
 
Võrktehnoloogial põhinev inhalaator 

Mudel: NC200 

 

Garantiikaart 
Seadmel on kaheaastane garantii, mis hakkab kehtima ostukuupäeval. Garantii kehtib ainult edasimüüja poolt täidetud ja ostukuupäeva 
kinnitava garantiikaardi või ostutšeki esitamisel. Inhalaatori lisaseadmed ei kuulu komplekti. Seadme osadeks lahti võtmine ja muutmine 
muudab garantii kehtetuks. Garantii ei kata vigastusi ja kahjustusi, mis on tekkinud õnnetuse või kasutusjuhendi eiramise tõttu. Pöörduge 
palun kohaliku edasimüüja/turustaja või www.rossmax.com poole. 
Kliendi nimi:  ________________________________________________________________________________  
Aadress:  ___________________________________________________________________________________   

E-posti aadress:  _____________________________________________________________________________  
Ostukuupäev: ________________________________________________________________________________  
Ostukoht:  __________________________________________________________________________________  

 
Sissejuhatus 
Täname, et olete valinud NC200 võrktehnoloogial põhineva nebulisaatori ehk inhalaatori. Nõuetekohane hooldus ja kasutamine tagab seadme 
korrasoleku ja usaldusväärse ravi aastateks. Seade pakub kõigis vanuses patsientidele kiiret, mugavat ja ohutut ravimite manustamise 
võimalust kodustes tingimustes. Lugege need juhised põhjalikult läbi, et saada rohkem teavet toote omaduste kohta. Inhalaatorit tuleb 
kasutada litsentseeritud arsti ja/või füsioterapeudi järelevalve all. Koostöös arsti ja/või füsioterapeudiga võite olla kindel, et saate 
hingamisteede haiguse jaoks kõige tõhusamat inhalatsiooniravi. 
MÄRKUS: Inhalaator on mõeldud astma, kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse (KOK) ja muude selliste hingamisteede haiguste raviks, kus on 
vajalik aerosoolravi. Pidage nõu oma arsti ja/või apteekriga, et teha kindlaks, kas teie retseptiravimit võib selle inhalaatoriga kasutada. Järgige 
oma arsti või füsioterapeudi antud juhiseid ravimi, selle annuse ja raviskeemi kohta. 
Seade vastab Nõukogu direktiivile 93/42/EMÜ meditsiiniseadmete kohta ja Euroopa standardile EN 13544-1:2007+A1:2009 „Respiratoorse 
teraapia seadmed. Osa 1: Pihustussüsteemid ja nende komponendid“.  

Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. 

 

Ettevaatusabinõud 

Palun järgige inhalaatori kasutamisel üldisi ettevaatusabinõusid. Seadet tohib kasutada ainult juhises kirjeldatud ja ettenähtud otstarbel koos 
lubatud ravimitega ainult arsti juhendamise ja järelevalve all. Ärge kasutage seadet anesteesiaaparaadi ja ventilaatori hingamissüsteemis. 
 

Toote hoiatused 

LUGEGE ALLJÄRGNEV TEAVE ENNE TOOTE KASUTAMIST HOOLIKALT LÄBI 
● Elektrilöögi ennetamiseks hoidke seade veest eemal. 
● Ärge asetage seadet vedeliku sisse. 
● Ärge kasutage seadet vannis ega duši all olles. 
● Ärge üritage vette kukkunud seadet veest välja võtta, vaid eemaldage see kohe vooluvõrgust. 
● Ärge kasutage seadet, kui mõni selle osa (k.a pistik) on kahjustunud või seade on vette või maha kukkunud. Saatke seade kohe ülevaatusele 

