar típico.

Surtos 
IEC 61000-4-5

±0,5 kV e 1kV linha a 
linha 
±0,5kV, ±1kV e ±2kV 
linha-terra

±0,5 kV e 1kV linha 
a linha 
Não aplicável

A quantidade da ener-
gia da rede elétrica 
deve ser a de um am-
biente comercial e/ou 
hospitalar típico.

Guia de uso em ambiente elétrico e magnético 
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Queda de tensão, 
interrupções curtas e 
variações de tensão na 
fonte de alimentação 
IEC 61000-4-11

0%UT durante 0,5 ciclo
0%UT durante 1 ciclo
70%UT durante 25/30 
ciclos
0%UT durante 250/300 
ciclos

<5%UT durante 0,5 ciclo
<5%UT durante 1 ciclo
70%UT durante 25/30 
ciclos
<5%UT durante 250/300 
ciclos

A quantidade da 
energia da rede elé-
trica deve ser a de um 
ambiente comercial e/
ou hospitalar típico. Se 
o usuário dos aspirado-
res 7E-B5 exigir opera-
ção contínua durante 
a interrupção da rede 
elétrica, é recomen-
dado que o 7E-B5 seja 
alimentado por uma 
fonte de alimentação 
ininterrupta ou bateria.

Campos magnéticos na 
frequência de alimen-
tação (50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m Os campos magnéti-
cos de frequência de 
energia devem estar 
em níveis característi-
cos de um local típico 
em um ambiente co-
mercial ou hospitalar 
típico

Nota: UT é a tensão da rede elétrica AC antes da aplicação do nível de teste.

Teste de imunidade Nível de teste IEC 60601 Nível de conformidade Ambiente etromagné-
tico - orientação

RF conduzido
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz a 80 MHz
6 Vrms em bandas ISM 
e de radioamador entre 
150 kHz a 80 MHz

3 Vrms

6 Vrms

Equipamentos de 
comunicação de RF 
portáteis e móveis 
não devem ser usa-
dos mais próximos 
de qualquer parte do 
Aspilive 7E-B5, incluin-
do cabos, do que a 
distância de separação 
recomendada calcula-
da a partir da equação 
aplicável à frequência 
do transmissor.
Distância de separação 
recomendada 

d = 1,2
d= 1,2  80MHz a 
800MHz
d=2,3 800 MHz a 
2.7GHz

Onde P é a classifica-
ção de potência máxi-
ma de saída do trans-
missor em watts (W) 
de acordo com o fabri-
cante do transmissor 
e d é a distância de 
separação recomenda-
da em metros (m).

RF irradiado
IEC 61000-4-3

3V/m
80MHz a 2.7GHz

10V/m
80MHz a 2.7GHz

3V/m

10V/m
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Intensidades de cam-
po de transmissores 
de RF fixos, conforme 
determinado por uma 
pesquisa eletromag-
nética do local, ª deve 
ser menor que o nível 
de conformidade em 
cada faixa de frequên-
cia.
Pode ocorrer interfe-
rência nas proximida-
des do equipamento 
marcado com o se-
guinte símbolo:

NOTA 1 A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se o intervalo de frequência mais alta.
NOTA 2 Estas diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é 
afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

As intensidades de campo de transmissores fixos, como estações base para telefones de rádio (celu-
lar / sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissão de rádio AM e FM e transmissão 
de TV não podem ser previstas teoricamente com precisão. Para avaliar o ambiente eletromagnético 
devido a transmissores de RF fixos, uma pesquisa eletromagnética do local deve ser considerada. Se 
a intensidade do campo medida no local em que o Aspirador 7E-B5 é usado exceder o nível de con-
formidade de RF aplicável acima, o Aspirador deve ser observado para verificar a operação normal. Se 
um desempenho anormal for observado, medidas adicionais podem ser necessárias, como reorien-
tar ou realocar o Aspirador 7E-B5. Acima da faixa de frequência de 150 kHz a 80 MHz, as intensidades 
de campo devem ser menores que 3 V/m.

Distâncias de separação recomendadas entre equipamentos de comunicação de RF portáteis e 
móveis e o Aspirador 7E-B5

O Aspirador 7E-B5 deve ser usado em ambiente eletromagnético no qual os distúrbios de RF irradia-
dos são controlados. O cliente ou usuário do Aspirador 7E-B5 pode ajudar a prevenir a interferência 
eletromagnética mantendo uma distância mínima entre os equipamentos de comunicação de RF 
portáteis e móveis (transmissores) e o Aspirador 7E-B5 conforme recomendado abaixo, de acordo 
com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

Potência de saída máxima 
nominal do transmissor (W)

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

150KHz a 80MHz
d = 1,2 √P

80MHz a 800MHz
d = 1,2 √P

800MHz a 2.7GHz
d = 2,3 √P

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 12 12 23

Para transmissores classificados em uma potência de saída máxima não listada acima, a separação 
recomendada em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do trans-
missor, onde P é a classificação de potência de saída máxima 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 diretrizes podem não se aplicar a todas as situações. A propagação eletromagnética é 
afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.
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Este produto tem garantia de 1 ano a partir da data da Nota Fiscal.
Essa garantia limitada não cobre.
a) Danos causados por mal-uso, abuso, modificação ou alteração do produto;
c) Reparos feitos por agentes de serviço não autorizados pela Gaslive; 
d) Danos causados por acidentes, atos de Deus ou fatores humanos; 
e) Produto não coberto pelo período da garantia de qualidade.

Para acionar a garantia do produto:
 1. Entre em contato com o seu Revendedor direto ou através dos canais de 
comunicação da Gaslive (E-mail: assistencia@gaslive.com.br / Telefone: +55(19) 3829 
5454)

2. Tenha em mãos as seguintes informações no momento do contato.
- Modelo do equipamento 
- Número da Nota Fiscal
- Número de série do equipamento
- Data da compra
- Revendedor

Todas as especificações e configurações do produto estão sujeitas a alterações sem 
aviso prévio.

8. Garantia
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