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Gratulujemy zakupu elektrokardiografu AsCARD Mr. Green, któ-
ry jest rezultatem lat poszukiwañ i do�wiadczeñ nabytych w bez-
po�rednich kontaktach z klientem. Wybra³e� jako�æ, trwa³o�æ i
wysok¹ sprawno�æ - cechy charakteryzuj¹ce elektrokardiograf
AsCARD Mr. Green.

Firma ASPEL proponuje szeroki asortyment akcesoriów apara-
tury medycznej. Nieinwazyjne rejestratory ci�nienia têtniczego
krwi, defibrylatory, systemy holtera EKG i æi�nienia, systemy do
badañ wysi³kowych, systemy EEG, aparaty EKG i ich wyposa¿e-
nie, takie jak wózki pod aparaty, torby na aparaty, kable EKG, oraz
elektrody i papier EKG.

Przeczytaj uwa¿nie niniejsz¹ instrukcjê, gdy¿ zawiera ona wska-
zówki dotycz¹ce bezpiecznej instalacji, u¿ytkowania i konserwa-
cji oraz kilka praktycznych porad pozwalaj¹cych zoptymalizowaæ
sposób u¿ytkowania aparatu.

Zachowaj niniejsz¹ instrukcjê w celu pó�niejszej konsultacji.
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WSTÊP

          Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green jest wysokiej klasy aparatem EKG jed-
no i trzykana³owym umo¿liwiaj¹cym wykonywanie elektrokardiogramu w pe³nym za-
kresie 12 odprowadzeñ. Przeznaczony jest do wykonywania badañ EKG w klinikach,
szpitalach, o�rodkach ambulatoryjnych i gabinetach prywatnych.
Obs³uga aparatu jest prosta, a nowoczesna klawiatura znacznie u³atwia sprawne po-
s³ugiwanie siê elektrokardiografem. Zapis odbywa siê w trybie rêcznym lub automatycz-
nym. Aparat zasilany jest z wewnêtrznego akumulatora. Pojemno�æ akumulatora  wy-
starcza na wykonanie ponad 100 badañ w trybie automatycznym. Niska waga i niewiel-
kie gabaryty sprawiaj¹, ¿e elektrokardiograf mo¿na ³atwo przenosiæ w dowolne miejsce.

• Osoba obs³uguj¹ca elektrokardiograf przed przyst¹pieniem do u¿ytkowania po-
winna szczegó³owo zapoznaæ siê z Instrukcj¹ Obs³ugi i Kart¹ Gwarancyjn¹.
• Instrukcja Obs³ugi pomo¿e u¿ytkownikowi we w³a�ciwej obs³udze i konserwacji
elektrokardiografu.
• Przestrzeganie uwag zawartych w niniejszej  instrukcji  zapewni sprawne funk-
cjonowanie elektrokardiografu.
• Wszelkie naprawy powinny byæ wykonywane w autoryzowanych punktach ser-
wisowych. Wykaz punktów serwisowych zamieszczono w Karcie Gwarancyjnej.
• Za uszkodzenia wynik³e z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji producent nie
bierze odpowiedzialno�ci.
• U¿ywanie aparatu ³¹cznie z kardiostymulatorem lub innym stymulatorem elektrycznym
nie powoduje zagro¿enia bezpieczeñstwa pacjenta i operatora.
• Nale¿y okresowo kontrolowaæ sprawno�æ akcesoriów i samego aparatu. Nale¿y
zwracaæ siê do autoryzowanego punktu obs³ugi technicznej za ka¿dym razem gdy zo-
stan¹ zauwa¿one nieprawid³owo�ci w funkcjonowaniu aparatu.
• Dla d³ugotrwa³ego archiwizowania badania konieczne jest wykonanie kopii wy-
druku (kserograf, skaner itp.). Papier termoczu³y jest mocno wra¿liwy na zmienne
warunki �rodowiskowe, co mo¿e doprowadziæ do nieczytelno�ci wydruku po d³u¿-
szym okresie przechowywania.
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1. OPIS  ELEKTROKARDIOGRAFU.

1. 1 Ogólny opis aparatu.

Elektrokardiograf wykonany jest w nowoczesnej technologii mikroprocesorowej.
Posiada drukarkê termiczn¹, wyposa¿on¹ w g³owicê wysokiej rozdzielczo�ci. Obudo-
wa zosta³a wykonana z tworzywa sztucznego, co w po³¹czeniu z klawiatur¹ membra-
now¹ sprawia, ¿e utrzymanie go w nale¿ytej czysto�ci nie nastrêcza trudno�ci.

