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Evaluation of the effectiveness
of selected natural fertility symptoms used for contraception: estimation 
of the Pearl index of Lady-Comp, Pearly and Daysy cycle computers 
based on 10 years of observation in the Polish market.

0,5.

pearly



Evaluation of the effectiveness
of selected natural fertility symptoms used for contraception: estimation 
of the Pearl index of Lady-Comp, Pearly and Daysy cycle computers 
based on 10 years of observation in the Polish market.

0,5.

pearly



P

Najpierw sprawy najważniejsze6

P

Pozycje działania 7



P

Najpierw sprawy najważniejsze6

P

Pozycje działania 7



Przyciski funkcjonalne8 9

pomiar teperatury, zmiana 
w cyklu (np na początku
stosowania urządzenia lub
po przerwie).
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Zmiana daty możliwa jest poprzez 
zmianę godzin. System 24 godzinny.
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Aktualne "M" muszą koniecznie być wpro-
wadzane przez 3 pierwsze kolejne dni.

Zmiana daty możliwa jest poprzez 
zmianę godzin. System 24 godzinny.

P

akustyczny potwierdzający wprowadzenie miesiącz-
ki, ikonka M przestanie migać, ale będzie widoczna 
między godziną a datą. Komputer automatycznie 
wprowadzi miesiączkę na dwa kolejne dni po 
wprowadzonym pierwszym dniu.
Krok VI Aby wprowadzić kolejne daty miesiączek, 
nie wychodząc z pozycji, na której się znaleźliśmy, 
przyciskiem plus „+” klikaj aż do momentu uzyskania 
na wyświetlaczu odpowiedniej daty, w której miała 
miejsce kolejna miesiączka. (na wyświetlaczu dni 
będą się zmieniały na kolejne)
Krok VII Następnie zatrzymaj klikanie „+”, po czym 
wciśnij na 5 sekund duży, okrągły przycisk, aż 
zacznie migać ikonka M (miesiączka), która 
potwierdzamy wciskając krótko plus „+”. Po czym 
usłyszymy sygnał akustyczny.
Krok VIII Jeśli posiadasz więcej dat poprzednich 
miesiączek, postępuj zgodnie z powyższymi 
krokami. Kontynuując wprowadzanie, zacznij od 
kroku VI. Jeżeli nie posiadasz już danych 
o poprzednich miesiączkach, możesz wyjść do 
pozycji wyjściowej, wciskając krótko 2 przyciski plus 
„+” i minus „-” jednocześnie, lub poczekać 30 sekund 
w tym czasie komputer sam powróci do pozycji 
startowej.

Wprowadzanie poprzednich miesiączek 
Pearly

UWAGA: W urządzeniu Pearly możliwe 
jest wprowadzenie posiadanych danych 
dla 99 dni wstecz!
Krok I  Włącz urządzenie obojętnie, którym 
dowolnym przyciskiem. Na wyświetlaczy po lewej 
stronie zobaczysz aktualną godziną, a po prawej 
stronie aktualna datę.
Krok II Wciśnij krótko duży okrągły przycisk, na 
wyświetlaczu zobaczysz przykładowy wynik pomiaru 
temperatury z na przemian zmieniającym się 
wyświetlanym  przykładowym dniem cyklu i strzałkę 
wskazującą na żółtą lampkę.
Krok III Przyciskiem minus”-’’ klikaj pojedynczo tak 
długo, aż na wyświetlaczu ukaże się data, której 
szukasz. (Cofasz się w czasie na wyświetlaczu będą 
pojawiać się poprzednie dni, z migającymi przykłado-
wymi wynikami pomiarów temperatur)
Krok IV Jak już znajdziesz odpowiedni dzień 
(datę, w której pojawiła się miesiączka najodleglej-
sza w czasie), zatrzymaj się nie klikając już 
minusem, a następnie wciśnij na 5 sekund duży, 
okrągły przycisk. Na wyświetlaczu zacznie migać 
ikonka M (miesiączka)
Krok V Aby zatwierdzić, ż w tym dniu wystąpiła, 
wciśnij raz krótko przycisk ”+”, usłyszysz sygnał 
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Naciśnij przycisk minus raz, pojawi się na
wyświetlaczu godzina budzika
Naciśnij przycisk minus jeszcze raz,
wokół symbolu alarmu (ikonka dzwonka) 
migają kreseczki.
Aktywuj alarm przez naciśnięcie
przycisku PLUS (deaktywujesz
przez naciśnięcie MINUS).
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15

W czasie trwania limitu czasowego 
na pomiar temperatury na wyświetlaczu 
widoczna jest ikonka termometru.
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Jeśli zaczniesz miesiączkować wcześniej 
niż było to spodziewane i Pearly nie pyta 
o „M” lub dostałaś miesiączkę w ciągu dnia
masz możliwość aktywowania „M”.

