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BEVEZETÉS 
A PrivátDoktor BELT a világ egyik első EKG-monitorja, amelyet folyamatos orvosi minőségi adatok biztosítására terveztek, miközben élheted a 
szokásos életmódod. 
 
Az eszköz BELT különösen alkalmas azoknak az 
embereknek, akiknek örökletes egészségügyi kockázataik vannak. 
Genetikai okok miatt kardió rohamok vagy stroke, magas vérnyomás, magas koleszterinszint, cukorbetegség vagy túlsúly problémáik lehetnek. 
 
Ezután már soha nem maradsz le egyetlen szívdobbanásról sem! 
Akkor tesztelheted magad, amikor jelentkezik a tünet! 
 
Más EKG-kkel ellentétben a Privát Doktor BELT nem igényel borotválást, bőrradírt vagy zselét, ragasztókat. 
 
A PrivátDoktor BELT olyan, mint egy hagyományos pulzusszíj, de új technológiát tartalmaz, amely drasztikusan leegyszerűsíti az EKG-élményt. 
 
Az Ön adatai automatikusan szinkronizálódnak a PrivátDoktor alkalmazásba, valamint orvosi felügyelet céljából a központi adatbázissal. 
 
A PrivátDoktor BELT egy valódi 2 elvezetéses EKG, amelyet akár folyamatos diagnosztikai célokra lehet használni, bőrirritáció nélkül! 
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FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 
" Kérjük, olvasd el figyelmesen a Felhasználói Kézikönyvet mielőtt használni kezded a PrivátDoktor BELT EKG monitort. 
 
" Az eszköz pacemaker-rel élő páciensek számára is gond nélkül használható. Amennyiben bármilyen más belső elektronikai eszköz van a 

testedben, kérjük, konzultálj orvosoddal a PrivátDoktor BELT használatát illetően. 
 
" Ez az eszköz nem teljes kardió diagnózis készítésére készült. Nem szabad kezelés elkezdéséhez vagy módosításához alapul venni a készülék 

által készített méréseket, egy független professzionális orvosi vizsgálat megerősítése nélkül! 
 
" Az eszköz nem detektál vagy mér minden szívfrekvencia-, szívritmus- és szív hullámforma változást, különösen ischaemiás szív állapot esetén.  
 
" Ne próbálj meg öndiagnózist és önkezelést végezni a mért eredmények alapján vagy elemezni ezen adatokból.  

 
" A készülék által készített interpretációk potenciális megállapítások, nem pedig a szív állapotának teljes diagnózisai. Minden mérési 

eredményhez orvosi kiértékelés szükséges. 
 

" MRI vizsgálat ideje alatt Ne hasznád a készüléket! 
 

" A PrivátDoktor BELT eszközt a beépített érzékelői teszik alkalmassá, hogy meghatározza az EKG képhez szükséges értékeket, a 
pulzusszámot, valamint a test (bőr felület) hőmérsékletet. 
 

" A méréskor keletkezett összes adatból kialakított EKG eredmény bármilyen mértékű nagyításával történő megtekintésével vagy 
nyomtatásával torzított képet kaphatunk, amely félrediagnosztizáláshoz vezethet.!
 

" A PrivátDoktor BELT eszköz használata 20 kg alatti személyeknél nem javasolt. 
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TULAJDONSÁGOK 
A PrivátDoktor BELT eszköz kizárólag a PrivátDoktor Központi Monitoring szolgáltatással együtt használható eszköz, melynek keretében 24 
órás folyamatos orvosi felügyelet mellett kerülnek ellenőrzésre, kiértékelésre a PrivátDoktor BELT eszközzel mért eredmények. Részletekről 
érdeklődjön a www.privatdoktor.hu weboldalon. 
 
A PrivátDoktor BELT eszköz alapfunkciója a páciens EKG, pulzusszám és testhőmérséklet adatainak folyamtos/időszakos mérése, a mért 
adatok továbbítása a PrivátDoktor Kliens alkalmazáshoz, amely a PrivátDoktor Központi Alkalmazáshoz juttatja azokat. Itt a Központi Elemző és 
Kiértékelő Háttér Rendszer tárolja az aktuális mérési eredményeket az összes, addig beérkező adatfolyamba és a korábbi adatokat is 
figyelembe véve elmzéseket végez, hogy a felhasználó és/vagy páciens felé szükséges-e bármilyen értesítés küldés, intézkedés vagy esetleg 
azonnali beavatkozás. Ezt az elemzést és kiértékelést a rendszer a korábban beállított sürgősségi/riasztási szintekkel való összehasonlítás 
útján képes elvégezni. 
 
A Központi Elemző és Kiértékelő Háttér Rendszer automatikusan nem minden esetben küld értesítést a páciensnek, előfordulhat, hogy csak az 
orvosoknak, szakembereknek küldi, akik szükség esetén értesítenek, vagy telefonálnak ill. felveszik veled a kapcsolatot. 
 
Az elemzés eredményeként kapott riasztási szintnek megfelelően a rendszer szükség esetén értesítést, vagy riasztást küld az aktuális problémát 
kezelni képes szakemberek felé! 
 



 

 !  



 

 

MŰKÖDÉSI JELLEMZŐK 
A PrivátDoktor BELT működéséhez nem szükséges semmilyen külső eszköz, de a gyűjtött adatok, megjelenítéséhez és felküldéséhez szükséges 
egy PrivátDoktor Kliens. Az adatfelküldés további feltétele az internet kapcsolat a PrivátDoktor Kliensen. 
A PrivátDoktor Kliens: lehet egy iPhone vagy Android mobil készülékre telepített PrivátDoktor Mobil alkalmazás, vagy egy Raspberry Pi eszköz. 
iPhone esetén az iOS 10.0, Android esetén pedig 8.0 a minimális operációs rendszer verzió, amelyen a PrivátDoktor alkalmazás futtatható. Ezen 
kívül Bluetooth 4.0 a minimális verzió az eszközök közti kommunikáció működéséhez. 
 
A fentieken kívül a működéshez az alábbi kondíciók teljesítése szükséges még: 
" A PrivátDoktor BELT használatát megelőzően regisztrálnod kell a www.privatdoktor.hu weboldalon leírtak szerint. 
" Le kell töltened a PrivátDoktor Mobil Alkalmazást az iPhone vagy Android készülékedre, ha nem Raspberry Pi eszközt használsz. 
• A használat során a felcsatolt PrivátDoktor BELT maga gyűjti az adatokat, és ha jelen van a bekapcsolt PrivátDoktor Kliens, akkor gyűjtés 

közben a PrivátDoktor Kliensre fel is töltődnek. Ha ez megtörténik és a PrivátDoktor kliens élő internet kapcsolattal rendelkezik, akkor az 
adatokat azonnal fel is tölti a PrivátDoktor Központi Alkalmazásba, ahol rögtön megtörténik az adatok elemzése és kiértékelése.!
A PrivátDoktor BELT, üzemmód függvényében, akár 24 órán keresztül is képes működni és adatokat gyűjteni a PrivátDoktor Kliens hiányában 
is, mert az adatokat a saját memóriájában is képes tárolni és egy későbbi időpontban történő PrivátDoktor Kliens bekapcsoláskor utólag is 
átadhatja azokat a PrivátDoktor Kliensnek. 