1. 2  Widok aparatu.

1. Pojemnik papieru
2. Gniazdo sieciowe
3. Wska�nik ³adowania
4. Wy�wietlacz LCD
5. Klawiatura
6. Gniazdo kabla pacjenta

1. 3  Podstawowe parametry techniczno - eksploatacyjne.

Wymiary: (DxSxW) 255x195x66 mm;
Waga: <2,0 kg;
Zasilanie: akumulatorowe 12 V/0,7 Ah (akumulator wraz z ³ado-

wark¹ wbudowany jest wewn¹trz aparatu). Akumulator
wymieniany jest przez autoryzowany punkt obs³ugi tech-
nicznej. Pojemno�æ akumulatora umo¿liwia wykonanie
ponad 100 badañ automatycznych. Pamiêtaj, ¿e w aku-
mulatorze nastêpuje proces samoroz³adowania, wiêc po
d³u¿szym nie u¿ywaniu aparatu nale¿y przed rozpoczê-
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ciem badania na³adowaæ akumulator. Pojemno�æ aku-
mulatora maleje z czasem u¿ytkowania, co mo¿e spo-
wodowaæ zmniejszenie liczby mo¿liwych do wykonania
badañ automatycznych. £adowanie akumulatora odby-
wa siê w aparacie poprzez do³¹czenie do sieci zasilaj¹-
cej 115/230 V, 50/60 Hz

Temperatura pracy: +10° C ÷ +40° C
Wilgotno�æ wzglêdna: 25% ÷ 95% bez kondensacji
Ci�nienie atmosferyczne: 700 - 1060 hPa
EKG - sygna³y: 12 odprowadzeñ standardowych

I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6;
Czu³o�æ: 2,5/5/10/20 mm/mV ± 5%;
Prêdko�æ zapisu: 5/25/50 mm/s ±5%;
Papier: termoczu³y, bezpy³owy o szeroko�ci 58 mm;
Zakres czêstotliwo�ci: 0,05 ÷ 150 Hz;
Filtr cyfrowy: 50 Hz i 35 Hz; filtr antydryftowy;
Wy�wietlacz LCD 2 x 24 znaki;
Bezpieczeñstwo u¿ytkowania: - stopieñ ochrony CF (EN 60601-1),

- klasa ochronno�ci: II
Obwód wej�ciowy EKG zabezpieczony przed impul-
sem defibryluj¹cym

CMRR >80dB
Bezpieczniki:
- zasilanie wewnêtrzne T 3,15 A/L/250 V wymieniany przez autoryzowany

punkt obs³ugi technicznej
- zasilanie sieciowe T 500 mA/L/250 V dla napiêcia 230 V (T 1,0 A dla 115 V)

dostêpny do wymiany przez u¿ytkownika
Cechy u¿ytkowe: wydruk w trybie auto 5 sekund, sygnalizacja obni¿enia

napiêcia akumulatora, mo¿liwo�æ zapamiêtania
ostatniego badania automatycznego, sygnalizacja
INOP, sygnalizacja ³adowania akumulatora.

Przechowywanie i transport:
Temperatura: +5° C ÷ +40° C
Wilgotno�æ wzglêdna: <80% bez kondensacji
Ci�nienie atmosferyczne: 700 - 1060 hPa

  Aparat nie jest odporny na przedostawanie siê wody do wnêtrza urz¹dzenia.
  Unikaæ zawilgocenia i zamoczenia.
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1. 4  Producent.
ASPEL S.A.

os. H. Sienkiewicza 33
32-080 Zabierzów, Polska

tel. +48 12 285 22 22      fax +48 12 285 30 30

1. 5 Oznaczenie aparatu.

                                      

2.  WARUNKI PRACY.

Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green jest przeznaczony do pracy w nastêpuj¹cych
warunkach: temperatura otoczenia +10° do +40° C, wilgotno�æ wzglêdna od 25% do
95%, powietrze nie powinno byæ zanieczyszczone sk³adnikami wywo³uj¹cymi koro-
zjê.

