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Obrigado por optar por comprar este dispositivo! 
 
 
 

 

 

 

Leia este manual do usuário antes de usar o dispositivo pela primeira vez! 
Contém informações importantes. 
 

 

 
De acordo com o Regulamento de Dispositivos Médicos da UE 2017/745 relativos 
aos dispositivos médicos, somos obrigados a informá-lo do dever de relatar 
eventos adversos graves. Estes devem ser reportados às autoridades nacionais 
competentes para dispositivos médicos e ao fabricante. 
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Manuais simplificados adicionais e vídeos de treinamento 

Além deste Manual do Usuário, você pode acessar os manuais simplificados disponíveis em 
nossa página inicial. Estes contêm descrições detalhadas das funções adicionais do 
dispositivo. 

Basta escanear um dos códigos QR na próxima página ou ir para "Suporte" em nossa 
página inicial (plusoptix.com) para baixar o manual curto correspondente. Além dos manuais 
curtos, você também encontrará vídeos de treinamento por lá. 
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Manuais simplificados   
 www.plusoptix.com/user-manuals 

 

 

QR Codes 
plusoptiX S1R 

 

 
Manual simplificado 1 

 

Verificando o escopo da entrega e conhecendo o dispositivo 

 

 
1 

 

 
Manual simplificado 2 

 

Ajustando as configurações e configurando o WLAN 
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Manual simplificado 3 

 

Preparando e realizando uma medição 
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Manual simplificado 4 

 

Visualização dos resultados de medição 
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Manual simplificado 5 

 

Inserindo, recuperando ou excluindo dados do paciente 
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Manual simplificado 6 

 

Documentando resultados de medição eletronicamente 
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Manual simplificado 7 

 

Documentando os resultados da medição no papel 
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Manual simplificado 8 

 

Exportando backups e relatórios (apenas plusoptiX S12C e S16) 
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Manual simplificado 9 

 

Baixando atualizações de software 
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Manual simplificado 10 

 

Solução de problemas e interrupções de medição 
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1. Uso pretendido 

Os símbolos usados têm o seguinte significado: 
 
 

 

 
 

 

 
Os avisos são identificados por este símbolo atenção. 

 

 
 

 

 
Dicas e truques são identificados por este ícone da lâmpada. 

 

 
 
 

Apenas o adaptador de alimentação médico incluído GSM36B12-P1J pode 
ser conectado ao dispositivo para alimentação. 
 

 
O Plusoptix Vision Screener é usado para a detecção precoce de distúrbios de visão 
(cuidados oculares preventivos). Esses distúrbios de visão podem causar perda permanente 
da visão (ambliopia) se não forem detectados e tratados nos primeiros anos de vida de uma 
criança. 
 
Para detectar distúrbios de visão, o Plusoptix Vision Screener mede a esfera, cilindro, eixo, 
linha da visão e tamanho das pupilas de ambos os olhos ao mesmo tempo. Utilizando-se 
esses valores de medição, calculam-se o equivalente esférico, a simetria do olhar e a 
distância interpupilares. Todos os valores de medição são comparados com critérios de 
referência baseados em idade. "Refer" é exibido automaticamente como resultado de 
precaução para cada paciente que necessita consulta com o oftalmologista. 

 
 
OBS:  
Resultados falso-positivos e falso-negativos podem ocorrer em qualquer tipo de 
exame preventivo.   
 

 

OBS: 
O cuidado ocular preventivo com o Plusoptix Vision Screener não substitui o 
exame ocular realizado por um profissional de cuidados oculares. Um 
profissional de cuidados oculares continua sendo a única pessoa qualificada 
para interpretar os valores de medição e estabelecer um diagnóstico. Os valores 
de medição não devem ser usados diretamente para prescrever óculos ou lentes 
de contato. 