 
Figyelmeztetés!!
Az adatgyűjtés mennyisége ill. időtartama függ az adatgyűjtés módjától szakaszos /folyamatos, a memória telítettség állapotátó, valamint a 
PrivátDoktor BELT akumulátorának töltöttségi szintjétől.!
PrivátDoktor Kliens jelenléte nélküli a korábban gyűjtött és fel nem töltött adatok, vagy hosszú idejű BELT használat esetén betelhet a PrivátDoktor 
BELT memóriája és ez esetben további méréseket nem tud végezni, amíg ezen adatok a PrivátDoktor Kliensre fel nem küldődnek. 
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A CSOMAG TARTALMA 
A következőket találod a PrivátDoktor BELT csomagban 
a. PrivátDoktor BELT Elektronikát tartalmazó doboz. 
b. 1 db mellkas öv, az érzékelők testen történő elhelyezéséhez és az Elektronikát tartalmazó doboz rögzítéséhez. 
c. 1 db vállpánt 
d. 1 db Töltő kábel 
e. 1 db Gyors útmutató 
f.  Ez a Felhasználói kézikönyv   
 
Kép a PrivátDoktor BELT Eszközről 
 

  

Anyaglista 
 
1. Központi elektronikát tartalmazó doboz: Polylactic Acid 
2. Csatlakozók az övön: Polivinil clorid 
3. Testelő felület az övbe építve: Lúgos Cianidos technológiával készült arany 

bevonatú hajlékony lemez 
4. PrivátDoktor BELT öv: Selymes anyagú mikroszálas szőtt 

szövetszalag, gumirozott szövetszalag. Szilikon, Polyamid és Gumi. 
5. Érzékelő: Irritáció mentes biometrikus szenzor.  

 



 

 

BE/KI KAPCSOLÁS, MÉRÉS ÉS ADATFELKÜLDÉS FOLYAMATA 
A mérés előkészítése 

Első lépésként töltsd fel a „d” jelű töltőkábel segítségével a PrivátDoktor BELT eszközt a használat megkezdéséhez. A töltés elkezdéséhez 
csatlakoztasd a töltő kábel Micro USB végét a PrivátDoktor BELT készülékhez, a másik végét pedig a számítógép USB csatlakozójához. A töltés 
ideje alatt a készülék piros fénnyel fog világítani, amig az akku el nem éri a 4,15V töltöttségi állapotot. Teljes feltöltés esetén a led kikapcsol.  

A töltő feszültségnek 4,5V és 5V közé kell esnie, ha ezt nem éri el vagy meghaladja, akkor nincs töltés, a LED nem világít és az akkumulátort sem 
fogyasztja. 

Amennyiben bekapcsolt állapotban töltjük az akkumulátort, akkor az akku állapotától függően a LED különböző gyakorisággal villogni fog, annál 
lassabban, minél jobban fel van töltődve. Amennyiben teljesen feltöltött állapotban az akkumulátort hálózati töltőre dugjuk, akkor a LED rövid időre 
felvillan majd elalszik. 

(Piaci kereskedelemben kapható szabványos, földelt, 220 V-os, 1A-es hálózathoz csatlakoztatható USB-s hálózati töltő is használható a töltéshez.) 

Csatold fel a PrivátDoktor BELT övet. (A helyes felhelyezés részleteit „A PRIVÁTDOKTOR BELT KORREKT ELHELYEZÉSÉNEK RÉSZLETES 
ISMERTETÉSE” szekció tartalmazza) 

Az eszköz bekapcsolása 

A bekapcsoláshoz nyomd meg egyszer röviden a PrivátDoktor BELT gombját. Ezzel bekapcsolódik, az eszközhöz rendelt 1-es számú felhasználó 
számára lesz használható, ezt a folyamatosan világító kék led jelzi. Ha a 2-es számú felhasználó szeretne mérni az eszközzel, akkor a 
bekapcsoláskor a gombot nyomva kell tartani és akkor kell elengedni amikor a led zöld színre vált. Ennek értelmében, hogy melyik felhasználóval 
fog az eszköz méréseket végezni, BEKAPCSOLÁSKOR DŐL EL!  

A felhasználó regisztrálása a www.privatdoktor.hu felületen történhet meg, vagy a Privát Doktor Mobil alkalmazásban. 

Abban az esetben, ha az eszköz memóriája, a korábbi mérésekből eredően megtelt, akkor bekapcsolást követően a led folyamatosan pirosan fog 
világítani. Amennyiben bekapcsoláskor az akkumulátor töltöttsége 10% alatt van, azt gyors piros villogással jelzi az eszköz és 15 mp-en belül 
automatikusan kikapcsol.  

 



 

 

A mérés elindítása 

A már bekapcsolt készüléken a mérés elindításához nyomd meg egyszer a gombot 

A mérés ideje alatt a led lassú kék, vagy zöld villogással jelez. Az eszköz folyamatos mérés esetén azonnal képes az adatok feltöltésére, ha van 
kapcsolat a mobil alkalmazással, amennyiben nincs, akkor off-line, a saját memóriájában tárolja a mérést. 

Abban az esetben, amikor mért adatokat az eszköz a saját memóriájában tárolja, melynek elvi kapacitása akár 24 órányi adat tárolását is lehetővé 
teszi. Amennyiben mérés közben az eszköz memóriája megtelik, az eszköz folyamatos piros világításra vált. Amennyiben ezt követően 15 mp-ig 
nem történik semmilyen beavatkozás (gomb megnyomása), akkor az eszköz automatikusan megpróbálja a gyűjtött adatokat elküldeni a 
PrivátDpoktor Kliensre. Amennyiben nem talál kapcsolatot, akkor ezt többször megkísérli és ha többszörös próbálkozás is eredménytelen, akkor 
kikapcsol.  

Az adatok felküldése 

Amennyiben már mérés közben szeretnéd (erősen javasolt), hogy a mérési eredmények azonnal továbbítódjanak és ne terheljék a PrivátDoktor 
BELT memóriáját, akkor még bekapcsolás előtt indítsd el a a PrivátDoktor Kliensek egyikét, (és tartózkodj a közelében) amely automatikusan 
fogadja a PrivátDoktor BELT-től az adatokat a mérést befejezését követően (élő internek kapcsolat esetén) rögtön továbbítja a PrivátDoktor 
Központi Alkalmazás felé. 

Amennyiben a Mérés folyamán nincs a PrivátDoktor BELT eszköz számára bluetooth-on elérhető PrivátDoktor Kliens, akkor az adatokat saját 
memóriájában gyűjti, majd a PrivátDoktor Kliens későbbi bekapcsolásakor automatikusan, vagy egy következő méréssel együtt átküldi az eszköz. 