3.  MO¯LIWO�CI FUNKCJONALNE.

AsCARD Mr. Green umo¿liwia rejestracjê 12 standardowych odprowadzeñ EKG,
Mo¿liwe s¹ nastêpuj¹ce tryby pracy:
1. Zapis rêczny 1-kana³owy

polega na rejestracji wybranego odprowadzenia EKG. W trybie tym
istnieje mo¿liwo�æ ustawienia ¿¹danej prêdko�ci i czu³o�ci zapisu, w³¹-
czenia lub wy³¹czenia filtracji. Mo¿liwy jest zapis jednego z dwunastu
odprowadzeñ I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6;

2. Zapis rêczny 3-kana³owy
polega na rejestracji wybranej grupy odprowadzeñ EKG. W trybie tym
istnieje mo¿liwo�æ ustawienia ¿¹danej prêdko�ci i czu³o�ci zapisu,
w³¹czenia lub wy³¹czenia filtracji. Mo¿liwy jest zapis jednej z czterech
grup odprowadzeñ I-II- III, aVR- aVL- aVF, V1- V2-V3, V4-V5-V6;

3. Zapis automatyczny
polega na jednoczesnym zebraniu 5 sekund sygna³u EKG ze wszyst-
kich 12 odprowadzeñ i ich wydrukowaniu. Jednocze�nie badanie jest
zapisywane w wewnêtrznej pamiêci aparatu, co umo¿liwia ponowny
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wydruk badania na ¿¹danie u¿ytkownika. Parametry rejestracji usta-
wiane s¹ tak samo jak dla trybu rêcznego. Ostatnie badanie jest pa-
miêtane w wewnêtrznej pamiêci aparatu.

4. Zapis z pamiêci aparatu
polega na wydrukowaniu 12 odprowadzeñ z ostatniego badania zapi-
sanego w trybie badania automatycznego. Parametry rejestracji usta-
wiane s¹ tak samo jak dla trybu rêcznego, jednak bez mo¿liwo�ci w³¹-
czenia lub wy³¹czenia filtracji. Badanie pamiêtane jest nadal w wewnêtrz-
nej pamiêci aparatu.

3. 1  Przygotowanie aparatu do pracy.

Obs³uga aparatu odbywa siê przy pomocy klawiatury oraz wy�wietlacza LCD, które
znajduj¹ siê na górnej p³ycie aparatu. Aby uruchomiæ elektrokardiograf nale¿y w³¹czyæ

zasilanie przy pomocy przycisku . Aparat nieu¿ywany wy³¹cza siê po oko³o 3 mi-
nutach. Rozmieszczenie przycisków na klawiaturze przedstawia rysunek:

 

3. 2 Funkcje klawiszy:
W³¹czenie zasilania aparatu

Wy³¹czenie zasilania aparatu

Start badania automatycznego

Start badania w trybie rêcznym

Zatrzymanie przesuwu papieru.

Kopia ostatniego badania automatycznego

Wybór odprowadzenia do rejestracji w trybie rêcznym
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Wybór czu³o�ci rejestracji

Wybór prêdko�ci rejestracji

Wybór trybu rejestracji 1, 3 kana³y

Wybór dodatkowej filtracji przebiegów

3. 3 Znaczenie znaków wy�wietlacza LCD.

� 2,5; 5; 10 lub 20 mm/mV sygnalizuje wybran¹ czu³o�æ aparatu,
� 5; 25 lub 50 mm/s sygnalizuje wybran¹ prêdko�æ przesuwu papieru,
�  sygnalizuje tryb pracy aparatu w badaniu automatycznym,
�  sygnalizuje tryb pracy aparatu w badaniu rêcznym,
�  sygnalizuje wydruk kopii badania automatycznego,
� 35 Hz, 50 Hz, 35/50 Hz sygnalizuj¹ w³¹czenie odpowiednich filtrów cyfrowych,
� INOP sygnalizuje niezadowalaj¹cy stan kontaktu elektrod z cia³em pacjenta;

dopóki INOP jest sygnalizowany aparat nie wykona badania automatycznego,
a rozpoczêcie zapisu przy sygnalizacji INOP daje proste linie we wszystkich
odprowadzeniach niezale¿nie od tego na której elektrodzie jest z³y kontakt,

�  sygnalizuje brak papieru w pojemniku,

�  sygnalizuje wy³adowanie akumulatora wewnêtrznego,
�  sygnalizuje ³adowanie akumulatora,
� I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6 sygnalizuj¹ wybór odpowiednie-

go odprowadzenia lub grupy odprowadzeñ.