ja parandusse. 
● Ärge kasutage seadet kohtades, kus see võib kokku puutuda tuleohtlike gaaside, hapniku või aerosooltoodetega. 
● Ärge kasutage seadet, kui ravimianum on tühi. 
● Kui seadme töös esineb kõrvalekaldeid, lõpetage seadme kasutamine seniks, kuni see on üle vaadatud ja parandatud. 
● Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta. 
● Ärge kallutage ega raputage seadet kasutuse ajal. 
● Enne seadme puhastamist ja täitmist ning pärast iga kasutuskorda ühendage seade vooluvõrgust lahti. 
● Kasutage ainult tootja soovitatud tarvikuid. 
● Ärge ühendage toiteadapterit vooluvõrku ega eemaldage seda vooluvõrgust märgade kätega. 
● Pärast seadme kasutamist eemaldage toiteadapter vooluvõrgust. 
● Ärge võtke seadet ise lahti ega proovige seda parandada. 
● Ärge kasutage seadet anesteesiaaparaadi ja ventilaatori hingamissüsteemis. 
● Kasutage ainult tootes sisalduvaid Rossmaxi originaalosi ja -seadmeid. 
● Ärge kasutage torusid ja/või toiteadapterit/-kaablit muul kui ettenähtud eesmärgil, kuna need võivad põhjustada lämbumisohtu. 
● Ärge hooldage seadet, kui see töötab. 
 

Kasutamise hoiatused 

● Nakkusoht: soovitatav on kõikide osade isiklik kasutamine, et ennetada nakkushaiguste levimise ohtu. 
● Kontrollige seadet ja selle osi enne iga kasutuskorda. Kui seade on katki või kahjustunud, vahetage see kohe välja. 
● Lapsed ja invaliidid peaksid seadet kasutama täiskasvanu range järelevalve all. 
● Hoidke seadet kasutamise ajal silmadest eemal, sest ravimist tulenev udu võib neid kahjustada. 
● Ravimianuma maksimaalne mahutavus on 8 ml/cm3 ja seda ei tohi ületada. 
● Ärge kasutage seadet sõiduki juhtimise ajal. 
● Kui seade ei tööta nõuetekohaselt või tunnete ebamugavustunnet, lõpetage kohe seadme kasutamine. 
● Pentamidiini kasutamine selles seadmes ei ole lubatud. 
● Ärge hooldage seadet, kui see töötab. 
● Ärge kasutage toiteadapterit muul kui ettenähtud eesmärgil, kuna see võib põhjustada lämbumisohtu. 



● Seadme nõuetekohast toimimist võivad mõjutada elektromagnetilised häired, mis tulenevad televiisorite, raadiote vms talitlushäiretest. 
Häire korral viige häireallikas seadmest eemale või ühendage seade teise pistikupessa.  

 
Hoiustamise hoiatused 

● Ärge hoiustage seadet otsese päikesevalguse käes ega kõrge temperatuuri ja suure õhuniiskusega kohas. 
● Hoidke seadet lastele kättesaamatus kohas. 
● Ühendage seade alati vooluvõrgust lahti, kui te seda ei kasuta. 
 

Puhastamise hoiatused 

● Kontrollige inhalaatorit, huulikut ja muid lisaseadmeid enne igat kasutuskorda. Määrdunud või kulunud osad tuleb asendada. 
● Ärge asetage seadet vette. See võib seadet kahjustada. 
● Enne seadme puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti. 
● Puhastage kõik vajalikud osad pärast iga kasutuskorda nagu kasutusjuhendis kirjeldatud. 
● Visake ravimianumas olevad ravimijäägid ära pärast iga kasutuskorda. Lisage iga kord seadmesse uus kogus ravimit. 
● Ärge kasutage seadme ja selle osade desinfitseerimiseks raskusjõu mõjul toimivat autoklaavi, etüleenoksiidi või madalatemperatuurilist 

plasmasterilisaatorit.  

● Puhastage seadet pärast iga kasutuskorda, et tagada maksimaalne hügieen, vältida nakkuste levikut ja pikendada seadme kasutusiga.  

● Kahjustuste vältimiseks ärge kasutage seadme puhastamiseks ja/või eemaldamiseks kõva eset. 
● Ärge kasutage seadme ja selle osade kuivatamiseks mikrolaineahju, nõudekuivatusmasinat ega fööni. 
 