Manuális átküldés során a PrivátDoktor BELT memóriájában a korábbi mérésekből származó, még át nem küldött adatokat mérés indítása nélkül is 
átküldheted. Ellenőrizd, hogy a PrivátDoktor Kliens bekapcsolt állapotú-e és a közelében tartózkodsz-e (max 5-10 m). Ilyenkor – ha mérés nem 
indul el- , akkor az eszköz a memóriában lévő adatokat küldi át a kliens felé. Az adatok átküldése közben az eszköz lassú villogással jelzi a 
folyamatot. Kérjük, hogy ilyenkor NE kapcsold ki az eszközt, hogy az adatok átküldése befejeződhessen. Sikeres átküldés esetén, az eszközben 
lévő led visszaáll folyamatos kék vagy zöld világításra (attól függően, hogy az 1-es vagy a 2-es felhasználóval indítottad-e a készüléket). Ilyenkor 
újabb mérést kezdeményezhetsz. Amennyiben mégsem indítasz mérést, az eszköz 15 mp múlva automatikusan lekapcsol.!
 

Amennyiben az átküldés valami oknál fogva sikertelen lenne, akkor ezt a led piros színű villogással jelzi, majd 15 mp-et követően automatikusan 
visszaáll a menübe, hogy ha van még hely a memóriában, akkor további mérést lehessen végezni. 



 

 

Amennyiben adatküldés közben merülne le az akkumulátor (és a készülék kikapcsolt), akkor kérjük töltsd fel az akkumulátort. Az akkumulátor 
feltöltését követően az ismételt bekapcsolás után az adatküldés automatikusan megismétlődik. Ilyenkor az eszköz memóriájában lévő minden 
adatot elküld a PrivátDoktor Kliens felé, függetlenül attól, hogy az 1-es vagy a 2-es felhasználóval kapcsolod-e be, fontos, hogy a megfelelő 
felhasználó mobil alkalmazása legyen elérhető számára. 

Figyelem! 

Az eszköz használata során TILOS töltőn lennie, ellenkező esetben az eszköz funkciói letiltásra kerülnek, azaz ilyenkor mérés nem 
kezdeményezhető. Abban az esetben, ha a memória megtelt, azaz bekapcsolás után ezt a led folyamatos piros világítással jelzi, ilyenkor 
bekapcsolt állapotban is megengedett, hogy töltőn legyen a készülék, azaz töltés közben az adatok PrivátDoktor Kliens felé küldés lehetséges, de 
ilyenkor az övet tilos a testeden viselni. !  



 

 

A PRIVÁTDOKTOR BELT KORREKT ELHELYEZÉSÉNEK RÉSZLETES ISMERTETÉSE 
1. Amennyiben az elektronikát tartalmazó dobozban lévő akkumulátor feltöltése sikeresen megtörtént, a dobozt pattintsd rá a mellkas öv erre a 

célra kialakított részére, a két érintkező közé. Helyezd el a mellkasodra az övet, minél magasabban a mell alatt úgy, hogy az érzékelők a 
mellbimbó alá essenek. Állítsd be az övhosszat a saját öv méretednek megfelelően. (S, XL és XXL mértekben kapható) 

Figyelem!!
A doboz szétszerelése tilos és veszélyes, mert az az eszköz meghibásodásához, valamint mérési hibákhoz vezethet.  

2. A PrivátDoktor BELT megfelelő beállítása esetén a viselete kényelmes: az eszköz jó és kellemes érzetet kell, hogy biztosítson, és a helyén kell 
maradnia miközben mozogsz. A 2 érintkezőt közvetlenül a bőrön kell viselned a mellbimbók alatt, a testpontként funkcionáló aranyozott 
érintkező rész szintén teljes felülettel a bőrödön az oldaladon vagy a hátadon helyezkedjen el, a mellkas körfogatodtól függően. A túl szoros öv 
zavaró lehet, míg a túl laza öv kidörzsölheti a bőrt és a mérési eredményeket is torzíthatja.  

3. Az öv úgy került kialakításra, hogy fekvés esetén is kényelmesen használható legyen, mert nincsenek rajta kemény kiálló alkatrészek, kivéve a 
melkas elöli oldalon, ahol az elektronikát tartalmazó doboz és az érzékelők találhatók, ezért használat közben a hason fekvés nem ajánlott. 
Amennyiben az eszközt mozgás, esetleg sportolás közben használod, akkor felhelyezés előtt a csatlakoztasd a „c” jelű vállpántot oly módon, 
hogy akaszd be a mellkas öv hátsó részén található fülbe, vezesd át a válladon és a másik végét akaszd be az elektronika két oldalán 
található fülek egyikébe, attól függően, hogy melyikkel kényelmesebb a viselése, testalkatodtól függően. Fontos, hogy a rögzítést követően az 
öv viselése ne keltsen zavaró érzetet, kellően stabil állapotban legyen, mert elmozdulás esetén a mérési eredmények torzulhatnak. 

4. Miután felhelyezted a PrivátDoktor BELT-et, megkezdheted a mérést a „BE/KI KAPCSOLÁS, MÉRÉS ÉS ADATFELKÜLDÉS FOLYAMATA” 
szekcióban leírtak szerint. 

5. Annak érdekében, hogy megfelelő pontosságú mérési adatokat kapjunk, elengedhetetlen, hogy a PrivátDoktor BELT minden egyes érzékelője 
és érintkezője folyamatos érintkezésben legyen a bőrrel a mérés ideje alatt!  Az övben elhelyezett szenzorok kapacitív elven működnek, így a 
felhelyezést követően a bőrfelület minőségétől, illetve állapotától függően némi időt vehet igénybe a mérés pontos megkezdése. Ez az idő 
rövidíthető az érzékelők és az aranyozott test pont előzetes nedvesítése által. 

A PrivátDoktor BELT-t úgy alakítottuk ki, hogy megfeleljen a test sokféle formájának és mellkas típusának, és apró igazítási lehetőségekkel 
biztosítsa számodra, hogy egyéni, egyedi beállításaidnak megfelelően a kényelmet és a mérési minőséget optimalizálni lehessen. 

Figyelem! 



 

 

Úgy helyezd el az övet, hogy mérés közben ne lötyögjön, ne csavarodjon el és ne forduljon el a testeden, mert ezek a mérési eredmények 
torzulásához vezethetnek. 

Amennyiben az EKG-adatok hibásak, próbáld az alábbi tippeket a megoldáshoz: 

" A készülék felhelyezése előtt tisztítsd meg és szárítsd meg a mellkasod. 

" Kerüld fényvédő viselését a készülék alatt. 

" A készülék 2 érintkezője a két mellbimbó alatt érintkezzen a mellkasoddal. 

" Az övnek feszesnek, de kényelmesnek kell lennie! 

