
 
Használati útmutató 
 
Köszönjük, hogy megvásárolta AET-R161 típusú, infravörös hőmérőnket. Ez az infravörös 
hőmérő nem steril, többször használható, kézi készülék. Otthoni környezetben fogyasztók, 
valamint klinikai környezetben (referenciaként) orvosok általi használatra szánták. Három 
hónapos vagy annál idősebb személyeknél a homlok középső részén kibocsátott infravörös 
sugárzás (hősugárzás) érzékelése révén történő testhőmérséklet-mérésre szolgál. 
 

 A klinikai hőmérő a klinikai használatnak megfelelően, speciálisan beállított hőmérő. 

 A páciens üzemeltetőként használhatja és karbantarthatja a készüléket. 

 A termék biztonságos és rendeltetésszerű használatához kérjük, hogy feltétlenül 
olvassa el és teljeskörűen értelmezze a használati útmutatóban ismertetett biztonsági 
óvintézkedéseket! 

 Tartsa magánál ezt az útmutatót, hogy szükség esetén mindig kéznél legyen! 

 Megfelelően tárolja ezt az útmutatót, és ne veszítse azt el! 

 Ha további információra van szüksége, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval! 
 

 
 

 

Követendő, helyes mérési módszer: 
A mérést a homloknál végezze! 
Homloktól való távolság: 15–50 mm 
 

 

Helyes mérési módszer 

 

 

1. Kapcsolja be a hőmérőt a „ ” gomb megnyomásával. 

Válassza ki az üzemmódot a „ ” gomb 
megnyomásával. Ekkor sípoló hang hallatszik, majd ezt 
követően a képernyőn megjelenik a „---°C” felirat, 
jelezve, hogy a készülék használatra kész. 
 

 

2. Helyezze a hőmérő érzékelőjének hegyét a homlok 
közelébe, majd nyomja meg és kb. 1 másodpercig 

tartsa lenyomva a „ ” gombot. Ekkor a hőmérő sípoló 
hangot hallat, és megjeleníti a pontos hőmérsékletet. 
Amikor egymást követően több mérés szükséges, ezek 
között várjon legalább 5 másodpercet. A fenti eljárás 
annyiszor megismételhető, ahányszor csak szükséges. 
 

 

3. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és kb. 5 

másodpercig tartsa lenyomva a „ ” gombot, illetve a 
hőmérő kb. 60 másodperc elteltével automatikusan 
kikapcsol. 



Egység megnevezése 
 

 
 

 
Megjelenített információk 

 

 

Helymegjelölés: Ez az ikon azt jelzi, hogy mérés közben helyesen hova kell irányítani a 
készüléket. 
Hőmérsékleti adat: A mérést követően megjelenik a mért hőmérséklet. 
Hőmérséklet mértékegysége: A kijelzett hőmérséklet mértékegysége ℃ vagy ℉. 
Merülő elem ikon: azt mutatja, hogy ideje kicserélni az elemet, mivel az merülőben van. 
Memória ikon: az eltárolt mérési adatok visszakeresésére szolgáló üzemmódban jelenik 
meg. 
 

Elemcsere 

Ha megjelenik az elem ikon („ ”), azonnal helyezzen be új elemet. Ez a következő 
lépésekből áll: 
Nyomja meg és tartsa lenyomva az elemtartó fedelét, majd átlósan felfelé tolva távolítsa el a 
fedelet. 
Helyezzen be 2 db „AAA” elemet, ügyelve arra, hogy azok pozitív és negatív pólusa 
megfelelő helyen legyen. 
Zárja vissza az elemtartó fedelét.  

Szonda 

Készülékház Kijelző képernyő 

 
MÉRÉS/BE/KI 

Hőmérséklet mértékegysége 

Hőmérsékleti adatok 

Elem ikon Memória ikon 



 
 
Figyelmeztetés: 
Kérjük, hogy ha hosszabb ideig nem szándékozik használni a hőmérőt, távolítsa el belőle az 
elemeket. 
A használt elemek ártalmatlanítására vonatkozó szabályokkal kapcsolatban kérjük, olvassa 
el a hatályos törvényeket és előírásokat. 
Ne helyezzen be vegyesen régi és új elemeket! 
Ne helyezzen be vegyesen alkáli, hagyományos (szén-cink), illetve újratölthető (Ni-Cd, Ni-
MH stb.) elemeket. 
 