Jeśli nie wprowadzałaś danych o „M” podczas 
przerwy w używaniu (brak pomiarów np. podczas 
choroby), a chciałabyś wprowadzić te dane, jest to 
możliwe. Należy cofnąć się do daty kiedy wystąpiła 
miesiączka i ją aktywować (zobacz „Wprowadzanie 
przeszłych danych o miesiączce strona 13”). Przy 
dokonywanych pomiarach zmian w danych 
o miesiączce możemy dokonać w ciągu 3 dni od 
jej wystąpienia.

Pomiar temperatury16
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Pytanie o „M” zacznie się kilka dni przed

Jeśli przypadkowo nacisnęłaś przycisk plus, 
a nie masz miesiączki, usuń ją z pozycji 
płodności, naciskając i przytrzymując przez 
5 sekund okrągły przycisk, aż 'M' będzie
migać. Teraz neguj migającą ikonę, wciskając
przycisk minus. Usłyszysz sygnał akustyczny, 
'M' zniknie z wyświetlacza
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Inne informacje18

należy dokonać po przebudzeniu, po min 
3h snu.

Jeśli w czasie cyklu nie wystąpiła owulacja, 
Pearly wskazuje przez cały cykl czerwoną 
lampkę.

po

jest
nieaktywny,

Dane o Twoich cyklach, zapisane w urządzeniu 
Pearly mogą zostać wydrukowane i zanalizowane. 
Aby móc tego dokonać należy wysłać Pearly do 
siedziby firmy.

Dane techniczne 19

Z pozycji czasu:
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• Nie używaj szorstkich środków, detergentów 
do mycia ani innych ostrych produktów do 
czyszczenia Pearly

Wszystkie powyższe rady odnoszą się do sensora 
i baterii. W przypadku, gdy któraś z tych części nie 
działa właściwie skontaktują się z dystrybutorem.

Bezpieczeństwo urządzenia
Silne pole elektromagnetyczne (np. z telefonu 
komórkowego, radia, kuchenki mikrofalowej) może 
negatywnie wpłynąć na działanie urządzenia.

Oznaczenia urządzenia

Nazwa producenta

Data produkcji

Zgłoszenie typu B

Stosuj się do załączonych instrukcji

Nie wyrzucać do kosza na śmieci

Bezpieczeństwo produktu z godne z 
Dyrektywami Europejskimi
Deklaracja zgodności

Wyprodukowano w Niemczech

Utrzymanie – obsługa – bezpieczeństwo22

Wskazania:
Antykoncepcja

Przeciwwskazania:
Zespół policystycznych jajników
Brak równowagi hormonalnej

Przeznaczenie:
Komputer cyklu jest mikrokomputerem 
zaprojektowanym na potrzeby pomiarów 
podstawowej temperatury ciała (PTC). Pozwala 
to kobiecie identyfi kować fazę płodną poprzez 
kolorowe wskaźniki. Wskazanie dni płodnych jest 
możliwe poprzez poranne pomiary podstawowej 
temperatury ciała w jamie ustnej. Wynik pomiaru 
temperatury jest zapamiętywany oraz automatycznie 
oceniany przez komputer cyklu. Razem z ręcznym 
wprowadzeniem danych o miesiączkach urządzenie 
służy do określania fazy płodnej i niepłodnej w 
cyklu miesięcznym. Pozwala to na naturalną 
antykoncepcję.

Wskazania / przeciwwskazania 23
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Pomiar temperatury nie możliwy lub niezamierzona 
przerwa w pomiarze

• Sprawdź czy limit czasowy na wykonanie 
pomiaru jest wykasowany (ikonka termometru 
nie pali się)

• Przeprowadź Samotestowanie (str. 10 
Samotestowanie)

• Sprawdź sensor czy nie ma uszkodzeń

)11 .rts( ynoiwatsu tsej mrala yzc źdwarpS •ałaizd ein mralA
• Przeprowadź Samotestowanie aby sprawdzić 

czy urządzenie emituje dźwięki (str. 10)

)22 .rts( sazc warpoP •sazc ywołdiwarpeiN

)22 .rts( ętad warpoP •atad awołdiwarpeiN

Niemożliwe wprowadzenie przeszłych „M” • Nie można wprowadzić danych o „M” starszych 
niż 3 dni przy wprowadzonych pomiarach 
temperatury

 usiwres od enałsedo ćatsoz isum einezdązrU •AB takinumoK
celem wymiany baterii

Pearly jest przeznaczony do użytku w warunkach elektromagnetycznych wyszczególnionych poniżej. 
Użytkownik Pearly powinien się upewnić, że używa urządzenia w odpowiednich warunkach.