 
Todos os pacientes que ainda não estão sendo tratados por um profissional de cuidados 
oculares devem passar por um exame preventivo de cuidados oculares. O primeiro exame 
preventivo de cuidados oculares deve ser realizado antes do primeiro aniversário da criança. 
No caso de histórico familiar de transtornos visuais, recomenda-se um exame ocular 
preventivo mais cedo, com idades entre 5 e 8 meses. O exame deve então ser repetido 
regularmente, pois os olhos podem mudar durante o crescimento e novos distúrbios visuais 
podem se manifestar a qualquer momento. 
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2. Responsabilidade do operador 

A operadora é responsável por garantir que apenas usuários treinados trabalhem com o 
Plusoptix Vision Screener. 
 
Treinamento 
 
O treinamento deve incluir, pelo menos, a leitura do manual do usuário e um briefing sobre o 
funcionamento do dispositivo. O briefing sobre o funcionamento do dispositivo é fornecido 
pela Plusoptix, por revendedores autorizados Plusoptix, ou pode ser realizado por um 
usuário previamente treinado. 
 
Segurança elétrica e compatibilidade eletromagnética 
 
O operador é responsável por garantir que os equipamentos externos conectados ao 
dispositivo atendam às normas IEC 60601-1 e IEC 60601-1-2 em relação à segurança 
elétrica e compatibilidade eletromagnética em conjunto com o equipamento. 
 

 
Atenção: 
O dispositivo não pode ser aberto. A abertura do dispositivo corre o risco de 
receber um choque elétrico (invisível) e invalidará sua aprovação como 
dispositivo médico. O operador é responsável por garantir que o dispositivo seja 
enviado ao Plusoptix ou a um revendedor Plusoptix autorizado para casos de 
serviço ou garantia. 
 

 
 
Atenção: 
Se inserir baterias que não sejam as baterias recarregáveis fornecidas, utilize 
apenas baterias recarregáveis de níquel-hidreto metálico NiMH/AA HR6 com 
capacidade de 1.900 a 2.100 mAh e uma taxa de carga rápida de pelo menos 1 
A. Ao inserir as pilhas, verifique se há a polaridade correta. 

 
 
De acordo com a Norma IEC 60601-1-2, somos obrigados a fornecer os seguintes avisos: 
 
 
 

Atenção: 
O uso de acessórios, transdutores e cabos que não tenham sido aprovados ou 
fornecidos pelo fabricante pode resultar em aumento da emissão 
eletromagnética ou redução da imunidade eletromagnética do dispositivo, 
resultando em operação defeituosa. 
 
 
Atenção: 
Evite o uso do dispositivo próximo ou em conjunto com outros equipamentos, 
pois isso pode resultar em uma operação defeituosa. Se tal uso for necessário, 
os dispositivos devem ser monitorados para garantir a função correta. 
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3. Operação inicial do Plusoptix Vision Screener 

3.1  Verificando o escopo da entrega e conhecendo o dispositivo  
 

Após a entrega, verifique se o conteúdo da embalagem está completo. Se alguma peça 
estiver faltando, por favor, notifique o revendedor imediatamente.  

 
Escopo de entrega: 
 

- Este manual do usuário 
- Adaptador de alimentação médica para alimentação (GSM36B12-P1J) 
- Cabo de alimentação (no compartimento sob o dispositivo) 
- 6 x baterias AA recarregáveis 
- Cartão SD (inserido no dispositivo) 
 
Interfaces: 
 

- Conexão de 12V para adaptador de energia médica 
- Interface USB 
- Interface infravermelha (IR) 
- Cartão SD 
- Mini interface USB 

 
Ligar e desligar o dispositivo: 

1.  

Pressione brevemente o botão liga/desliga para ligar o dispositivo. A tela será exibida 
imediatamente e o dispositivo será ligado. Após aproximadamente 1 minuto, o dispositivo 
está pronto para uso.  Pressione brevemente o botão liga/desliga para desligar o dispositivo. 
O dispositivo será desligado.  

 
 
OBS: 
Se necessário, pressione e segure o botão de alimentação para forçar o dispositivo 
a desligar. 