3. 4  Zak³adanie papieru do elektrokardiografu.

Po wyczerpaniu siê papieru za�wieca siê znak . Nale¿y wtedy za³adowaæ

now¹ rolkê papieru, poprzez otwarcie pojemnika na papier, wyjêcie starej rolki, w³o-
¿enie nowej i wetkniêcie papieru w szczelinê pod wa³kiem napêdu (rysunek poni-
¿ej). Aparat po wykryciu papieru automatycznie go wci¹gnie.
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 Aby zapobiec zanieczyszczeniu g³owicy pisz¹cej, a tym samym zablokowaniu apara-
tu, nale¿y u¿ywaæ papieru rejestracyjnego R-B1. Papier R-B1 znajduje siê w ci¹g³ej
sprzeda¿y w ASPEL S. A. i autoryzowanych punktach serwisowych.

Specyfikacja techniczna papieru rejestracyjnego R-B1
rodzaj papieru termoaktywny, niewoskowany
rodzaj i kolor nadruku siatka milimetrowa w kolorze czerwonym
szeroko�æ rolki papieru 58 mm ± 1mm
�rednica rolki papieru 43 mm ± 1mm
�rednica zewnêtrzna wa³ka 16 mm ± 1 mm

Uwaga! Producent elektrokardiografu nie ponosi odpowiedzialno�ci za usterki spowodo-
wane u¿ywaniem innego typu papieru ni¿ zalecany.

3. 5  Rozmieszczenie elektrod.

Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green wyposa¿ony jest w 10 - elektrodowy kabel
pacjenta. W celu uzyskania zapisu 12 standardowych odprowadzeñ (Einthovena,
Goldbergera, Wilsona), nale¿y elektrody rozmie�ciæ nastêpuj¹co:

Elektrody koñczynowe:

R - czerwona            - prawe ramiê,
L - ¿ó³ta - lewe ramiê,
F - zielona            - lewa noga,
N - czarna            - prawa noga.

Elektrody przedsercowe:

C1   bia³o-czerwona czwarta przestrzeñ miêdzy¿ebrowa po prawej stronie
mostka,

C2   bia³o-¿ó³ta czwarta przestrzeñ miêdzy¿ebrowa przy lewym brzegu
mostka,

C3   bia³o-zielona w po³owie odleg³o�ci miêdzy C2 a C4,
C4   bia³o-br¹zowa pi¹ta przestrzeñ miêdzy¿ebrowa w linii �rodkowo-oboj-

czykowej lewej,
C5   bia³o-czarna w linii prostej od punktu C4 przeprowadzonej prostopa-

dle do lewej przedniej linii pachowej w punkcie przeciê-
cia z t¹ lini¹,

C6   bia³o-fioletowana na tym samym poziomie jak C5 ale w linii pachowej
�rodkowej lewej.
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Rozmieszczenie elektrod przedsercowych

C2

C3

C1

C6

C5C4

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e w przypadku pod³¹czenia do pacjenta kilku urz¹dzeñ, trzeba
oceniæ wszelkie mo¿liwe ryzyko wynikaj¹ce z sumowania siê pr¹dów up³ywu ka¿de-
go z urz¹dzeñ.

Podczas pod³¹czania elektrod nale¿y zwróciæ uwagê, aby czê�ci przewodz¹ce elek-
trod, kabla pacjenta nie styka³y siê ze sob¹ lub z innymi czê�ciami metalowymi, ³¹cznie
z uziemieniem.

Czyszczenie elektrod.

Do czyszczenia elektrod zaleca siê u¿ywaæ miêkkiej �ciereczki, zwil¿onej roztworem
ciep³ej wody z detergentem.

Elektrody po ka¿dym badaniu powinny byæ poddane dezynfekcji.

Zabezpieczenie przed impulsem defibryluj¹cym.

Obwód wej�ciowy EKG aparatu AsCARD Mr. Green zabezpieczony jest przed impul-
sem defibryluj¹cym.
Po impulsie defibrylacji przebieg EKG pojawi siê po czasie nie d³u¿szym ni¿ 10
sekund.
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4. WYKONYWANIE BADAÑ.