 

Mérés előtti teendők 
1. Javasoljuk, hogy először próbálja ki a készüléket, hogy kitapasztalja annak 

működését. 
2. Elkerülendő, hogy a túlságosan hideg vagy túlságosan meleg külső környezet 

befolyásolja a mérés pontosságát és így a hibás mérési eredményeket, használat 
előtt a készüléket legalább 30 percre szobahőmérsékletű (16℃ és 35℃ közötti) 
környezetbe kell helyezni. 

3. A személynek, akinek a testhőmérsékletét meg kívánja mérni, a mérés előtt legalább 
20 percig szobahőmérsékleten kell tartózkodnia, hogy a testhőmérséklete 
kiegyensúlyozott legyen.  

4. Intenzív testmozgás után legalább 30 percet pihennie kell a mérés előtt. 
5. A mérés megkezdése előtt törölje szárazra a bőrét, és távolítsa el a homlokából az 

esetleges hajtincseket. 
6. Ha folyamatosan végez ismételt méréseket, két mérés között távolítsa el a szondát, 

és tartson legalább 5 másodperces szünetet, mielőtt a következő mérést elvégezné, 
hogy a lehető legpontosabb eredményt kapja. 

7. A normál mért érték nagyjából 35,5℃ és 37,8℃ között mozog. A felhasználó mérje 
meg többször saját hőmérsékletét. Ügyeljen a fizikai változásokra, és forduljon 
orvoshoz, ha bármilyen rendellenességet tapasztal! 

8. Minden mérés előtt ellenőrizze, hogy a szonda tiszta-e a mérés pontosságának 
biztosítása érdekében. 

  



Használati útmutató 
 

1. Kapcsolja be a hőmérőt a „ ” gomb megnyomásával. 
 

2. Ekkor sípoló hang hallatszik, és a képernyőn megjelenik a „---℃” felirat. A készülék 
ekkor használatra kész. Helyezze a hőmérő szondájának hegyét a homloka 

közelébe, majd nyomja be a „ ” gombot, és kb. 1 másodpercig tartsa azt benyomva. 
A hőmérő ekkor sípoló hangot hallat és megjeleníti a hőmérsékletet. Amikor egymást 
követően több mérés szükséges, ezek között várjon legalább 5 másodpercet. 
Ismételje meg a fenti eljárást, ahányszor csak szükséges. 

3. A készülék kikapcsolásához nyomja meg és kb. 5 másodpercig tartsa lenyomva a „ ” 
gombot, illetve a hőmérő kb. 60 másodperc elteltével automatikusan kikapcsol. 
Ha a mért érték 32℃ alatt van, megjelenik a „Lo” jelzés, majd 2 egymást követő 
sípszó hallatszik. 
Ha a mért érték 37,8℃ felett van, 6 egymást követő sípszó hallatszik. 
Ha a mért érték 42,2℃ felett van, megjelenik a „Hi” jelzés, majd 2 egymást követő 
sípszó hallatszik. 

 

Mért értékek visszakeresése a memóriában 

 
1. Győződjön meg arról, hogy a hőmérő ki van kapcsolva. 

2. Nyomja meg és 4 másodpercig tartsa benyomva a „ ” gombot, hogy a készülék 
memória üzemmódba kerüljön. Ekkor megjelenik a legutolsó mért érték. 

3. Ismét nyomja meg, majd engedje fel a „ ” gombot a következő mért érték 
megjelenítéséhez (a mért értékek legújabbtól a legrégebbi felé haladva kerülnek 
megjelenítésre). 

 
4. A hőmérő memóriája a legutóbbi 32 mérés adatait képes eltárolni. 

 
5. A hőmérő automatikusan kikapcsol, ha azt 12 másodpercnél hosszabb ideig nem 

használják. 
 