 
Para obter mais informações sobre os dispositivos e suas interfaces, consulte os 
Manuais Curtos 1 e 2. 

 
 

Botão liga 
/ desliga 

Figura 1: retrovisor "plusoptiX S12R" com tela sensível ao toque 
 

Obturador 
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3.2 A tela inicial 
 
Após iniciar, você verá a tela inicial. Da mesma forma que todas as telas do dispositivo, ele 
tem a seguinte estrutura: o cabeçalho está disposto na parte superior, a parte de informação 
no meio e a barra de navegação na parte inferior. 
 
 

 
 

Figura 2: Tela Inicial  
 

 
 
 
 
 

4. Iniciar uma medição e alinhar o dispositivo 

- Selecione uma faixa etária tocando na faixa etária apropriada na barra de tempo. Você 
deve selecionar a faixa etária para garantir que os valores de medição do paciente sejam 
comparados com os critérios corretos de referência específicos da idade. 
 

- Segure o dispositivo ao nível dos olhos do paciente, a cerca de 1,2 metros de distância. A 
distância de medição é de um metro, mas requer prática para estimar corretamente essa 
distância de medição. É mais fácil segurar o dispositivo mais longe ao iniciar a medição e, 
em seguida, movê-lo lentamente em direção ao paciente. 
 

 
 

Figura 3: Ambiente de medição 

1 metro 

Ao nível dos 
olhos 

 

Sem luz solar direta 
 

Diâmetro da pupila 
Mínimo de 3 mm 
Máximo de 8 mm 

 

Selecionar faixa 
etária 

(ver Capítulo 4) 

Digite ou recupere 
dados do paciente 

 

Data e hora Status da bateria 

Status 
Cartão SD 

Ver ajuda na tela e 
vídeos de 

treinamento 
 

Faça configurações 
 

Iniciar a medição 
(ver Capítulo 4) 
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- Pressione o obturador na alça ou toque no botão piscando "GO" (1) na tela para iniciar a 
medição; você ouvirá um som verrugoso. Em vez da tela inicial, agora você verá a 
imagem da câmera.  

 
 

OBS: 
Toque na imagem da câmera se desejar interromper uma medição iniciada. 
 
 
OBS: 
A tela do plusoptiX S12R é fixada em um ângulo de 45° para o eixo da câmera. 
Incline os pulsos para baixo para alinhar o dispositivo. 

 
 

 

 
- Alinhe o dispositivo para que ambos os olhos possam ser vistos na tela e, em seguida, 

mova lentamente o dispositivo em direção ao paciente até que a imagem da câmera 
possa ser vista em alta definição na tela (cabelos individuais das sobrancelhas e os cílios 
devem ser visíveis). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBS: 
Se um paciente não estiver olhando para o nariz do rosto sorridente durante a 
medição, isso pode causar o término da medição. O nariz e os joelhos do paciente 
devem ser sempre direcionados para o dispositivo. 

 
 

Figura 4:  Alinhando o plusoptiX S12R 
 

Figura 5:  Detectando a distância correta de medição 
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- O final da medição é confirmado por um som "PING". Após a medição, você verá pela 
primeira vez a página de resultados da "imagem da câmera". 

 

- Toque no ícone apropriado no meio da barra de navegação para acessar cada uma das 
três páginas de resultados: 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OBS: 
Toque na imagem da câmera para ampliar as 
pupilas. Isso permite examinar com precisão as 
pupilas para opacidades de mídia e reflexos 
anormais (teste de reflexo vermelho ou 
bruckner). 

 
 

Além dos valores de medição, um resultado de triagem é exibido: 
 

A medição foi concluída com sucesso e o resultado da triagem 
"Refer" ou "Pass" é exibido. "Refer" é exibido automaticamente como 
um resultado pré-atenção para cada paciente que necessita de uma 
consulta profissional de cuidados oculares.   