Meditsiiniline lahtiütlus:  

See kasutusjuhend ega toode ei asenda arsti või mõne muu meditsiinitöötaja antud nõuandeid. 
Ärge kasutage kasutusjuhendis või tootes sisalduvat teavet terviseprobleemi diagnoosimiseks või raviks ega ravimite määramiseks. 
Terviseprobleemi või selle kahtluse korral võtke kohe ühendust oma arstiga. 
Kui seadet kasutatakse kaks korda päevas, et pihustada iga kord 2 ml ravimit 7 minuti jooksul toatemperatuuril (25°C), on seadme ja selle 
osade kasutusead järgmised. 
Kasutusiga võib sõltuvalt kasutuskeskkonnast erineda. 

● Põhiseade  3 aastat ● Huulik 1 aasta 

● Ravimianum 1 aasta ● Lapse mask 1 aasta 

 

 Võrktehnoloogia 

Rossmaxi võrktehnoloogiaga inhalaator kasutab tipptasemel tehnoloogiat. Võrktehnoloogiaga inhalaator töötab piesoelektrilise elemendi kiire 
võnkumise abil, tänu millele liigub vedelik läbi ülipeenete avadega võrgu, tekitades inhalatsiooniteraapiaks üliväikeste osakestega ravimiudu. 
Rossmaxi võrktehnoloogiaga inhalaator on vaikne, kaasaskantav ja töötab patareitoitel, mistõttu on selle kasutamine mugav ja tõhus. 
 

 
A. Toote ülesehitus  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Kaas   2. Õhuava   3. Tööoleku LED-
märgutuli 

4. Toitelüliti   

5. Ravimianum   6. Vabastusnupp   7. Põhiseade   8. Võrk   

9. Mikro-USB-port   10. Patareikate   11. Huulik   

12. Kaks leelispatareid AA 1.5V  13. Lapse mask   14. USB-kaabel 

 

B. Patareide paigaldamine  

1. Avage patareikate noolega näidatud suunas ja paigaldage või asendage patareipesas kaks AA 
patareid pesas olevate juhiste järgi, seejärel sulgege patareikate. 

2. Vahetage patareisid kahekaupa. Eemaldage patareid, kui te seadet pikema aja jooksul ei 
kasuta. 

Vahetage patareid, kui 
1. tühjenevate patareide LED-märgutuli vilgub (roheline); 
2. toitelüliti vajutamisel ei juhtu LED-märgutulega midagi. 
Hoiatus: 
1. Patareid kuuluvad ohtlike jäätmete hulka. Ärge visake neid majapidamisjäätmete hulka. 
2. Seadme sees ei ole kasutaja hooldatavaid osi. Patareid ja vanadest patareidest põhjustatud 

kahjustused ei kuulu garantii alla. 
3. Kasutage ainult leelispatareisid või nikkel-metallhüdriidakusid. Asendage uued patareid alati 

kahekaupa. Kasutage ühe tootja ühte tüüpi patareisid. 

 



 

C. USB-kaabli kasutamine heakskiidetud toiteadapteriga (valikuline) 
1. Ühendage USB-kaabel toiteadapteriga, sisestage USB-kaabel seadme tagaküljel asuvasse mikro-

USB-porti. 
2. Sisestage toiteadapter pistikupessa.  

Hoiatus: 
1. Pikemaajalisel töötamisel adapteriga võtke patareid seadmest välja. 
2. Rossmaxi seade ei ole varustatud toiteadapteriga, kasutage ainult heakskiidetud USB-adapterit (5 

V), mis vastab asjakohastele meditsiiniseadmete ohutusstandarditele, sh standardile EN 60601-1: 
2006+A1:2013 ja asjaomastele koondstandarditele nagu EN 60601-1-2: 2015. 

3. Toiteadapterit ei saa kasutada patareide laadimiseks. 
4. USB-kaablit on võimalik ühendada ainult Rossmaxi inhalaatori ja toiteadapteriga. Seda ei ole 

võimalik kasutada muul eesmärgil. 
 