Hőmérsékleti skála módosítása 
 

1. Győződjön meg arról, hogy a hőmérő ki van kapcsolva. 

2. Nyomja meg és 8 másodpercig tartsa benyomva a „ ” gombot, hogy a készülék 
hőmérséklet-mértékegység üzemmódba kerüljön. Megjelenik az a mértékegység, 
amelyben a hőmérséklet aktuálisan kijelzésre kerül. 

3. Engedje fel, majd ismét nyomja meg a „ ” gombot a ℃ és a ℉ közötti váltáshoz, és a 
megfelelő mértékegység kiválasztásához. 

4. A hőmérő automatikusan kikapcsol, ha azt 4 másodpercnél hosszabb ideig nem 
használják. 

 
 

 

Ártalmatlanítás 
Elektromos készülékeket ne dobjon a szelektálatlan kommunális hulladékok 
közé, hanem használja a külön ezek számára kijelölt szelektív gyűjtőhelyeket. 
A rendelkezésre álló hulladékgyűjtő rendszerekkel kapcsolatos információkért 
forduljon a helyi önkormányzathoz. Ha elektromos készülékek kerülnek a 
hulladéklerakókba, veszélyes anyagok szivároghatnak a talajvízbe és 
kerülhetnek be a táplálékláncba, károsítva az Ön egészségét és jólétét is. 



[A jelek vagy szimbólumok magyarázata] 
Az alábbi szimbólumok jelenhetnek meg ebben a használati utasításban, illetve az infravörös 
hőmérőn és annak tartozékain. 
 

 

KÖTELEZŐEN BETARTANDÓ 
Kötelezően betartandó, szavakkal vagy ábrák 
formájában kifejezett részletes instrukciók, amelyek a 
jelölésen belül vagy amellett szerepelnek. A bal oldali 
általános kötelező instrukciókat jelöl. 

 
Tartsa be a használati utasítást! 

 

SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE 
BF típusú, pácienssel érintkező alkatrész. 

 
Figyelem: Olvassa el a kísérő dokumentumokat! 

 

Ne dobja a terméket a szelektálatlan kommunális 
hulladékok közé! Az ilyen jellegű hulladékokat külön 
kell válogatni speciális kezelés céljából. 

 

A szállítás során a csomagot esőtől védve kell tartani! 

 

A szállítás során a csomagot nem szabad napfénynek 
kitenni! 

 

A szállítás során a csomagot függőleges helyzetben 
kell tartani! 

 
A csomag tartalma törékeny, ezért a szállítás során 
óvatosan kell kezelni! 

 

Azt a hőmérsékleti tartományt jelzi, amelyen belül a 
szállítás során a csomagot tárolni és kezelni kell. 

 
Nem ionizáló elektromágneses sugárzás 

 

Nem szabad forgatni 

 

Tételszám 

 

Gyártás dátuma 

 

A jelzett dátumot követően a készüléket nem szabad 
használni 

 
Védett a szilárd, legalább 12,5 mm átmérőjű idegen 
tárgyak ellen. Védett a függőlegesen leeső 
vízcseppek ellen, amennyiben a készüléket nem 
döntik meg 15°-ot meghaladó szögben. 

 

Gyártó 

 

CE-jelölés: megfelel az orvosi eszközökről szóló 
93/42/EGK irányelvben lefektetett alapvető 
követelményeknek. 

 
Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben 



 

Figyelmeztetések 

 
Ne használja a hőmérőt szélsőséges hőmérsékleten (16℃/60,8℉ alatt, illetve 35℃/95℉ 
felett) vagy extrém páratartalom mellett (15% alatti vagy 80% feletti relatív páratartalom). 
* Ennek elmulasztása a mérési eredmény pontatlanságát idézheti elő! 

Ne tegye ki a hőmérőt szélsőséges hőmérsékletnek (-20℃/-4℉ alatt, illetve 55℃/131℉ 
felett) vagy extrém páratartalomnak (15% alatti vagy 93% feletti relatív páratartalom). 
* Ennek elmulasztása a mérési eredmény pontatlanságát idézheti elő! 

A hőmérsékletmérő szondát ütés érte és meglazult. 
* Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, akitől a készüléket vette. 