 

 

A medição concluída sem resultado e um status "Try again" ou"Refer 
or Try again"é exibido. Neste caso, verifique o ambiente de medição 
(ver figura 2). 
 

A medição foi interrompida devido à luz solar direta, uma distância de 
medição incorreta ou um tamanho de pupila muito pequeno ou muito 
grande? Para obter mais informações sobre as medições sem 
resultado, consulte o Manual Curto 10. 

 
 

Para obter mais informações sobre a realização de uma medição e sobre a visualização, 
bem como documentar os resultados da medição, consulte os Manuais Curtos 3 a  

Página de resultados 
Imagem da câmera Página de resultados 

Valores de medição 
 

 
Figura 6: Visão geral das páginas de resultados 
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5. Manutenção, serviço e garantia 

Este dispositivo é um dispositivo de medição optoeletrônico. A estrutura mecânica e o 
princípio funcional são comparáveis a uma câmera de vídeo. Se você manusear o 
dispositivo com o mesmo cuidado que manuseia sua própria câmera de vídeo, seu 
dispositivo fornecerá muitos anos de serviço sem problemas e bom. 
 
Manutenção e calibração 
O dispositivo é livre de manutenção e não precisa de calibração. Quando não estiver sendo 
usado, guarde-o na embalagem original para guardar. 
 
Limpeza 
Use um pano de microfibras ligeiramente úmido para limpar o dispositivo. Caso seja 
necessário desinfetar o dispositivo, use Bacillol 30 Tissues, Clorox Healthcare Bleach Wipes 
ou Teccare Control Tissues. Estes são aprovados para a limpeza do dispositivo.  
 
Serviço 
Se o dispositivo não estiver funcionando corretamente, leia primeiro as informações sobre 
solução de problemas no Manual Curto 10. Entre em contato com o Plusoptix ou com um 
revendedor autorizado plusoptix somente se você não encontrar uma solução no manual. 
 
Atualizações de software grátis 
Verifique a cada 12 meses se uma nova versão de software está disponível para download. 
Para acessar o download gratuito da nossa versão de software mais recente, acesse 
"Support" em nossa página inicial. 
 
Garantia 
O dispositivo é fornecido com uma garantia de 12 meses a partir da compra inicial. Você 
pode comprar uma garantia estendida. Entre em contato com a Plusoptix se desejar. A 
garantia é invalidada em caso de danos externos, uso inadequado, limpeza ou transporte 
incorretos sem a embalagem original (caixa de papelão do dispositivo ou saco de transporte 
Plusoptix). A garantia também é invalidada se o dispositivo tiver sido aberto. Dispositivos 
externos como o cartão SD, pendrive, teclado e mouse não estão cobertos pela garantia.  
 
Envio do dispositivo 
No caso de uma reclamação de garantia ou serviço necessário, envie-nos o dispositivo em 
sua embalagem original às suas custas. Depois do reparo, devolveremos às nossas custas. 
 
 

OBS: 
Se os dados do paciente forem armazenados no dispositivo, ele deve ser 
removido do dispositivo por razões de privacidade de dados. Exporte uma cópia 
do seu banco de dados antes do envio e reimporte-a assim que receber o 
dispositivo reparado. Para obter mais informações sobre a importação e 
exportação de dados do paciente, consulte o Manual Curto 8. 

 
 
 

Nosso endereço é: 
 

Europe:  
Plusoptix GmbH 
Nordostpark 21 
90411 Nuremberg 
Germany 
Tel: +49-911-59 83 99-20 

 

North and South America: 
Plusoptix Service & Warranty 
Attn: Richard Christensen 
8736 SE 165th Mulberry Lane 
Suite 220 
Lady Lake, Fl 32162
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6. Especificações técnicas 

Requisitos e diretrizes 
 

 

  
 

 

O dispositivo atende aos requisitos da Diretiva de Dispositivos Médicos 
2007/47/CE. 
 

 

 
 

 

O dispositivo foi testado e certificado para conformidade com as normas 
americanas e canadenses aplicáveis pelo Nationally Recognized Test 
Laboratory (NRTL). 
 