 
 

D. Seadme kokkupanek 

Kui te kasutate seadet esimest korda või kui te ei ole seadet pikema 
aja jooksul kasutanud, järgige kasutusjuhendi peatükis 
„Puhastusvõtted“ kirjeldatud puhastusjuhiseid. 
MÄRKUS: Enne seadme puhastamist ja kokkupanekut ning enne ja 
pärast iga kasutuskorda ühendage seade alati vooluvõrgust lahti ja 
lülitage see toitelülitist välja. 
1. Ravimianuma eemaldamiseks põhiseadme küljest vajutage 
mõlemal küljel asuvaid vabastusnuppe. 
MÄRKUS: Ärge puudutage võrku. 
2. Avage ravimianuma kaas klambrit tõstes. 
3. Lisage ettenähtud kogus ravimit ravimianumasse. 
MÄRKUS: Suure viskoossusega ravimite puhul võib pihustuskiirus 
väheneda. 
4. Asetage ravimianuma kaas oma kohale ja vajutage klamber paika.  

5. Asetage ravimianum põhiseadmele, kuni see nii vasakul kui ka 
paremal pool klõpsuga oma kohale lukustub. 
MÄRKUS:  

● Veenduge, et põhiseadme ja ravimianuma vahelised ühendused 
on puhtad ja mõlemad osad on korralikult lukustunud. 

● Enne ravimianuma paigaldamist põhiseadmele veenduge, et patareid või adapter on sisestatud. 
 
 

E. Seadme kasutamine 

Inhalaatorit saab kasutada kuni 45° nurga all. Kui nurk on suurem kui 45°, siis aerosooli ei toodeta. 
1. Ühendage mask või huulik inhalaatori otsa. 
2. Ravimianuma soovitatav täitemaht on 2–6 ml. 
3. Lülitage inhalaator toitelülitist sisse. Kui seade on töövalmis, põleb roheline LED-märgutuli. 
4. Kui ravim on täielikult pihustatud, lülitub seade automaatselt välja.  

MÄRKUS: Tehnilistel põhjustel võib seadme väljalülitamine võtta kauem aega ja/või 
ravimianumasse võib jääda väike kogus ravimit. 
Hoiatus:  

1. Ärge blokeerige inhalatsiooni ajal ravimianuma peal asuvat õhuava.  

2. Seadme nõuetekohase toimimise tagamiseks veenduge, et ravimid puutuksid kasutamise ajal 
võrguga kokku.  

3. Kui ravi käigus on üksteise järel vaja sisse hingata eri ravimeid, puhastage seadet kindlasti pärast iga kasutuskorda. 
4. Eeterlikud õlid, köhasiirupid, kuristuslahused ja nahale kantavad või auruvannides kasutatavad tilgad ei sobi inhalaatoriga sissehingamiseks. 

Need ained on tihti väga viskoossed ja võivad raskendada seadme funktsioneerimist ja seeläbi mõjutada ravi tõhusust. 
5. Ärge kasutage seadet, kui ravimianum on tühi.  

6. Seade lülitub võrgu kahjustamise vältimiseks automaatselt välja pärast 10-minutilist tööaega. 
 
 

Seadme kasutamine 

Pärast iga kasutuskorda: 
1. Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust. 
2. Eemaldage ettevaatlikult lisatarvikud ja ravimianum põhiseadme küljest ning valage üleliigne vedelik välja. 
3. Järgige kasutusjuhendis kirjeldatud puhastusjuhiseid. 
 

F. Puhastamine  

1. Pärast iga kasutamiskorda ja enne hoiustamist kallake võrgu puhastamiseks ravimianumast välja kõik ravimijäägid, täitke anum 1-2 ml 
külma keedetud veega ja pihustage seda, kuni anum on tühi. 

2. Lülitage seade välja ja eemaldage see vooluvõrgust. 
3. Eemaldage seadmelt huulik või mask ja valage üleliigne vedelik välja, asetades ravimitops horisontaalasendisse ja kallutades seda veidi. 