" Megpróbálhatod kicsit arrébb helyezni az övet a mellkasodon. (Lazítást követő mozgatással.) 

" Ellenőrizd az akkumulátor töltöttségét. 

" Gyógyszertári, alkoholos, leginkább spray formájában felhordható fertőtlenítővel, finoman tisztítsd meg az érzékelőket ill. az arany bevonatú 
érintkező felületet, de akár az egész övet is. !
Maró vegyszerek használatát kerüld a tisztítás közben, mert maradandó sérüléseket okozhatnak az érzékelők felületén! 

" Az elektronika eltávolítását követően, az öv 40 C-t meg nem haladó hőmérsékletű vízben kézzel mosható. 

Figyelem! !
Az eszköz súrolása, dörzsölése, kaparása TILOS, mert ez hibás mérési eredményekhez vezethet!!
Törött, sérült vagy hibás eszköz használata veszélyes és TILOS! 

KÉNYELMES VISELET NŐK SZÁMÁRA 
A PrivátDoktor BELT-et a melltartó alatt kell viselni a pontos mérés érdekében. A legkényelmesebb illeszkedéshez használj drót nélküli melltartót 
vagy sport melltartót. 

  



 

 

FONTOS TÉNYEK AZ EKG-RÓL ÉS AZ ÖN MÉRÉSRŐL 
Mi az elektrokardiogram? 

Az elektrokardiogram – gyakran rövidítve EKG - egy teszt, amely a szívverés elektromos aktivitását méri. Minden szívverésnél elektromos impulzus 
(vagy „hullám”) halad át a szíven. 

Ettől a hullámtól megfeszül az izom és kipréseli a vért a szívből. 
Miért történik ez? 

Az EKG két fő típusú információt nyújt. Egyrészt, az EKG-val végzett időintervallumok megmérésével az orvos meghatározhatja, hogy az 
elektromos hullám mennyi idő alatt halad át a szíven. Meghatározva, hogy az elektromos impulzusnak mennyi ideig tart, a szív egyik részéből 
eljutni a másikig, kiderül, hogy az elektromos aktivitás normális, lassú, gyors vagy szabálytalan.!
Másrészt, a szívizmon áthaladó elektromos aktivitás mértékének mérésével a kardiológus megtudhatja, hogy a szív egyes részei túl nagyok-e 
vagy túlterheltek-e. Az EKG mérés során több érzékelő, úgynevezett elektródák, rögzítik a szív elektromos aktivitását. 

A PrivátDoktor BELT viselése edzés közben 

Edzés közben a test több oxigént igényel. A fizikai aktivitás növekedésével a szívnek erőteljesebben kell dolgoznia, hogy több oxigénben gazdag 
vért juttasson a testmozgó izmokhoz, így a szív gyorsabban dobog. A szív gyorsabb ütemű elektromos jeleinek megfigyelésével gyakran 
felismerhetők olyan szívkoszorúér-problémák, amelyek a test nyugalmi állapotában nem láthatók. Ahogy az edzés intenzitása növekszik, 
pulzusszám is nő. Ha szédülést, fáradtságot, mellkasi fájdalmat vagy egyéb tünetet tapasztal, hagyja abba a testmozgást. 
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FIGYELMEZTETÉSEK  
" A mérési eredmények alapján történő öndiagnózis kialakítása vagy önkezelés végzése potenciálisan veszélyes lehet. Minden esetben 

konzultálj az orvosoddal.  

" Amennyiben szabálytalan a szívverésed, az ezzel a készülékkel végzett méréseket az orvosod segítségével értékeljétek ki. 

" Ezt az eszközt csak a felhasználói kézikönyvben leírt célokra szabad használni. A gyártó nem tehető felelőssé a nem megfelelő használat 
által okozott károkért vagy sérülésekért. Mindig kövesd a felhasználói kézikönyvben leírt működési eljárásmódokat. 

" Még a használat megkezdése előtt szükséges megbecsülni a Rádiófrekvenciás (RF) interferencia előfordulási kockázatokat az eszköz és a 
használat helyén található rádiófrekvenciás adó- vagy vevőkészülékek között, ideértve az elektrosebészeti berendezéseket, mivel ezek 
súlyosan ronthatják a teljesítményt! 

" Ez a készülék érzékeny a rádiófrekvenciás energiaforrások által okozott zavarokra (alacsonyabb rádiófrekvenciás ellenállás), amelyek 
meghaladják az IEC 60601-1-2 határértékeket úgy, mint az elektromos vezeték szakadás, más orvostechnikai eszközök, valamint bizonyos 
mobil eszközök, információ technológiai és rádió / televízió átviteli berendezések. 

" Az elektromágneses zavarok által a készülékben okozott problémákat orvosnak vagy az orvos által felhatalmazott személyzetnek kell 
kiértékelnie annak megállapítása érdekében, hogy ez negatív hatással lesz-e a beteg diagnózisára vagy kezelésére. 

" Mint minden elektronikus eszköz, a PrivátDoktor BELT is érzékeny az elektrosztatikus kisülésre (ESD). Az elektrosztatikus kisülés általában 
akkor fordulhat elő, amikor az elektrosztatikus energia kerül átvitelre a beteg felé. Egy elektromos kisülés az PrivátDoktor BELT 
diszfunkcionalitás kialakulását eredményezheti, amely az elektrokardiogrammon keskeny tüskeként jelenhet meg. Elektromos kisülés esetén, 
a készülék EKG-értelmezése ellentmondásos lehet az orvos által adott interpretációval. 

" A PrivátDoktor BELT nem alkalmas mentőautókon történő használatra. 
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ÁLTALÁNOS HASZNÁLAT, BIZTONSÁG ÉS ÓVINTÉZKEDÉSEK 
" Ezt a készüléket nem szabad szívritmus-szabályozóval rendelkező betegeknek használni. Ha rendelkezik belső elektronikus eszközzel, 

konzultáljon orvosával, mielőtt EKG-monitort használ, például a PrivátDoktor BELT-et. 
" Mielőtt bármilyen edzési programot megkezdene vagy módosítana, mindig konzultáljon orvosával. 

" A PrivátDoktor BELT-nek célja a segítségnyújtás a szívbetegségek vagy egészségügyi állapot diagnosztizálásában, gyógyításában vagy 
megelőzésében. 

" A PrivátDoktor BELT nem helyettesíti a 12 vezetékes EKG-t. 

" A PrivátDoktor BELT viselése közben, az újratöltési funkció nem működik.!
Ne végezzen semmiféle módosítást a PrivátDoktor BELT-en vagy annak töltőkábelén, hogy a PrivátDoktor BELT hordható legyen töltés 
közben is. 

• A PrivátDoktor BELT-et csak a felhasználói kézikönyvben megadott célokra használja. 

" Ne hagyja felügyelet nélkül a PrivátDoktor BELT-et gyermekek vagy olyan személyek előtt, akik nem tudják kifejezni a használattal 
kapcsolatos beleegyezésüket. 