 

 
 

 

O dispositivo foi certificado de acordo com as exigências brasileiras e, 
portanto, pode ter a marca de certificação do INMETRO. 
 
 

  

O dispositivo atende aos requisitos para uma peça de aplicação tipo B de 
acordo com a IEC 60601-1. 
 

 

 

 

O dispositivo pode ser armazenado e transportado a temperaturas entre 
0°C e +50°C (ou seja, 32°F a 122°F). A operação requer uma temperatura 
entre +10°C e +40°C (ou seja, 50°F a 104°F) a 20% a 80% de umidade 
relativa (não condensação).  
 

  

Disposição 
 

Não descarte o dispositivo como lixo doméstico. Envie o dispositivo para 
Plusoptix para descarte ambientalmente correto. Nós o reembolsaremos 
pelo custo da devolução. 
 

 
Valores de medição 
 

Valor de medição Faixa de medição e tolerância 

Esfera -7 a +5 dpt em intervalo de 0,25 dpt ± 0,25 dpt 

Cilindro -7 a +5 dpt em intervalo de 0,25 dpt ± 0,25 dpt 

Eixo 1 a 180° em 1° intervalo ± 15° 

Diâmetro da pupila 3 a 8 mm em intervalo de 0,1 mm ± 5% 

Distância interpupilar 25 a 85 mm em intervalo de 0,1 mm ± 5% 

Olhar assimetria 0 a 25° em intervalo de 0,1° ± 2,62° 

Ângulo da cabeça -71 a +71° em 1° intervalo ± 0,75° 

Direção do olhar 
-30 a +30° para o tamanho da pupila de 5 mm; em int de 0,1° 
± 1,85° 

 
Alimentação 
 
 

Alimentação 
(adaptador de energia 
médica GSM36B12-P1J) 

Entrada 100-240 V AC, 50/60 Hz, 0.9-0.45 A 
 

Saída 
 

12 V DC, 3A, 36 W no máximo. 

Baterias recarregáveis 
Tipo /tamanho 

Hidreto metálico de níquel NiMH / AA 
HR6 

Carga /número 
elétrico 1.900 a 2.100 mAh / 6 peças 
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Operação, interfaces e padrões 
 

Operação de tele sensível ao 
toque  

4,3 polegadas (resistiva), Proporção 5:3,(800 x 480 pixels) 

Interfaces 12V, USB, IR, Mini-USB, SD 

Padrões  EN 60601-1 

IR 
Os dispositivos utilizam luz infravermelha com comprimento 
de onda de 870 nm e intensidade máxima de 135mW/sr. 

 
 

Condições ambientais para operação e armazenamento 
 

De acordo com a norma IEC 60601-1-2, somos obrigados a informá-lo que o dispositivo foi 
projetado para a categoria meio ambiente "Meio ambiente em áreas de atenção à saúde 
doméstica, exceto para veículos e aviões". Deve ser armazenado em sua embalagem 
original. Não coloque a embalagem original perto de fontes de calor (radiadores, 
aquecedores de ventilador etc.). Quando você remover o dispositivo de sua embalagem 
original, não o exponha à luz solar. 
 
 

Armazenamento 
Temperatura 0 to +50 °C (+32 to +122 °F) 

Umidade 10 to 80 % não condensação  

Operação 
Temperatura +10 to +40 °C (+50 to +104 °F) 

Umidade 20 to 80 % não condensação 

Maximo de altura 

Max. altura de 
armazenamento  

<2000 m (6,560 ft) 

Max. altura de 
operação  

<2000 m (6,560 ft) 
 

 
Dimensões e peso com e sem caixa de papelão 
 
 

plusoptiX S12R sem 
caixa de papelão 

Dimensões (LWH) 5.90 x 7.87 x 5.31 in (150 x 200 x 135 mm) 

Peso 38.80 oz (1,1 kg) 

plusoptiX S12R com 
caixa de papelão 

Dimensões (LWH) 10.63 x 16.54 x 8.27 in (270 x 420 x 210 mm) 

Peso 67.02 oz (1,9 kg) 
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Declaração do fabricante sobre compatibilidade eletromagnética (EMC) 
 
O dispositivo destina-se a ser usado nos ambientes eletromagnéticos listados abaixo. Os proprietários e usuários do dispositivo 
são responsáveis por garantir que essas condições ambientais sejam atendidas. 
 