4. Ravimianuma eemaldamiseks põhiseadme küljest vajutage mõlemal küljel asuvaid vabastusnuppe. 
Kasutage puhastamiseks puhast kuni 40 °C kraanivett. 
6. Kuivatage puhta rätikuga või laske õhu käes kuivada. 
MÄRKUS: Ärge katsuge võrku rätiku ega mistahes muu materjaliga. 
7. Veenduge, et ravimianuma elektroodid on täiesti kuivad ja ravimianum on ülaloleva puhastusjuhise järgi täielikult puhastatud. 
8. Järgige ülaltoodud puhastusjuhiseid hoolikalt, vastasel juhul lüheneb ravimianuma ja põhiseadme eluiga. 
MÄRKUS: 
1. Kui te puhastate seadet esimest korda või kui te ei ole seadet pikema aja jooksul kasutanud, puhastage kõik seadme osad enne kasutamist 

põhjalikult. 
2. Võrku ei tohi loputada voolava vee all. 
3. Ärge puhastage seadet ega selle osi nõudepesumasinas. 
4. Inhalaatorit võib kasutada ainult siis, kui see on täiesti kuiv. 
5. Põhiseadmesse ei tohi sattuda vett. Põhiseadmesse sattuv vedelik võib seadme elektroonikat või muid osi kahjustada ja põhjustada tõrkeid 

seadme töös.  

 

 

 
 

 
 
 

Veaotsing 

PROBLEEM KONTROLLPUNKT LAHENDUS 

Toitenäidiku tuli ei põle. 

Kontrollige, kas toiteadapter (valikuline) 
on ühendatud toimivasse pistikupessa. 

Ühendage adapter toimiva pistikupesaga ja lülitage seade sisse. 

Kontrollige, kas patareid on 
põhiseadmesse õigesti sisestatud. 

Sisestage patareid korrektselt ja lülitage seade sisse. 

Kontrollige, kas patareid on tühjad. 
Vahetage patareid (sisestage uued või laadige akud kaubanduslikult 
kättesaadava laadija abil täis). 

Toitenäidiku tuli vilgub 
roheliselt. 

Patareid hakkavad tühjaks saama. 
Vahetage patareid (sisestage uued või laadige akud kaubanduslikult 
kättesaadava laadija abil täis). 

Toitenäidiku tuli vilgub 
punaselt ja lülitub kohe 
välja.  

Kontrollige, kas ravimianum on korralikult 
põhiseadme külge kinnitatud. 

Veenduge, et ravimianum on klõpsuga põhiseadme külge 
lukustunud. 

Rike. Tagastage seade kohalikule turustajale või teeninduskeskusesse. 

Vaadake, kas põhiseadme ja ravimianuma 
vahelised elektroodid on määrdunud. 

Puhastage elektroodid (vt G- ), pange osad oma kohale tagasi ja 
lülitage seade sisse. 

Vaadake, kas põhiseadme ja ravimianuma 
elektroodid roostetavad. 

Eemaldage rooste õrnalt alumiiniumfooliumi abil. 

Toitenäidiku roheline tuli 
kustub kohe pärast 

Kontrollige, kas ravimianumas on ravimit. 
Lisage ettenähtud kogus ravimit ravimianumasse ja lülitage seade 
sisse. 

Põhiseadme puhastamine 

Puhastage põhiseadet iga päev niiske ebemevaba lapiga ja kuivatage 
see kuiva ebemevaba lapiga. 
MÄRKUS:  Ärge kunagi kasutage puhastamiseks benseeni või vedeldit. 
Mistahes muud puhastusvõtted ja puhastusvahendid võivad seadme 
viimistlust kahjustada. 

 



seadme sisselülitamist. Kontrollige, kas ravimianumas oleval 
võrgul on õhumulle, mis takistavad ravimi 
kokkupuudet võrguga. 

Raputage ravimianumat, et õhumull eemaldada (vt G- ). 

Toitenäidiku tuli põleb, 
kuid aerosooli ei teki.  

Vaadake, kas ravimianum on määrdunud. 
1. Puhastage ravimianum, vt „Puhastamine“.  