4. 1 Jak wykonaæ badanie rêczne.
W³¹cz aparat naciskaj¹c . Wy�wietlacz LCD wy�wietla bie¿¹ce ustawienia para-
metrów rejestracji. Aparat nadzoruje stan kontaktu elektrod z cia³em pacjenta. Nie-
zadowalaj¹cy stan kontaktu sygnalizuje na wy�wietlaczu napis INOP.
Rozpoczêcie zapisu przy sygnalizacji INOP daje proste linie we wszystkich odprowa-
dzeniach niezale¿nie od tego na której elektrodzie jest z³y kontakt, dlatego nale¿y popra-
wiæ kontakt elektrod przed rozpoczêciem zapisu.

Wybierz odprowadzenie do rejestracji.
Wybierz czu³o�æ rejestracji.
W³¹cz lub wy³¹cz filtracjê cyfrow¹ 35/50 Hz.
Wybierz prêdko�æ rejestracji.
Wybierz tryb rejestracji 1 lub 3 odprowadzenia.

Wci�nij . Aparat rozpoczyna rejestracjê elektrokardiogramu. Wybrane odprowa-
dzenia EKG, prêdko�æ, czu³o�æ i filtracja rejestracji prezentowane s¹ na wy�wietla-
czu LCD.
W trakcie wydruku elektrokardiogramu mo¿liwa jest zmiana parametrów:

odprowadzenia EKG,
czu³o�ci rejestracji,
filtracji cyfrowej,
prêdko�ci rejestracji,
ilo�ci drukowanych odprowadzeñ.

Ka¿da zmiana parametrów rejestracji jest automatycznie opisywana na rejestrowanym
elektrokardiogramie oraz na wy�wietlaczu LCD. Zapis EKG trwa do momentu wci�niê-

cia klawisza  lub wyczerpania papieru w aparacie. Wci�nij . Rejestracja zo-

staje przerwana. Wy³¹cz zasilanie aparatu naciskaj¹c . Aparat posiada automa-
tyczny wy³¹cznik zasilania. Je¿eli nie odbywa siê zapis i nie naciska siê klawiatury, to
po 3 minutach aparat wy³¹czy siê. Ponowne w³¹czenie aparatu jest mo¿liwe poprzez

wci�niêcie przycisku .

4. 2 Jak wykonaæ badanie automatyczne.

W³¹cz aparat naciskaj¹c . Na wy�wietlaczu LCD prezentowane s¹ bie¿¹ce usta-
wienia parametrów rejestracji. Aparat nadzoruje stan kontaktu elektrod z cia³em
pacjenta. Niezadowalaj¹cy stan kontaktu sygnalizuje na wy�wietlaczu napis INOP.
Zapis przy sygnalizacji INOP daje proste linie we wszystkich odprowadzeniach nieza-
le¿nie od tego, na której elektrodzie jest z³y kontakt, dlatego badanie automatyczne nie
rozpocznie siê w sytuacji kiedy wy�wietlany jest INOP. Nale¿y poprawiæ kontakt elektrod
przed rozpoczêciem badania.
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Wybierz prêdko�æ rejestracji.
Wybierz czu³o�æ rejestracji.
Wybierz tryb rejestracji.
W³¹cz lub wy³¹cz filtracjê cyfrow¹ 35/50 Hz.

Wci�nij . Aparat rozpoczyna zbieranie elektrokardiogramu do pamiêci jednocze-
�nie ze wszystkich 12 odprowadzeñ. Po zapamiêtaniu 5 sekund przebiegu aparat
przystêpuje do zapisu zapamiêtanego przebiegu EKG w trybie okre�lonym przed star-

tem badania. Badanie lub wydruk badania mo¿na przerwaæ naciskaj¹c . Wy³¹cz

zasilanie aparatu naciskaj¹c .

4. 3 Jak wykonaæ kopiê badanie automatycznego.

W³¹cz aparat naciskaj¹c . Na panelu LCD wy�wietlane s¹ bie¿¹ce ustawienia
parametrów rejestracji.

Wybierz prêdko�æ rejestracji.
Wybierz czu³o�æ rejestracji.
Wybierz tryb rejestracji 1 lub 3 kana³y.

Wci�nij . Je¿eli w pamiêci znajduje siê poprawne badanie to aparat rozpoczyna
drukowanie zapamiêtanego elektrokardiogramu w trybie okre�lonym przed startem
zapisu. D³ugo�æ wypisywanych odcinków EKG wynosi 5 sekund. Przerwaæ zapis mo¿-

na naciskaj¹c . Wy³¹cz zasilanie aparatu naciskaj¹c .