Este produto está em conformidade com a norma EMC (IEC 60601-1-2). 
 
Teste de emissões Conformidade Ambiente eletromagnético - instruções 

RF Emissão CISPR 11 Grupo 1 
A Radiação é baixa e não causa interferências com dispositivos 
eletrônicos encontrados nas proximidades  

RF Emissão CISPR 11 Categoria B 

O dispositivo pode ser usado em todas as áreas que estão 
conectadas ao fornecimento público de eletricidade. 

Emissões Harmônicas 
IEC 61000-3-2 

Categoria A 

Flutuações de tensão / cintilação 
IEC 61000-3-3 

Compatível 

 
 

 
Atenção: 
Os equipamentos de comunicação RF portáteis (incluindo periféricos como cabos de antena e antenas 
externas) não devem ser usados mais de 30 cm (12 polegadas) para qualquer parte do dispositivo, incluindo 
cabos. Caso contrário, a degradação do desempenho deste equipamento poderia resultar. 
 

 

Distâncias de segurança recomendadas entre dispositivos de telecomunicações RF portáteis e móveis e o dispositivo 

O dispositivo destina-se a ser utilizado em ambiente eletromagnético com variáveis controladas de perturbação de HF. O cliente 
ou usuário do dispositivo pode contribuir para evitar distúrbios eletromagnéticos, cumprindo a distância mínima entre dispositivos 
de telecomunicação HF portáteis e móveis (transmissores) e o dispositivo – dependendo da potência de saída do dispositivo de 
comunicação, conforme indicado abaixo.  

Potência máxima de saída do 
transmissor (em W) 

Distância de segurança dependendo da freqüência de transmissão (em metros) 

150kHz - 80MHz 
 d = 0.35 √ P 

 80MHz - 800MHz 
  d = 0.35 √ P  

 800MHz - 2.7GHz 
 d = 0.7 √ P 

0.01 0.035 0.035 0.07 

0.1 0.11 0.11 0.22 

1 0.35 0.35 0.7 

10 1.11 1.11 2.21 

100 3.5 3.5 7 

Para os transmissores, cuja saída nominal máxima não está indicada na tabela acima, a distância de segurança recomendada 
em metros (m) pode ser calculada utilizando-se a equação da coluna pertinente, na qual P é igual à saída nominal máxima do 
transmissor em watts (W) conforme informações do fabricante do transmissor. 
COMENTÁRIO 1 A 80 MHz e 800 MHz, a faixa de frequência mais alta se aplica. 
COMENTÁRIO 2 Essas diretrizes podem não ser aplicáveis em todos os casos. A propagação eletromagnética é afetada pela 
absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 
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Teste de imunidade 
 

IEC 60601 valores dos 
testes 

Valores de 
conformidade 

Ambiente eletromagnético – 
Instruções 

ESD IEC 61000-4-2 
± 8 kV Contato 
± 2, 4, 8, 15 kV air 

± 8 kV contato 
± 2, 4, 8, 15 kV air 

O piso deve ser feito de madeira, 
cerâmica ou pedra. Se o piso 
estiver coberto com um material 
sintético, a umidade relativa do ar 
não deve ser inferior a 30%. 

Transitório/estouro rápido 
elétrico 
IEC 61000-4-4 

± 2 kV ± 2 kV 

Apenas os estabelecimentos que 
geralmente estão disponíveis em 
áreas domésticas ou clínicas 
devem ser utilizados. 