2. Asendage ravimianum uuega. 

Üleliigne ravim on kogunenud 
ravimianumast väljaspool olevale võrgule 
(piiskadena). 

1. Lülitage seade välja ja siis uuesti sisse. 
2. Võrk on katki, asendage ravimianum uuega (vt G- ). 

Kontrollige, kas ravimianumas oleval 
võrgul on õhumulle, mis takistavad ravimi 
kokkupuudet võrguga. 

Raputage ravimianumat, et õhumull eemaldada. 

Seadet ei hoita püstiasendis. Veenduge, et seade on kuni 45° nurga all kaldu. 

Seadmes on liiga vähe ravimit. Veenduge, et ravimianum on täidetud 2–6 ml ulatuses ravimiga. 

Ravim ei ole pihustamiseks sobiv (see on 
liiga paks vms). 

Ravimilahuse peab määrama arst.   

Seadmest tulev aerosool 
on katkendlik või seade 
tekitab pihustamisel 
ebatavalist heli. 

Kontrollige, kas ravimianumas oleval 
võrgul on õhumulle, mis takistavad ravimi 
kokkupuudet võrguga. 

Raputage ravimianumat, et õhumull eemaldada. 

Toitenäidiku tuli põleb, 
kuid aerosool on nõrk või 
võtab ravi jaoks liiga kaua 
aega. 

Üleliigne ravim on kogunenud 
ravimianumast väljaspool olevale võrgule 
(piiskadena). 

1. Lülitage seade välja ja siis uuesti sisse. 
2. Võrk on katki, asendage ravimianum uuega. 

Kontrollige, kas ravimianum on katki või 
määrdunud. 

1. Puhastage ravimianum, vt „Puhastamine“.  

2. Asendage ravimianum uuega. 

Kui ülalnimetatud lahendused ei toimi, helistage abi saamiseks kohalikule tarnijale. 
 
Tootespetsifikatsioonid 

Patarei  3 V (AA leeliseline, 2 tk) 

Energiatarve  < 1,2 W 

Müratase  < 20 dBA (ühe meetri kaugusel seadmest NC200) 

Töösagedus  ca 120 kHz 

Töötemperatuurivahemik  10 °C kuni 40 °C (50 °F kuni 104 °F) 

Niiskusvahemik töötingimustes  suhteline niiskus ≤ 85% 

Atmosfäärirõhu vahemik  700–1060 hPa 

Säilitustemperatuuri vahemik  -10 °C kuni 60 °C (14 °F kuni 140 °F) 

Niiskusvahemik 
hoiustamistingimustes  

suhteline niiskus ≤ 90% 

Mõõtmed (P × L × K)  42 × 70 × 117 mm 

Kaal  70 g (ilma patareide ja lisatarvikuteta) 

Ravimianuma maht  Max 8 ml/cm3 

Osakese suurus (MMAD)  ≤ 4,0 μm 

Keskmine pihustuskiirus  ≥ 0,30 cm3/min temperatuuril 25 °C (0,9% soolalahus) 

Standardvarustus  Ravimianum, huulik, lapse mask, USB-kaabel 

* Tehnilisi omadusi võidakse ilma eelneva etteteatamiseta muuta. 

* Seadme töö võib sõltuda sellest, kas kasutatakse suspensioone või suure viskoossusega aineid. Täpsemad andmed leiate ravimi tarnija 
teabelehelt. 

* Osakeste jaotus suuruse järgi ja aerosooli väljalase võivad sõltuvalt tootest, ravimist ja keskkonnatingimustest (temperatuur, niiskus, 
atmosfäärirõhk) varieeruda. 

 
 

Kaitse elektrilöögi eest: 
● II kaitseklassi seade. 
 

BF-tüüpi osad:     

● Huulik ja mask 

Kaitse vee ja tahkete osakeste 
sissevoolu eest: 
● IP22 

 

Ohutusaste tuleohtlike anesteetikumide või hapniku läheduses: 
● AP/APG kaitse puudub (ei sobi kasutamiseks tuleohtlike anesteetikumide või hapniku läheduses). 
 