Veszélyes, ha a páciensek maguknak értékelik az egészségi állapotukat és magukat 
kezelik a mérési eredmények alapján. Feltétlenül kövesse az orvosa utasításait! 
* A saját egészségi állapot értékelése a betegségek súlyosbodását idézheti elő! 

Ne érintse meg, illetve ne fújjon rá az infravörös érzékelőre. 
* A szennyezett vagy törött infravörös érzékelő a mérés pontatlanságát idézheti elő! 

A szennyezett infravörös érzékelőt puha, száraz ruhával, gyengéden tisztítsa meg. 
* A WC-papírral vagy papír törlőkendővel történő tisztításkor összekarcolódhat az 
infravörös érzékelő, ami a mérés pontatlanságát idézheti elő! 

Helyezze be az elemet az útmutató szerint a megfelelő helyzetbe. 
* A helytelen csere az elem túlmelegedéséhez vezethet! 

Ne mártsa a hőmérőt folyadékba! 
* Ez a műszer nem vízálló! 

Amikor a hőmérő üzemben van, ne használjon mobiltelefont annak közelében. 
* A hordozható és mobil, rádiófrekvenciával működő (RF) kommunikációs 
berendezések hatással lehetnek a GYÓGYÁSZATI VILLAMOS KÉSZÜLÉKEKRE. 
Ennek figyelmen kívül hagyása a mérési eredmény pontatlanságát idézheti elő! 

A szonda üvege speciális anyagból készült, amely nehezen törik. 
* Ha bármilyen sérülést észlel, szüntesse be a készülék használatát, és azonnal 
lépjen kapcsolatba annak forgalmazójával. 

A gyártó engedélye nélkül ne módosítsa a készüléket! 
* Azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. 

A készülék nem javítható, és nem tartalmaz olyan alkatrészt, amelyet a felhasználók 
önállóan meg tudnának javítani. 
*Ha bármilyen probléma merül fel, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. 

A készülék nem igényel kalibrálást. 
*Ha bármilyen probléma merül fel, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. 

A készülék módosítása nem megengedett. 
*Ha bármilyen probléma merül fel, azonnal lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. 

A készüléket üzemeltető személy nem érintheti meg egyszerre a hőmérőt és a pácienst. 
Gyermekektől elzárva tartandó! 
* Az elem vagy a védőfólia véletlenül lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz! 

A tárolás és a mérés helye közötti hőmérséklet-különbség esetén kondicionálja a hőmérőt 
körülbelül 30 percig szobahőmérsékleten (a mérés helyén). 
* Ennek elmulasztása a mérési eredmény pontatlanságát idézheti elő! 

Gondoskodjon arról, hogy gyermekek ne használják felügyelet nélkül a készüléket. 
* Néhány alkatrész kellően kicsi ahhoz, hogy le lehessen nyelni. 

Ez a gyógyászati villamos készülék nem szervizelhető/tartható karban használat közben. 

Normál körülmények között a páciens méréseket végezhet és elemet cserélhet. 

A páciens a felhasználói útmutatóval összhangban karbantarthatja a készüléket. 

 



Hibaüzenetek 

 

Hibaüzenet Probléma Megoldás 

Hi A hőmérséklet magasabb, 

mint 42,2 C (108 F) 

A hőmérőt csak a meghatározott 
hőmérsékleti tartományban használja! 
Ismétlődő hibaüzenet esetén lépjen 
kapcsolatba a forgalmazóval, akitől a 
készüléket vette vagy az ügyfélszolgálattal. 

Lo A hőmérséklet alacsonyabb, 

mint 32 C (89,6 F) 

A hőmérőt csak a meghatározott 
hőmérsékleti tartományban használja! 
Ismétlődő hibaüzenet esetén lépjen 
kapcsolatba a forgalmazóval, akitől a 
készüléket vette vagy az ügyfélszolgálattal. 

Err Az érzékelő nincs jól a 
helyére hegesztve 

Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, akitől a 
készüléket vette vagy az ügyfélszolgálattal. 

ErE Az EEPROM (elektromosan 
törölhető, programozható, 
csak olvasható memória) 
hibásan működik 

Lépjen kapcsolatba a forgalmazóval, akitől a 
készüléket vette vagy az ügyfélszolgálattal. 