" Ne hajlítsa meg a PrivátDoktor BELT-et. 

" Ne tegyen ki a PrivátDoktor BELT készüléket erős rázkódásnak és rezgésnek, mivel ez a készülék károsodásához vezethet. 

" Ne dobja le a PrivátDoktor BELT eszközt. 

" Ne tegye ki a PrivátDoktor BELT-et a tárolási vagy működési tartományon kívüli hőmérsékleteknek. 

" Ne tegye ki a PrivátDoktor BELT készüléket közvetlen napfénynek hosszú ideig. 

" Ne szerelje szét, ne módosítsa, ne alakítsa át, ne lyukassza ki és ne sértse meg a PrivátDoktor BELT-et. 

" Ne merítse folyadékba, vagy tegye ki folyadékoknak, tűznek, robbanásnak vagy más veszélynek a PrivátDoktor BELT-et. 

" Ne használjon olyan tápkábelt a PrivátDoktor BELT akkumulátorának töltéséhez, amelyet a PrivátDoktor nem engedélyezett vagy szállított. 

" A PrivátDoktor BELT olyan funkciókkal rendelkezik, amelyek csak regisztrált felhasználóknak érhetők el.  



 

 

" PRIVÁTDOKTOR BELT NEM HASZNÁLHATÓ VÉSZHELYZET ESETÉN. VÉSZHELYZET ESETÉN AZONNAL LÉPJ KAPCSOLATBE A 
HELYI VÉSZHELYZETI SZOLGÁLTATÓKKAL. 

" A szolgáltatás lehetővé teszi az EKG-felvételek professzionális klinikai értelmezését és elemzését. 

PrivátDoktor por- és cseppállósága 

A PrivátDoktor BELT por- és cseppálló, de nem vízálló (a PrivátDoktor BELT-nek a vízállósági besorolása IP65, az IEC 60529 szabvány alapján).!
Például viselheti és használhatja a PrivátDoktor BELT -et edzés közben (az izzadtságnak ellenáll), de nem alkalmas búvárkodásra, úszásra vagy 
más módon történő víz alá merítésre. Esőben csak akkor használható, ha felsőruházat takarja.  
A PrivátDoktor BELT -et nem szabad vízbe meríteni. 
A vízállóság nem állandó állapot, ezért a PrivátDoktor BELT készülékét nem lehet újra ellenőrizni vagy újra lezárni a vízállóság szempontjából.  
Az alábbiak befolyásolhatják a PrivátDoktor BELT vízállóságát, ezért kerülendők: 

" A PrivátDoktor BELT leesése vagy meghajlítása, vagy másfajta ütéseknek való kitétele. 

" A PrivátDoktor BELT vízbe merítse. 

" Úszás vagy fürdés a PrivátDoktor BELT készülékkel. 

" A PrivátDoktor BELT nyomás alatt álló vagy nagy sebességű víznek való kitettsége, például vízisízés, wake board-ozás, szörfözés, jet ski-zés 
stb. 

" A PrivátDoktor BELT készülék működési vagy tárolási tartományon kívüli hőmérsékleteknek történő kitétele. 

" A PrivátDoktor BELT viselése szaunában vagy gőzfürdőben. 

ÜGYFÉLSZOLGÁLATI KAPCSOLAT 
A PrivátDoktor ügyfélszolgálati kapcsolat megtekinthető a privatdoktor.hu weboldalon. 
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KORLÁTOZOTT GARANCIA 
Ez a termék, a garanciális időszak alatt és után, a Privatdoktor Kft. által javítható. A tartozékok, fogyóeszközök és a végfelhasználói 
cserélhető alkatrészek megvásárolhatóak, amennyiben azok helyileg elérhetőek. Erről a Privatdoktor Zrt..  www.privatdoktor.hu című internetes 
oldalán tájékozódhat. 

A garancia : 

Jelen termékre bármilyen, az alapanyagokból vagy a megmunkálásból eredő gyártási hiba esetén, a vásárlás dátumától számítva a Privatdoktor 
Zrt. garanciát vállal. 

A gyártói garancia fedez minden, a bizonyítottan hibás termék helyreállításával kapcsolatos költséget úgy, hogy bármelyik hibás alkatrész javítása 
vagy cseréje, illetve a szükséges munka révén a termék megfeleljen az eredeti előírásoknak. A Privatdoktor Zrt. saját döntése alapján a hibás 
termék javítása helyett egyenértékű vagy jobb csereterméket biztosíthat. A jelen garanciának megfelelően, a Privatdoktor Zrt. egyedüli 
kötelezettsége és az Ön kizárólagos döntése az ilyen jellegű javításra vagy cserére korlátozódik. 

Feltételek és kizárások : 

A Privatdoktor Zrt. nem köteles megjavítani vagy kicserélni az olyan termékeket, amelyekhez nem mellékelik az eredeti vásárlási bizonylatot. A 
termék közvetlenül, személyesen elvihető, vagy megfelelően becsomagolva, ajánlott küldeményként (vagy ezzel egyenértékű postai módszerrel) 
vissza kell küldeni azt a Privatdoktor Zrt. részére. A folyamatos ügyfél-elégedettség és az eladás utáni szolgáltatások magas színvonalon tartása 
érdekében, a Privatdoktor Zrt. fenntartja a jogot, hogy ügyfél-elégedettségi kérdőívet juttasson el minden olyan ügyfeléhez, aki valamilyen eladás 
utáni szolgáltatást vett igénybe a Privatdoktor Zrt. ügyfélszolgálatán. 

Jelen garancia kizárólag az otthoni célra vásárolt és háztartásban használt termékekre vonatkozik, és nem vonatkozik az olyan meghibásodásokra, 
amelyek a helytelen használat, gondatlanság, a Privatdoktor Zrt. utasításainak be nem tartásának, a termék átalakításának, vagy jogosulatlan 
javításának, a tulajdonos által történő hibás csomagolás, illetve a szállító által való helytelen kezelés eredményeként jöhettek létre. Ugyancsak nem 
vonatkozik a szokásos mértékű kopásra, elhasználódásra, természetes elszíneződésre és a kopóalkatrészek karbantartására vagy cseréjére, 
továbbá a következőket sem fedezi: 

" kifejezetten a termékazonosítón, illetve a műszaki leírásban szereplő adatoknak nem megfelelő feszültség vagy frekvencia miatt keletkező 
károk és rossz hatások 

" balesetek, beleértve a tűzeset, árvizet, vihart stb. 