5. ZMIANA PARAMETRÓW REJESTRACJI.

Po w³¹czeniu zasilania na panelu LCD prezentowane s¹ aktualnie wybrane para-
metry rejestracji. Informacje te drukowane s¹ równie¿ na papierze, jako opis reje-
strowanego przebiegu EKG. Ka¿da zmiana stanu podczas rejestracji powoduje
ponowne wydrukowanie opisu i cechy 1 mV.

5. 1 Odprowadzenia.
Zmianê odprowadzeñ mo¿na dokonaæ naciskaj¹c .Odprowadzenia zmieniaj¹
siê kolejno zaczynaj¹c od I a koñcz¹c na V6. W trybie pracy 3 kana³owej odprowadze-
nia zmieniaj¹ siê kolejno w grupach tj. I-II-III, aVR-aVL-aVF, V1-V2-V3, V4-V5-V6. Zmiana
odprowadzenia w trakcie rejestracji powoduje wydrukowanie opisu odprowadzeñ oraz
wydrukowanie cechy 1 mV i wiersza stanu wzd³u¿ dolnej krawêdzi papieru.
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5. 2 Czu³o�æ zapisu.

Czu³o�æ zapisu mo¿e przyjmowaæ jedn¹ z warto�ci 2,5, 5, 10 i 20 mm/mV. Klawisz

 umo¿liwia zmianê czu³o�ci na odpowiedni¹ warto�æ. Ka¿da zmiana czu³o�ci
podczas trwania zapisu spowoduje wydrukowanie cechy 1 mV i wiersza stanu wzd³u¿
dolnej krawêdzi papieru.

5. 3 Filtracja cyfrowa.

Aparat umo¿liwia dodatkow¹ filtracjê sygna³u EKG 35/50 Hz zak³óceñ miê�niowych

i sieciowych. Naci�niêcie klawisza  powoduje w³¹czenie lub wy³¹czenie filtracji
cyfrowej (na wy�wietlaczu pojawia siê informacja o za³¹czonym filtrze). Ka¿da zmia-
na stanu filtracji podczas trwania zapisu spowoduje wydrukowanie cechy 1 mV i wier-
sza stanu wzd³u¿ dolnej krawêdzi papieru.

5. 4 Prêdko�æ rejestracji.

Aparat posiada mo¿liwo�æ zapisu w trzech prêdko�ciach: 5, 25 i 50 mm/s. Aktualnie
wybrana warto�æ prezentowana jest na wy�wietlaczu LCD. Do zmiany prêdko�ci s³u¿y

klawisz . Ka¿da zmiana prêdko�ci rejestracji podczas trwania zapisu spowoduje
wydrukowanie cechy 1 mV i wiersza stanu wzd³u¿ dolnej krawêdzi papieru.

5. 5 Tryb rejestracji.

Aparat posiada mo¿liwo�æ zapisu w dwóch trybach:
1 kana³owy wydruk tylko jednego wybranego odprowadzenia,
3 kana³owy jednoczesny wydruk 3 wybranych odprowadzeñ.

Naciskaj¹c  zmieniamy tryb rejestracji. Ka¿da zmiana ilo�ci drukowanych odpro-
wadzeñ podczas trwania zapisu spowoduje wydrukowanie cechy 1 mV i wiersza
stanu wzd³u¿ dolnej krawêdzi papieru.
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6. £ADOWANIE AKUMULATORA.

Stan wy³adowania akumulatora sygnalizowany jest za�wieceniem siê znaku . Po
za�wieceniu  nale¿y na³adowaæ akumulator, gdy¿ w przeciwnym wypadku aparat
mo¿e funkcjonowaæ nieprawid³owo. Akumulator ³adowany jest wewn¹trz aparatu po
przy³¹czeniu do zasilania sieciowego 115/230 V, 50/60 Hz. Akumulator ca³kowicie
wyczerpany powinien ³adowaæ siê 12 - 14 godzin do stanu maksymalnego na³ado-
wania.
Uwaga:
Po wy³¹czeniu zasilania sieciowego znak ³adowania akumulatora � � �wieci siê jeszcze
przez kilkana�cie sekund.

7. KONSERWACJA.

Do czyszczenia obudowy zaleca siê u¿ywaæ miêkkiej �ciereczki, zwil¿onej roztworem
wody z myd³em.

NIE NALE¯Y U¯YWAÆ ROZPUSZCZALNIKÓW I INNYCH �RODKÓW ¯R¥CYCH.