 Alacsony áramellátás Cserélje ki az elemeket! 

ErH A mérési környezet 
hőmérséklete túl magas. 

Csökkentse a környezeti hőmérsékletet, és 

tartsa azt 16 C és 35 C között. 

ErL A mérési környezet 
hőmérséklete túl alacsony. 

Növelje a környezeti hőmérsékletet, és tartsa 

azt 16 C és 35 C között. 

 

Karbantartás, tárolás és kalibrálás 
 
Karbantartás: 
1. Egy puha, száraz szövetkendő segítségével távolítsa el a készülékházról a foltokat. 
2. Óvatosan törölje le a készülékházon lévő szennyeződéseket puha szövetkendővel. 
Alkohollal enyhén megnedvesített vattapálca vagy puha szövetkendő segítségével, óvatosan 
törölje meg a hőmérsékletmérő fej lencséjét. A használatot követően a termék sterilizálható 
75%-os orvosi alkohollal enyhén megnedvesített vattapálca vagy puha szövetkendő 
segítségével. 
Ha a szonda hegye megsérült, lépjen kapcsolatba a karbantartó központtal. 
3. Ne tisztítsa vízzel, illetve súrolószer- vagy benzoltartalmú tisztítószerrel! 
4. Ne mártsa folyadékba! 
 
Tárolás: 
1. A készüléket nem szabad túl magas vagy alacsony hőmérsékletnek, túlzott 
páratartalomnak, közvetlen napsütésnek, elektromos árammal való érintkezésnek vagy 
pornak kitenni, illetve ilyen körülmények között használni. Ellenkező esetben mérési 
pontatlanságok fordulhatnak elő. 
2. Távolítsa el az elemet, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. 
 
Kalibrálás: 
A gyártási folyamat részeként sor kerül a hőmérő kalibrálására. Ha a hőmérőt az 
utasításoknak megfelelően használja, nincs szükség annak időszakos újrakalibrálására. Ha 
bármikor kétsége merül fel a mérés pontosságát illetően, azonnal lépjen kapcsolatba a 
termék forgalmazójával! 
Ne kísérelje meg a hőmérőt módosítani vagy szét- és összeszerelni. 
 
  



Műszaki specifikációk 
 
Paraméter Specifikáció 
Mérési üzemmód Homlok üzemmód 
Mérési hely Homlok 
Mértékegységek Celsius (℃) és Fahrenheit (℉) 
Üzemi feltételek 16 ℃ és 35 ℃ között (60,8 ℉ és 95 ℉), 15–80%-os 

relatív páratartalom mellett 
Tárolási feltételek -20 ℃ és +55 ℃  között (-4 ℉ és 131 ℉), 15–93%-os 

relatív páratartalom mellett 
Mérési távolság 15–50 mm távolságra a mérési ponttól 
Homlok hőmérsékletének mérési 
tartománya és pontossága 

Mérési tartomány: 32,0 ℃ – 42,2 ℃ (89,6 ℉ – 108℉) 
Mérési pontosság: ±0,2℃ 

(35,0 ℃ – 42,0 ℃) ±0–4℉ (95–0℉-107–6℉) 

±0,3℃ (±0,5℉) egyéb tartomány. 
Mérési adatok lekérdezése memóriából Legutóbbi 32 mérés adatainak lekérdezése 
Méretek 150 mm x 37 mm x 16,3 mm 
Súly 51 g (elemek nélkül) 
Elemek 2 db AAA elem (DC.3V) 
Kikapcsolás 1 perc után automatikusan kikapcsol 
Hasznos élettartam 5 év 
Új elemek élettartama 1000 használat 
 
 

Szabvány 
A termék az ISO80601-2-56 szabvány szerint készült. 
 

Garancia 
A vásárlás időpontjától számított egyéves garancia jár a termékre, amely nem terjed ki a felhasználó 
által okozott alábbi meghibásodásokra: 
 
(1) A jogosulatlan szétszerelés és módosítás eredményeként fellépő meghibásodás. 
(2) A használat vagy a szállítás során történt leejtés eredményeként fellépő meghibásodás. 
(3) A használati útmutatóban ismertetett, rendeltetésszerű használattól eltérő üzemeltetés 
eredményeként fellépő meghibásodás. 
 
