
 
 

 

 

 

 

 

  LyfTrack 
Pulse Oximeter 

 

Ръководство за употреба 

 
 

. 
Характеристика 
1. Непрекъсната 
работа за 20 часа с 
ниска консумация на 
енергия. 
2. Индикатор за ниска 
батерия. 
3. Индикаторът за 
ниско напрежение 
автоматично се 
изключва в Ss, когато 
сигналът е изключен. 
4. Малка и лека, лесна 
за пренасяне. 
Описание на 
основните функции: 
В режим на готовност 
натиснете клавиша, за 
да стартирате 
работното състояние, 
натиснете леко този 
бутон, за да 
промените режима на 
показване в работно 
състояние 

 
 
 
 
 
 
 

 
The outline picture of the product is 
for reference only, which is subject 
to physical objects . 

 
 

Раздел 1: Безопасност 

Инструкции за употреба: 

1. Поставете чифт AAA батерии в кутията на 
батерията. 

2. Поставете пръста си r в гумения отвор на 
оксиметъра. 

3. Поставете пръста си в тестовото 
положение на оксиметъра и леко натиснете 
бутона 

на панела на оксиметъра автоматично 

тествайте резултатите в рамките на около 8 
секунди. 

4. Когато оксиметърът работи, не 
разклащайте пръсти и не движете тялото си. 

5. Натиснете бутона за докосване на панела, 
за да регулирате посоката на интерфейса на 
дисплея според навиците на използване. 

6. Ако няма поставен пръст, устройството 

автоматично ще се изключи в рамките на 8 
секунди. 

 

Монтаж на висящо въже 

1. Прекарайте тънкия край на въжето през 
отвора. 

2. Прекарайте края на по-дебелото въже 

по-тънкото въже и затегнете 

 
 
Аксесоари за продукти: 
Ръководство за потребителя * 1 Висящо въже 
* 1 
Сертификат за съответствие • 1 
 
Предпазни мерки: 
1. Този продукт не е медицински продукт, 
измерените данни са само за справка. Ако 
има ненормални типове, моля, 
консултирайте се с лекар навреме. 
2. Моля, прочетете внимателно 
ръководството за употреба, преди да 
използвате този продукт, и действайте в 
съответствие с техническите параметри. 
3. Когато продуктът не се използва дълго 
време, моля, извадете батерията, за да 
избегнете повреда на продукта от изтичане 
на батерия и т.н. 4. Повърхността на ноктите 
трябва да е нагоре, когато поставите пръста в 
оксиметъра. 
5. Моля, почистете гумата с алкохол преди 
всеки тест и използвайте алкохол за 
почистване на пръста преди и след теста. 
(Вътрешната страна на оксиметъра е вид 
каучук. Той няма токсини, не причинява 
вреда и не предизвиква странични ефекти, 
като кожни алергии. 

 

 

 
 

 
. 
Описание на продукта 
1 Дисплей с цифрова тръба 
2. Sp02: Измервателен диапазон: 70% - 99% 
Точност: ± 2% в обхвата от 80% - 99%; 
± 3% в диапазона от 70% - 79%; Не е 
дефиниран друг обхват 
3. PR: Измервателен диапазон: 30BPM - 
240BPM Точност: ± 1BPM или ± 1% 
4. Захранване: две алкални AAA 1.5V 
батерии 
5. Консумирана мощност: под 30mA 
6. Размер на продукта. 58 • 32 • 32мм 
7. Автоматично изключване: продуктът 
автоматично се изключва, без да поставяте 
пръста си за повече от 8 секунди. 
8.. Работна среда Температура: 
5 ° c - 40 ° c 
Влажност: 15% - 80% 
Атмосферно налягане: 70kPa - 106kPa 
Околна среда за транспортиране и 
съхранение: Температура: -10 · c - 55 'C 
Влажност: 95% 
Атмосферно налягане: 50kPa - 106kPa, не 
корозивно 
Добре вентилирана околна среда 

 
Възможни проблеми и техни 
ефективни решения: 
SpO2 или PR не се визуализира 
нормално:Пръста не е пъхнат правилно или 
оксимоглобина на пациента е много нисък 
 
Нестабилно показва на SpO2 или PR-пръста 
не е пъхнат до край  или не е 
неподвижен.Вкарайте отново пръста в 
устройството. Останете неподвижен 
 
Оксиметърът не може да бъде включен : 
Неправилно поставени батерии- 
пренаредете, сменете батериите. 
 
Индикационите лампи не работят: 
Продуктът автоматично се изключва след 8 
секунди ако не е засечен сигнал. 
Изтощени батерии- заменете ги. 
 

 

Модел: SO 911 

Производител: 

Huizhou Xiaoou 

Technology Co Electronics 

Адрес на продукцията: 

Индустриален парк 

Meiyuer, град Jingzhou, 

Раопинг окръг, град 

Чаочжоу, провинция 

Гуангдонг 

Гаранционен период: 1 

години Повече 

информация в 

ръководството MADE IN 

CHINA 
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