" mechanikai sérülés, túlterhelés, törés 



 

 

" ha víz, por, idegen anyag vagy rovarok kerülnek a termék belsejébe 

" szakmai, közületi vagy kereskedelmi célú felhasználás 

" villámkár, vagy túlfeszültség esetén 

" a felhasználó általi nem megfelelő működtetésből, hibás karbantartásból, károsodásból vagy megváltoztatásból származó meghibásodás 

" sugárzó hőnek történő kitétel 

Törvényes fogyasztói jogok : 

Jelen Privatdoktor Zrt. garancia nem befolyásolja azokat a törvényes jogokat, amelyekkel a fogyasztó élhet, illetve azokat a jogokat, amelyeket nem 
lehet kizárni vagy korlátozni, továbbá azokat a jogokat sem, amelyek arra a viszonteladóra vonatkoznak, akitől a fogyasztó megvásárolta a terméket. 
Jelen garancia a fogyasztónak meghatározott jogokat biztosít, de a fogyasztó más törvényes jogokkal is rendelkezhet. A fogyasztó az ilyen jellegű 
jogokat a saját belátása szerint érvényesítheti. 

Amennyiben a termék nem javítható, a Privatdoktor Zrt. garancia egy hasonló vagy hasonló árú alternatív termékre történő cserére korlátozódik, 
amennyiben ez lehetséges. 

Ez a dokumentum jótállási jegyként is szolgál az alábbiak szerint: 

A saját döntése alapján lehetősége van élni a forgalmazó által vállalt, törvény által előírt 12 hónapos időtartamra szóló jótállással is, mely a gyártói 
garancia fentebb említett feltételeit nem érinti, de a “Feltételek és kizárások” fejezet vonatkozik rá. Ebben az esetben az Ön kényelme és az 
egyszerűbb ügyintézés érdekében elegendő a kapott vásárlási bizonylat megőrzése. Igényével közvetlenül a kereskedőhöz is fordulhat. 

A forgalmazó adatai a fizetési bizonylaton; termékének leírása, valamint a gyártó neve és címe a termék csomagolásának része. Egy 
esetleges meghibásodás esetén az alábbi sorrendben kérheti az alábbiakat: kijavítást, kicserélést, árleszállítást vagy a hiba kötelezett 
költségére történő megjavítását, megjavíttatását, elállást. A javítás időtartamával a jótállási idő meghosszabodik, a forgalmazó általi 
kicserélés esetén újraindul. Ha a rendeltetésszerű használatot akadályozó meghibásodást tapasztal a vásárlást követő három napon 
belül, javasoljuk a Privatdoktor Zrt. megkeresését, aki köteles kicserélni a terméket. Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei 
(fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. 

  



 

 

 

Magyarországon forgalmazza: 

PrivátDoktor Zrt. 
Cím: 1095 Budapest Mester u. 5. 
E-mail: info@privatdoktor.hu 
Tel: +3620 344 3733 
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JÓTÁLLÁSI JEGY 
1 Vállalkozásneve és címe:  ______________________________________________________________________ 
Termék megnevezése:  _________________________________________________________________________ 
Termék típusa:  _______________________________________________________________________________ 
Termék gyártási száma (amennyiben van):  ________________________________________________________ 
Importőr neve és címe (amennyiben nem azonos a vállalkozással):  ___________________________________ 
Vásárlás idpontja:  ____________________________________________________________________________ 
A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi) az 
üzembe helyezés* időpontja:  ________________________________________________(*a megfelelő aláhúzandó) 
Jótállási határidő: A készülékre vásárlás, illetve üzembe helyezés  időpontjától számított 36 hónap garancia érvényes. 
Fontos tudnivalók: 

1. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén 
a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános 
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a 
jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek. 

2. Elveszett jótállási jegyet nem tudunk pótolni. 

3. Jótállási, javítási munkát kizárólag csak az érvényes jótállási jegy alapján végezhet a feltüntetett javító szerviz. 

4. A jótállási jegyen történő bármilyen javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét 
vonja maga után. 

5. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terhelik. 
1 A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. 
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Jótállási határidő: 

1. A jótállási határidő a vevő részére történő átadás napján kezdődik. 

2. A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely 
alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használta. 

3. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre 
(termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

 

A vásárló jótálláson és a szavatosságon alapuló jogait az alábbi törvények szabályozzák: 

1. A vásárlót a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben, valamint a 49/2003. GKM rendeletben, és a 151/2003 
évi kormányrendeletben, illetve a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben szereplő jogok illetik meg. 

2. A termék meghibásodása esetén díjmentes kijavítás vagy megfelelő árleszállítás kérhető. 

3. A forgalmazónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül – cserekészülék biztosítása esetén 30 nap 
- elvégezze. A javítást a vásárló érdeksérelme nélkül úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék értéke és 
használhatósága az azonos ideig, rendeltetésszerűen használt, hibátlan termékhez képest nem csökken. 

4. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – 
jogainak érvényesítését. 

 

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a 
hibát 

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a forgalmazó, vagy annak megbízottja végezte el, illetve 
ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza) 

- rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, 
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, 



 

 

- elemi kár, természeti csapás 

okozta. 

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó 

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény te jesítése 
lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne. 

- ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a forgalmazó a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e 
kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a 
fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt 
elállásnak nincs helye. 

 
Termék kicserélését kérheti a vevő: 

Ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül – a termékbe beépített biztonsági elemek – hibáját kivéve – 
meghibásodott, a vásárló kívánságára azt azonos típusú új termékre cseréli ki az értékesítő kereskedelmi egység. 

 

Jótálláson alapuló igény bejelentése: 

A vásárló az igény érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatát a vásárlás helyén, vagy a javítószolgálatnak kell bejelentenie. 

 

A vásárló köteles a hiba felfedezése után kifogását haladéktalanul közölni. 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. 



 

 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – 
a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és 
felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik. 

 

Eljárás a hiba jellegével kapcsolatos vita esetén: 

Vita esetén a felek kérhetnek egy független minőségvizsgáló szervtől szakvéleményt, mely a kérelmező részére térítés köteles. 

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület 
eljárását is kezdeményezheti. 
 
Jótállási felelősség megszűnése: 

1. A jótállási felelősség nem áll fenn, ha a forgalmazó, vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, 
hogy a hiba a rendellenes használat, átalakítás, idegen beavatkozás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, 
vagy egyéb , vásárlás után keletkezett okból következett be. 

2. Amennyiben a készüléket megbontották vagy a készülékben idegen javítás történt, a készülék vonatkozásában a jótállási 
kötelezettség megszűnik. 

3. A rendellenes használat elkerülése céljából a termékhez ezt a használati (kezelési) útmutató mellékljük, s kérjük, hogy az 
ebben foglaltakat saját érdekedben tartsd be, mert a használati utasítástól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett 
hibáért nem vállalunk felelősséget. 

 

A kereskedő és javítószolgálat jótállási jeggyel kapcsolatos feladatai: 

A kereskedő a termék eladásakor köteles a jótállási jegyen a készülék számát és típusát feltüntetni. 



 

 

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra 
vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a 
továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak 
másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.A vállalkozás, illetve a javítószolgálat 
(szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles. 

Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét. 