Aumento 
IEC 61000-4-5 

± 0.5 kV  
± 1 kV  
± 2 kV 

± 0.5 kV  
± 1 kV  
± 2 kV 

Quedas de tensão, 
interrupções curtas nas 
linhas de entrada de 
alimentação  
IEC 61000-4-11 

0% 0.5 ciclos 
@ 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270°, 315° 
0% 1 ciclo 
70% 25 ciclos 
0% 250 ciclos 

0% 0.5 ciclos  
@ 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270°, 315° 
0% 1 ciclo 
70% 25 ciclos 
0% 250 ciclos 

Frequências de energia 
(50/60 Hz) e campos 
magnéticos  
IEC 61000-4-8 

30 A/m, 50/60Hz 30 A/m, 50/60Hz 
Os campos magnéticos não devem 
exceder as faixas usuais. 

 
Distúrbios de RF 
conduzidos 
IEC 61000-4-6 

 

3 V0.15 MHz – 80 MHz6 Vin 
ISM e bandas amadoras de 
rádio entre 0,15 MHz e 80 
MHz80 % AM a 1 kHz3 V0.15 
MHz – 80 MHz6 Vin ISM e 
bandas amadoras de rádio 
entre 0,15 MHz e 80 MHz80 % 
AM a 1 kHz 
120V / 60 Hz 
230V / 50 Hz 

 

3 V0.15 MHz – 80 MHz6 
Vin ISM e bandas 
amadoras de rádio entre 
0,15 MHz e 80 MHz80 % 
AM a 1 kHz3 V0.15 MHz – 
80 MHz6 Vin ISM e 
bandas amadoras de rádio 
entre 0,15 MHz e 80 
MHz80 % AM a 1 kHz 
120V / 60 Hz 
230V / 50 Hz 

Os equipamentos de rádio 
portáteis e móveis não devem ser 
operados à distância para o 
dispositivo (incluindo as linhas 
elétricas) inferiores à distância 
segura reiniciada calculada usando 
a equação apropriada para a 
freqüência de transmissão. 
Distância segura recomendada: 
d=(3,5/10) x ➤ P d=(3.5/10) x ➤ P 
80MHz - 800MHz d=(7/10) x ➤ P 
800MHz - 2,7GHz onde P é a 
potência máxima de potência do 
transmissor em watts (W) 
conforme indicado pelo fabricante 
do transmissor e d é a distância 
segura recomendada em metros 
(m). A força de campo dos 
transmissores RF fixos conforme 
determinado por uma pesquisa de 
site deve ser menor do que o nível 
de conformidade em cada faixa de 
freqüência. Interferência pode 
ocorrer nas proximidades de 
equipamentos marcados pelo 
pictograma mostrado.  

Campos eletromagnetic 
de radiofrequência 
IEC 61000-4-3 

10 V/m 
80 MHz - 2.7GHz 
80% AM, 1KHz 
27 V/m 
385 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
28 V/m 
450 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
9 V/m 
710,745,780 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
28 V/m 
810, 870, 930 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
28 V/m 
1720, 1845, 1970 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
28 V/m 
2450 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
9 V/m 
5240, 5500, 5785 MHz 
PM 50%, 217 Hz 

10 V/m 
80 MHz - 2.7GHz 
80% AM, 1KHz 
27 V/m 
385 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
28 V/m 
450 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
9 V/m 
710,745,780 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
28 V/m 
810, 870, 930 MHz 
PM 50%, 18 Hz 
28 V/m 
1720, 1845, 1970 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
28 V/m 
2450 MHz 
PM 50%, 217 Hz 
9 V/m 
5240, 5500, 5785 MHz 
PM 50%, 217 Hz 

COMENTÁRIO 1 A 80 MHz e 800 MHz, a faixa de frequência mais alta se aplica. 
COMENTÁRIO 2 Essas diretrizes podem não ser aplicáveis em todos os casos. A propagação eletromagnética é afetada pela 
absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas. 

 

   

 