 

Lisaseadmed (valikulised) 

Nimi Mudeli nr Materjal Desinfitseerimismeetod: Keetmine. O: Kohaldatav, X: Mittekohaldatav 

Ravimianum NB_AC_034_00 - X 

Huulik NB_AC_035_00 PP O 

Lapse mask NB_AC_036_00 PVC X 

 

Teave elektromagnetilise ühilduvuse kohta 

1. Seade tuleb paigaldada ja kasutusse võtta kasutusjuhendis esitatud teabe kohaselt. 
2. HOIATUS: Kaasaskantavaid raadiosagedusel töötavaid sideseadmeid (sh välisseadmeid nagu antennikaableid ja välisantenne) ei tohi 

kasutada ühelegi NC200 osale, sh tootja täpsustatud juhtmetele lähemal kui 30 cm (12 tolli). Vastasel juhul võib seadme toimimises ilmenda 
tõrkeid. 

Kui kasutatakse kõrgemaid HÄIREKINDLUSKATSETE TASEMEID kui tabelis 9 märgitud, võib minimaalset vahekaugust vähendada. Väiksemad 
minimaalsed vahekaugused arvutatakse punktis 8.10 esitatud valemi abil. 
 

Tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häirekindlus 

NC200 on ette nähtud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. NC200 omanik või kasutaja peab tagama 
seadme kasutamise sellises keskkonnas. 

Häirekindluska
tse 

IEC 60601 katsetase Ühilduvustase Elektromagnetiline keskkond – suunised 

Juhtivuslik 
raadiosagedus 
IEC 61000-4-6 

3 Vrms:  

0,15–80 MHz 
6 Vrms: TTM ja 
amatöörraadioside 
raadiosagedusalas 
vahemikus  

0,15 MHz ja 80 MHz  

 
80% AM sagedusel 1 
kHz  

3 Vrms:  

0,15–80 MHz 
6 Vrms: TTM ja 
amatöörraadiosid
e 
raadiosagedusalas 
vahemikus  

0,15 MHz ja 80 
MHz  

 

80% AM sagedusel 
1 kHz 

Kaasaskantavaid ja mobiilseid raadiosagedusel töötavaid sideseadmeid ei 
tohi kasutada ühelegi NC200 osale, sh juhtmetele lähemal kui soovitatav 
vahekaugus, mis arvutatakse saatja sagedusele kohaldatava valemi abil. 
Soovitatav vahekaugus: 
d = 1,2 √P, d = 1,2 √P 80 MHz kuni 800 MHz; d = 2,3 √P 800 MHz kuni 2,7 
GHz  

Kus P on maksimaalne nimiväljundvõimsus vattides (W) saatja tootja 
andmete kohaselt ja d on soovitatav vahekaugus meetrites (m). 
Häireid võib esineda seadmete läheduses, mis on tähistatud järgmise 

sümboliga:  

Kiirguslik 
raadiosagedus 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 

80 MHz – 2,7 GHz  

80% AM sagedusel 1 
kHz 

10 V/m 

80 MHz – 2,7 GHz  

80% AM sagedusel 
1 kHz 

MÄRKUS 1. 80 MHz ja 800 MHz puhul võetakse aluseks kõrgem sagedus. 
MÄRKUS 2. Need suunised ei pruugi igas olukorras kehtida. Elektromagnetvälja levikut mõjutab neeldumine ja peegeldumine 
hoonetelt, esemetelt ja inimestelt. 

Rohkem teavet seadme elektromagnetilise ühilduvuse kohta saate Rossmaxi kodulehelt www.rossmax.com. 

 HOIATUS: Sellel seadmel olev sümbol tähistab elektroonikatoodet ja Euroopa direktiivi 2012/19/EL kohaselt tuleb elektroonikatooted ohutuks 

töötlemiseks utiliseerida kohalikus jäätmejaamas. 

 

 Rossmax Swiss GmbH,  

Widnauerstrasse 1, CH-9435 Heerbrugg, Šveits 

 
  