 

A csomag részét képező tartozékok 
Infravörös hőmérő 
Használati útmutató 
 

A gyártóra vonatkozó információk 
Gyártó: Alicn Medical Shenzhen, Inc. 
Székhely: 4/F, B Building, Shenfubao Modern Optical Factory, Kengzi Street, 
Pingshan District, 518122 Shenzhen City, PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA 
Tel.: 0086-755-26501548 
E-mail cím: infor@alicn-med.com 
Weboldal: http://www.alicn-med.com 
 

Meghatalmazott képviselő az EU-ban 
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Európa) 
Székhely: Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Németország 
 
Verzió: 1.0 
Módosítás dátuma: 2020.05.14. 
  



Elektromágneses kompatibilitás 

 
Ez a GYÓGYÁSZATI VILLAMOS KÉSZÜLÉK vagy GYÓGYÁSZATI VILLAMOS RENDSZER alkalmas otthoni 
környezetben, stb. történő használatra. 
 
Figyelmeztetés: Ne tartózkodjon üzemelő magasfrekvenciás sebészeti berendezések közelében, valamint a 
mágneses rezonanciát alkalmazó képalkotó rendszerek rádiófrekvencia ellen árnyékolt terei közelében, ahol az 
elektromágneses zavarok intenzitása magas. 
 
Figyelmeztetés: Kerülni kell ennek a készüléknek a más készülékek közvetlen közelében vagy azokra helyezve 
történő használatát, mert az nem megfelelő működést eredményezhet. Ha ilyen használat szükséges, akkor 
figyelemmel kell kísérni ezt és a többi készüléket annak ellenőrzésére, hogy megfelelően működnek-e. 
 
Ha van ilyen: a maximális kábelhosszal együtt (adott esetben) az összes olyan kábel, átalakító és egyéb 
TARTOZÉK listája, amelyeket csak a FELELŐS SZERVEZET cserélhet ki, és amelyek nagy valószínűséggel 
befolyásolják a GYÓGYÁSZATI VILLAMOS KÉSZÜLÉK vagy GYÓGYÁSZATI VILLAMOS RENDSZER 
megfelelését a 7. szakasz (KIBOCSÁTÁSOK) és 8. szakasz (VÉDETTSÉG) követelményeinek. A TARTOZÉKOK 
meghatározhatók általánosságban (pl. árnyékolt kábel, impedancia) vagy konkrétan (pl. HIVATKOZÁS A 
GYÁRTÓRA és a BERENDEZÉSRE VAGY A TÍPUSRA). 
 
Ha van ilyen: a GYÓGYÁSZATI VILLAMOS KÉSZÜLÉK vagy GYÓGYÁSZATI VILLAMOS RENDSZER 
teljesítménye, amelyet ALAPVETŐ TELJESÍTMÉNYKÉNT meghatároztak, és annak leírása, hogy mire számíthat 
az ÜZEMELTETŐ, ha az ALAPVETŐ TELJESÍTMÉNY ELEKTROMÁGNESES ZAVAROK következtében 
megszűnik vagy romlik (az „ALAPVETŐ TELJESÍTMÉNY” meghatározott fogalmát nem szükséges használni). 
 
1. Minden utasítás, amely az ÁLTALÁNOS BIZTONSÁG és az ALAPVETŐ TELJESÍTMÉNY fenntartásához 
szükséges az elektromágneses zavarok tekintetében a kivételt képező élettartam alatt. 
 
2. Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses sugárzás és védettség. 
 