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 

 

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: ______________________________ 
 
KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 

A jótállási igény bejelentésének időpontja:  _______________________________ 

Kijavításra átvétel időpontja:  ___________________________________________ 

Hiba oka:  _____________________________________________________________________________________________ 
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HIBAELHÁRÍTÁS 
Fő minőségi problémák 

Az alábbi táblázat leírja a fő minőséggel kapcsolatos különböző problémákat és a lehetséges megoldási lépéseket: 

Állapot Lehetséges okok Teendők 

Rossz jel " Rossz érzékelő érintkezés a bőrrel 

" Nem minden érintkező érintkezik 

Ellenőrizze, hogy a PrivátDoktor BELT jól 
illeszkedik-e és hogy minden érintkező 
megérinti-e a bőrt. 

Vándorló alapvonal (a hullámok felfelé és lefelé 
történő ingadozása) " Piszkos, laza, vagy csontos területek 

elhelyezett érintkezők 

" Zsíros- vagy testápolóval bekent bőr 

" A mellkas emelkedése és süllyedése közben 
gyors vagy nyugtalan légzés. 

" Nem minden érintkező érintkezik 

" Tisztítsd meg bőröd alkohollal vagy 
acetonnal 

" Helyezd feljebb vagy lejjebb a PrivátDoktor 
BELT-et a mellkasodon úgy, hogy minden 
érintkező érintkezzen. 

Izom remegés interferencia (véletlenszerű 
szabálytalan feszültségű egymásra íródott a 
hullámformák). Hasonlíthatnak vagy 
egybeesnek a váltakozó áramú interferenciával 

" A felhasználó kényelmetlen, feszült, ideges. 

" A felhasználó hideg és reszket. 

" A PrivátDoktor BELT heveder túl szoros. 

" Nem minden elektróda érintkezik a testeddel. 

" A felhasználó nyugodjon meg. 

" Biztosítsd, hogy minden érintkező hozzáér a 
testedhez. 

" Ha az interferencia továbbra is fennáll, a 
probléma valószínűleg elektromos jellegű. 
Lásd a következő javaslatok a váltóáramú 
interferencia csükkentéséhez: 



 

 

Állapot Lehetséges okok Teendők 

Váltóáramú interferencia (egyenletes 
csúcspontú, szabályos feszültségű egymásra 
íródott a hullámformák). Hasonlíthat vagy 
egybeeshet az izmok remegési zavaraival. 

" Piszkos, laza, vagy csontos területek 
elhelyezett érintkezők 

" A páciens hozzáér valamilyen fém tárgyhoz. 

" Elektromos készülékek előfordulása a 
közvetlen közelben, világítás, rejtett 
huzalozás a falban vagy a padlóban. 

" Nem megfelelően földelt elektromos 
csatlakozó előfordulása a közelben. 

" Helytelen AC szűrő frekvencia beállítás vagy 
az AC szűrő ki van kapcsolva. 

" Biztosítsd, hogy minden érintkező hozzáér a 
testedhez. 

" Ellenőrizd, hogy nem érsz-e hozzá 
valamilyen fémhez. 

" Próbálj átmenni másik szobába. 

" Ha lehetséges, áramtalaníts minden 
lehetséges elektromos készüléket a 
közvetlen környezetedben. 

" Ha az interferencia továbbra is fennáll, akkor 
előfordulhat, hogy a zajt a helyiség más 
berendezései okozzák vagy rosszul földelt  
elektromos vezetékek. 
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PRIVÁTDOKTOR TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓ 

Mellkas méret 27.5 - 43 in (70 - 109 cm) 

Memória Gyakorlatilag korlátlan, ha okostelefonhoz vagy táblagéphez csatlakozik. 
Akár 24 órás adattárolás, ha nincs okostelefonhoz vagy táblagéphez csatlakoztatva, 
a használati körülményektől függően. 

EKG-adatok tömörítése Nincs adattömörítés. Minden adatot nyers formátumban tárolunk és továbbítanak. 

 

EKG felvétel típusa Folyamatos 

EKG-csatorna Egycsatornás – 2 elvezetés 

Beviteli dinamikus tartomány 50mV Csúcstól csúcsig 

DC dinamikus tartomány ±300mV 

Pontosság növelése 5% 

Differenciáltartomány +/-5mV 

EKG amplitúdó felbontása 0.8 μV 

EKG jel sávszélessége 0.05 to 40 Hz 



 

 

EKG A/D mintavételi arány 400 minta másodpercenként, belső mintavételi arány 

EKG mintavételi felbontás 16 bit 

EKG Common Mode elutasítás 60dB 

EKG bemeneti impedancia >100M Ω 

EKG kalibrálás automatikus 

Mozgásérzékelő 3-tengelyes gyorsulásmérő 

Áramforrás A készüléket beépített, 3,7 V-os Li-Polymer akkumulátor hajtja, amely 
tölthető szabványos micro USB töltőkábellel 

Akkumulátor élettartam 24 órányi folyamatos felvétel, ha teljesen fel van töltve 

Az akkumulátor töltési ideje Körülbelül 3 óra és 100%. A töltési idő a környezeti tényezőktől függ; a tényleges eredmények eltérőek 

Vízállóság nem vízálló 

Súly (hevederrel együtt) 130g az akkumulátorral együtt 

Méretek 193 x 102 x 10 mm (7.6 x 4.0 x 0.4 in) 



 

 

Üzemeltetési feltételek 20°C és 40°C közötti hőmérséklet a kisütéshez és 0°C–40°C hőmérséklet töltéshez, 25–90% (nem 
kondenzációs) relatív maximális páratartalom, légköri nyomás 86~106kpa, magasság: 3000m 

Tárolási körülmények 20°C és 40°C közötti hőmérséklet a kisütéshez és 0°C–40°C hőmérséklet töltéshez, 25–90% (nem 
kondenzációs) relatív maximális páratartalom, légköri nyomás 86~106kpa, magasság: 3000m 

Szavatossági idő Becslések szerint 2 év. 

 
 

A műszaki adatok és tulajdonságok előzetes értesítés nélkül és a gyártóra vonatkozó kötelezettség nélkül változhatnak. 

!  



 

 

Nyilatkozat 

• A készüléket EKG, pulzusszám és testhőmérséklet mérésére tervezték oszcillometrikus mérési móddal. 

• A készüléket felnőttek részére tervezték, nem alkalmazható újszülötteken. 

• Nem használható vérző, vagy friss sebes testen. 

• A készüléket és tartozékait, valamint az akkumulátort az előírásoknak megfelelően kell a hulladékba dobni. 

• Kérjük, tartsa be a helyi hulladékkezelési szabályzást. 

• Védelmi osztály: belslő áramellátással működő készülék. 

• Alkalmazott alkatrésztípus: BF osztály 

• Nedvesség elleni védelem: IPX0, folyamatos működés magasság <2000m; 

• túlfeszültség: II; 

• környezet-szennyezettségi fokozat: 2 

• A felhasználó kockázata elfogadható szintű. 

• A készülék teljesítménye a megadottól eltérő lehet, ha a meghatározott hőmérsékleti, páratartalmi és magassági tartományokon kívül 
használják. 