8. PRZECHOWYWANIE.

Elektrokardiograf AsCARD Mr. Green powinien byæ przechowywany w nastêpuj¹cych
warunkach:
- temperatura +5 + 40 °C
- wilgotno�æ wzglêdna < 95% bez kondensacji, powietrze nie powinno byæ zanie-
czyszczone sk³adnikami wywo³uj¹cymi korozjê.

9. WYPOSA¯ENIE APARATU.

elektrody koñczynowe 4 sztuki (typ EKK), elektrody przedsercowe 6 sztuk (typ EPP),
kabel EKG KEKG 30, papier R-B1 szeroko�æ 58 mm (1 rolka),
¿el do EKG, Instrukcja U¿ytkowania,
Karta Gwarancyjna.

 Wszystkie akcesoria  s¹ zawsze dostêpne w ASPEL S. A.
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10. JAK ZARADZIÆ TYPOWYM K£OPOTOM.

Problem                 Przyczyna                              Pomoc

Papier nie
wysuwa siê

Brak papieru
(znak          �wieci siê)

Za³ó¿ now¹ rolkê papieru

Papier nie prawid³owo
za³o¿ony

Naci�nij klawisz          ,
sprawd� czy papier  nie
zablokowa³ siê mechanicznie

Wy³¹cz aparat; na³aduj akumulator 

Wy³¹cz aparat; na³aduj akumulator 

Wyczerpanie baterii
(znak    �wieci siê)

Aparat wy³¹cza
siê samoczynnie

Aparat wy³¹cza siê sam po
3 minutach nieaktywno�ci
(dzia³anie prawid³owe)

Roz³adowanie akumulatora

Sprawd� czy  rejestrowany sygna³
nie jest bardzo mocno zaszumiony,
w³¹cz filtracjê cyfrow¹

Drukuj¹ siê linie
proste na
wszystkich od-
prowadzeniach

Nieprawid³owy kontakt
pomiêdzy elektrod¹/ami
a skór¹ badanego
(�wieci INOP)

Popraw elektrody, u¿yj 
w wymaganej ilo�ci ¿elu EKG,
sprawd� pod³¹czenie kabla
EKG do gniazda aparatu

Popraw elektrody, u¿yj 
w wymaganej ilo�ci ¿elu EKG,
sprawd� pod³¹czenie kabla
EKG do gniazda aparatu

Na³aduj akumulator, zmieñ papierWydruk
ma³okontrastowy

Wyczerpanie akumulatora,
nieprawid³owy papier

Nieprawid³owy kontakt
pomiêdzy elektrod¹/ami
a skór¹ badanego
(�wieci INOP)

Badanie
automatyczne
nie wykonuje siê

Sygna³ mocno
zaszumiony

S³aby kontakt pomiêdzy
elektrod¹/ami a skór¹ 
badanego, lub zak³ócenia
pochodz¹ce od innych
w³¹czonych urz¹dzeñ, lub 
pacjent porusza siê
w czasie badania

Popraw elektrody, u¿yj 
w wymaganej ilo�ci ¿elu EKG,
w³¹cz filtracjê cyfrow¹, wy³¹cz 
aparaturê zak³ócaj¹c¹ badanie,
popro� pacjenta o pozostanie
w bezruchu (o ile to mo¿liwe) 
w czasie badania

Wydruk
nie mie�ci siê
w szeroko�ci
papieru

Zmniejsz czu³o�æ aparatu
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11. DEKLARACJA DOTYCZ¥CA KOMPATYBILNO�CI ELEKTRO-
MAGNETYCZNEJ.
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12. ZNACZENIE SYMBOLI.

Istotne uwagi producenta

Uwaga zajrzyj do dokumentacji towarzysz¹cej

Data produkcji

Adres producenta

Czê�æ aplikacyjna typu CF odporna na defibrylacje

Maksymalna liczba identycznych opakowañ, które mog¹ byæ spiêtrza-

ne jedno na drugim, gdzie �n� jest liczb¹ graniczn¹

Opakowanie transportowe powinno byæ chronione przed wilgoci¹

Wskazuje w³a�ciwe pionowe po³o¿enie opakowania transportowego

Zawarto�æ opakowania transportowego jest krucha i dlatego powin-

no ono byæ ostro¿nie przemieszczane

Zakres temperatur

Zakaz pozbywania siê zu¿ytego sprzêtu razem z innymi odpadami
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