1. táblázat 
 

Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses sugárzás 

Kibocsátási vizsgálat Megfelelés 

Rádiófrekvencia-kibocsátás 
CISPR 11 

1. csoport 

Rádiófrekvencia-kibocsátás 
CISPR 11 

B osztály 

Harmonikus kibocsátás 
IEC 61000-3-2 

n/a 

Feszültségingadozások és -esések (flicker) 
kibocsátása 

IEC 61000-3-3 

n/a 

 
2. táblázat 
 

Útmutató és a gyártó nyilatkozata – elektromágneses védettség 

Elektromágneses védettségi 
vizsgálat 

IEC 60601-1-2 
Vizsgálati eredmények 

Megfelelési szint 

Elektrosztatikus kisülés (ESD) 
IEC 61000-4-2 

± 8 kV érintkezés 
±2 kV, ±4 kV, 

±8 kV, ±15 kV levegő 
 

± 8 kV érintkezés 
±2 kV, ±4 kV, 

±8 kV, ±15 kV levegő 
 

Gyors villamos tranziens/burst 
zavarok 

IEC 61000-4-4 
 

Tápvezetékek：±2 kV 

Bemeneti/kimeneti vezetékek：±1 kV 

n/a 
 

Túlfeszültség 
IEC 61000-4-5 

 

vezeték(ek)től vezeték(ek)ig：±1 kV. 

vezeték(ek)től a földig：±2 kV. 

100 kHz ismétlési frekvencia 

n/a 
 

 
  



Tápfeszültségesések, rövid 
megszakítások és feszültségingadozások 

a tápvezetékeken 
IEC 61000-4-11 

0% 0,5 ciklus 
A következőknél: 0º, 45 º, 90 º, 135 

º, 
180 º, 225 º, 270 º és 315 º 

0% 1 ciklus 
és 

70% 25/30 ciklus 
Egyfázisú: 0-nál 
0% 300 ciklus 

n/a 
 

Teljesítményfrekvencia mágneses mező 
IEC 61000-4-8 

30 A/m 
50Hz/60Hz 

30 A/m 
50Hz/60Hz 

Vezetett rádiófrekvencia 
IEC61000-4-6 

150KHz – 80MHz： 

3Vrms 
6Vrms (ipari, tudományos és orvosi 

frekvenciasáv /ISM/ és 
amatőr rádiófrekvenciasávok) 

80% Am 1kHz-nél 

n/a 
 

Sugárzott rádiófrekvencia 
IEC61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80% Am 1kHz-nél 

10 V/m 
80 MHz – 2,7 GHz 
80% Am 1kHz-nél 

MEGJEGYZÉS: Az UT a váltakozó áramnak a vizsgálati szint alkalmazása előtti feszültségét jelenti. 

 
3. táblázat 
 

Sugárzott 
rádiófrekvencia 
IEC61000-4-3 
 
(A „BURKOLATI KAPU” 
(enclosure port) vezeték 
nélküli, rádiófrekvenciás 
kommunikációs 
berendezésekkel 
szembeni 
ELEKTROMÁGNESES 
VÉDETTSÉGÉRE 
vonatkozó vizsgálati 
specifikációk) 

Vizsgálati 
frekvencia 

(MHz) 
Sáv (MHz) Szolgáltatás Moduláció 

Moduláció 
(W) 

Távolság 
(m) 

VÉDETTSÉGI 
VIZSGÁLAT 

SZINTJE 
(V/m) 

385 380–390 TETRA 400 
Impulzus-

moduláció 18 
Hz 

1,8 0,3 27 

450 380–390 
GMRS 460, 

FRS 
FM ± 5 kHz 

eltérés 2 0,3 28 

  460 1 kHz szinusz 

710 

704–787 LTE sáv 13, 17 
Impulzus-

moduláció 217 
Hz 

0,2 0,3 9 745 

780 

810 

800–960 

GSM 800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 

CDMA 850, 
LTE 
sáv 5 

Impulzus-
moduláció 18 

Hz 
2 0,3 28 870 

930 

1720 

 

GSM 1800; 
CDMA 1900; 
GSM 1900; 
DECT; LTE 

sáv 1, 3, 4, 25; 
UMTS 

    

     

     

1845 1700–1990 
Impulzus-

moduláció 217 
Hz 

2 0,3 28 

1970      

2450 2400–2570 

Bluetooth, 
WLAN, 802,11 

b/g/n, 
RFID 2450, 
LTE sáv 7 

Impulzus-
moduláció 217 

Hz 
2 0,3 28 

    

    

    

    

5240 

5100–5800 
WLAN 802,11 

a/n 

Impulzus-
moduláció 217 

Hz 
0,2 0,3 9 5240 

5785 

 