A készülék megfelel az alábbi szabványoknak: 

• IEC60601-1 orvosi elektronikai eszköz 

• IEC80601-1-2:2007: elektromágneses megfelelőség!  



 

 

ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS 

Irányelv és a gyártói nyilatkozat - elektromágneseskisugárzás 

A GYV11-et a lent specifikált környezetben való használatra tervezték. A vásárlónak, illetve a GYV11 használójának meg kell győződnie róla, hogy 
ilyen környezetben használja. 

Kisugárzásteszt Megfelelőség Elektromágneses környezet - irányelv 

RF kisugárzás CISPR 11 1. csoport A GYV11 csak belső funkciókra használ RF 
energiát. Ezért az RF kibocsátása nagyon 
alacsony, így valószínűleg nem okoz 
interferenciát más közelben lévő elektromos 
készülékkel. 

RF kisugárzás CISPR 11 B osztály GYVH304 alkalmas bármilyen létesítményben 
való használatra, beleértve a háztartásokat, 
illetve azokat a létesítményeket, melyet a 
lakosság részére tervezett elektromos 
hálózattal láttak el. 

Harmonikus kisugárzás IEC 61000-3-2 Nincs adat 

Feszültség ingadozások IEC61000-3-3 Nincs adat 

 
 

Irányelv és a gyártói nyilatkozat - elektromágneses védelem 

A GYV11-et a lent specifikált környezetben való használatra tervezték. A vásárlónak, illetve a GYV11 használójának meg kell győződnie róla, 
hogy ilyen környezetben használja. 



 

 

Védelemteszt IEC 60601 teszt szint Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet - irányelv 

Elektrosztatikus kisülés 
(ESD) IEC 61000-4-2 

+/- 6 kV érintkezés 
+/- 6 kV levegő 

+/- 6 kV érintkezés  
+/- 8 kV levegő 

A padlónak fának, betonnak vagy csempének kell lennie. 
Amennyiben a padlót szintetikus anyag borítja, a relatív 
páratartalomnak legalább 30%-nak kell lennie. 

Hálózati frekvencia 
(50/60 hz) mágneses 
mező IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m A mágneses mező frekvenciájának azonos szinten kell lennie egy 
tipikus helyen lévő, tipikus kereskedelmi vagy kórházi 
környezetben fellépő frekvenciával. 

Útmutató és gyártói deklaráció  –  elektromágneses védettség 

 
 

A készülék az alábbiakban megadott elektromágneses környezetben való használatra készült, használható, és csak ilyen környezetben 
használható 

Védettség teszt IEC 60601 teszt szint Megfelelőségi szint Elektromágneses környezet - útmutató 



 

 

Sugárzott  
RF IEC 61000-4-3 

3 V/m  
80 MHz-tól 
2,5 GHz-ig 

3 V/m Hordozható és mobil rádiófrekvenciás készülékek nem használhatók a 
készülék semelyik részének a közelében beleértve a kábeleket. az 
izolációs távolság kiszámolható az adó frekvenciára alkalmazható 
egyenletből. Előírt izolációs távolság d = 1,167 80 MHz-tól 800 MHz-ig!
d = 2,333 800 MHz-től 2,5 GHz-ig, ahol P a maximum kimeneti 
áramerősség az adót wattban értékelve, a gyártó adatai alapján és d az 
előírt izolációs távolság méterben megadva.!
a. A helyhez kötött rádiófrekvenciás adók által meghatározott 
elektromágneses oldal felmérésnek a. kevesebbnek kell lenni, mint a 
megfelelőségi szintnek minden frekvencia tartományban !
b. a következő szimbólummal jelölt berendezések közelében interferencia 
léphet fel. 
 

 

Megjegyzés 1: Ha a kisugárzás 80 MHz és 800 MHz közé esik, akkor az izolációs távolságot a magasabb frekvencia tartomány alapján 
alkalmazzuk Megjegyzés 2: Ezek az útmutatók, nem minden esetre érvényesek. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmé 
nyek, tárgyak és emberek általi elnyelés és/vagy visszaverődés. 
Azoknál az adóknál, melyek maximális kimeneti áramer őssége nincs a fenti felsorolásban, az izolációs távolságot meg lehet becsülni az 
egyenletből, ami az adó frekvenciaszámolására alkalmazható, ahol P az adó max imum kimeneti áramer őssége Wattban megadva a gyártó által 
megadva 

a. A helyhez kötött adó mező erősséggel, mint például rádióadók (cellular/vezeték nélküli) telefonok, és földi mobil rádiók, amatőr rádiók, AM és FM 
rádióadás és TV adás teoretikusan nem lehet pontosan megjósolni. Az elektromágneses környezet felbecsléséhez a helyhez kötött adók miatt 
fennálló elektromágneses teret a hely felmérésekor figyelembe kell venni. Ha a mért mezőerősség a készülék használati helyén, túlmegy az 
alkalmazhatón akkor a készülék megfigyelése szükségessé válik a normál használat során. Ha abnormális jelenség figyelhető meg a készüléken, 
további mérések szükségesek a készülék átirányításához, vagy áthelyezéséhez.!
b. 150 kHz és 80 MHz közötti frekvencia tartományban a mezőerősség kisebb kell hogy legyen mint 3 V/m. 

!  



 

 

Előírt izolációs távolságok hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs eszközök és a PrivátDoktor BELT között. 

A készülék olyan elektromágneses környezeti használatra van tervezve, ahol a sugárzott RF zavarok szabályozva vannak. A felhasználó 
megelőzheti az elektromágneses interferenciát, ha a készüléket legalább a meghatározott minimum távolságra használja hordozható és mobil 
Rádiófrekvenciás kommunikációs eszközöktől (adók) az alábbi táblázat mutatja az adó maximális kimeneti energiáját. 

Transzmitter névleges maximális áram 
kibocsátása 

W 

Izolációs távolságok a transzmitter frekvenciájától függően!
m 

80 MHzt-ól 800 MHz-ig!
d = 1,167  

800 MHz-tól 2,5 GHz-ig!
d = 2,333 

0,01 0,117 0,233 

0,1 0,369 0,738 

1 1,167 2,333 

10 3,689 7,379 

100 11,667 23,333 

Azoknál az adóknál, melyek maximális kimeneti áramerőssége nincs a fenti felsorolásban, az izolációs távolságot meg lehet becsülni az 
egyenletből, ami az adó frekvenciaszámolására alkalmazható, ahol P az adó maximum kimeneti teljesítménye Wattban a gyártó által megadva.!
Megjegyzés 1: Ha a kisugárzás 80 MHz és 800 MHz közé esik, akkor az izolációs távolságot a magasabb frekvencia tartomány alapján 
alkalmazzuk.!
Megjegyzés 2: Ezek az útmutatók, nem minden esetre érvényesek. Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja az építmények, tárgyak 
és emberek általi elnyelés és/vagy visszaverődés. 

 


