
OXÍMETRO: MEDIDOR DE OXÍGÉNIO E DE 
PULSO DIGITAL

Antes de começar a usar, leia as seguintes instruções para o uso correto do produto. Mantenha essas 
instruções no futuro e siga suas recomendações, pois o não cumprimento pode colocar em risco a 
vida ou a saúde. 

Importante: MANTER PARA O FUTURO! 
-Por favor, leia completamente antes de usar e siga todas as instruções do manual. 
-Não use o produto se alguma peça estiver faltando ou danificada. 
-Por favor, guarde esse manual para referência futura. 

Descrição 
1. Indicador de nível de bateria 
2. Na ausência de sinais, o produto desligaria automaticamente após 8 segundos 
3. Pequeno, leve e fácil de carregar 

Manual do utilizador: 
1. Insira as baterias AAA no compartimento da bateria. 
2. Coloque o dedo na abertura de borracha do oxímetro. 
3. Pressione o botão no painel frontal para iniciar. 
4. Não balance o dedo ou o corpo enquanto o oxímetro estiver a funcionar. 



5. Pressione o botão se quiser alterar a direção de exibição. 
6. Leia o valor apropriado no ecrã de exibição. 
7. O dispositivo desligará automaticamente após 8 segundos se não houver sinal de pulso. A 
superfície da unha deve estar voltada para cima quando conecta o dedo ao oxímetro. Declaração: 
Antes de cada teste, limpe a borracha com álcool! limpe o dedo de teste com álcool antes e depois 
do teste! (A borracha dentro do monitor de frequência cardíaca é livre de toxinas, nenhum dano e 
nenhuma causa efeito colateral, como alergia cutânea). 

Conjunto de arcos: 
1. Passe a ponta fina da corda pelo buraco. 
2. Passe a extremidade mais grossa da corda através da extremidade fina já desgastada e aperte-a. 

Descrições detalhadas dos recursos do produto: 
1. Tipo de exibição - display OLED 
2. Faixa de medição de SpO2: 70% - 99% Precisão ± 2% na etapa de 80% -99%; ± 3% na etapa 
70% - 79%; Abaixo de 70% sem requisitos 
3. Faixa de medição 30BPM -240BPM Precisão ± 1BPM ou ± 1% 
4. Alimentação - duas pilhas alcalinas AAA 1,5 V 
5. Consumo de energia abaixo de 30 mA 
6. Desligamento automático. O produto desliga-se automaticamente quando nenhum dedo estiver 
no produto por ≥8 segundos. 

Transporte, condições de armazenamento: 
Temperatura: -10 ~ 55 
Umidade: ≤95% 
Pressão atmosférica: 50kPa ~ 106kPa 

Definições de som: 
No menu "2" em "Configurações de som" o sinal "*" aparecerá, pressione o botão "3s" e entre no 
menu 1, pressione o botão <1s para selecionar o item. 
Pressione o botão "3s" para definir os dados. Selecione "+" ou "-" para aumentar ou diminuir os 
valores de som. 

Atenção 
Uso o dispositivo ao ar livre ou com iluminação forte; Para uma visibilidade correta, defina um 
brilho do ecrã mais alto. É melhor que os utilizadores escolham um brilho menor para economizar 
bateria.