Pomiary emisji Zgodnoś  Środowisko elektromagnetyczne - Wytyczne

Emisja HF
acc. CISPR 11

Grupa    Pearly używa jedynie energii HF dla swoich potrzeb. 
W wyniku tego emisja HF jest bardzo niska i 
prawdopodobieństwo uszkodzenia innego sprzętu 
elektronicznego jest nikłe.

Emisja HF
acc. CISPR 11

Klasa    Pearly jest przeznaczony do użytku domowego oraz 
wszędzie tam, gdzie jest połączenie z publiczną 
siecią zasilania w energię elektryczną.

Drgania harmoniczne
acc. IEC 6100-3-2

Klasa A

Wahania napięcia
acc. IEC 6100-3-3

Wypełnione

Wytyczne i informacje producenta – Emisja elektromagnetyczna

Problemy, wyszukiwanie i usuwanie usterek24
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acc. CISPR 11

Grupa    Pearly używa jedynie energii HF dla swoich potrzeb. 
W wyniku tego emisja HF jest bardzo niska i 
prawdopodobieństwo uszkodzenia innego sprzętu 
elektronicznego jest nikłe.

Emisja HF
acc. CISPR 11

Klasa    Pearly jest przeznaczony do użytku domowego oraz 
wszędzie tam, gdzie jest połączenie z publiczną 
siecią zasilania w energię elektryczną.

Drgania harmoniczne
acc. IEC 6100-3-2

Klasa A

Wahania napięcia
acc. IEC 6100-3-3

Wypełnione

Wytyczne i informacje producenta – Emisja elektromagnetyczna
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Pomiar temperatury nie możliwy lub niezamierzona 
przerwa w pomiarze

• Sprawdź czy limit czasowy na wykonanie 
pomiaru jest wykasowany (ikonka termometru 
nie pali się)

• Przeprowadź Samotestowanie (str. 10 
Samotestowanie)

• Sprawdź sensor czy nie ma uszkodzeń

)11 .rts( ynoiwatsu tsej mrala yzc źdwarpS •ałaizd ein mralA
• Przeprowadź Samotestowanie aby sprawdzić 

czy urządzenie emituje dźwięki (str. 10)

)22 .rts( sazc warpoP •sazc ywołdiwarpeiN

)22 .rts( ętad warpoP •atad awołdiwarpeiN

Niemożliwe wprowadzenie przeszłych „M” • Nie można wprowadzić danych o „M” starszych 
niż 3 dni przy wprowadzonych pomiarach 
temperatury

 usiwres od enałsedo ćatsoz isum einezdązrU •AB takinumoK
celem wymiany baterii

Pearly jest przeznaczony do użytku w warunkach elektromagnetycznych wyszczególnionych poniżej. 
Użytkownik Pearly powinien się upewnić, że używa urządzenia w odpowiednich warunkach.

Pomiary emisji Zgodnoś  Środowisko elektromagnetyczne - Wytyczne

Emisja HF
acc. CISPR 11

Grupa    Pearly używa jedynie energii HF dla swoich potrzeb. 
W wyniku tego emisja HF jest bardzo niska i 
prawdopodobieństwo uszkodzenia innego sprzętu 
elektronicznego jest nikłe.

Emisja HF
acc. CISPR 11

Klasa    Pearly jest przeznaczony do użytku domowego oraz 
wszędzie tam, gdzie jest połączenie z publiczną 
siecią zasilania w energię elektryczną.

Drgania harmoniczne
acc. IEC 6100-3-2

Klasa A

Wahania napięcia
acc. IEC 6100-3-3

Wypełnione

Wytyczne i informacje producenta – Emisja elektromagnetyczna

Problemy, wyszukiwanie i usuwanie usterek24

Pomiar temperatury nie możliwy lub niezamierzona 
przerwa w pomiarze

• Sprawdź czy limit czasowy na wykonanie 
pomiaru jest wykasowany (ikonka termometru 
nie pali się)

• Przeprowadź Samotestowanie (str. 10 
Samotestowanie)

• Sprawdź sensor czy nie ma uszkodzeń

)11 .rts( ynoiwatsu tsej mrala yzc źdwarpS •ałaizd ein mralA
• Przeprowadź Samotestowanie aby sprawdzić 

czy urządzenie emituje dźwięki (str. 10)

)22 .rts( sazc warpoP •sazc ywołdiwarpeiN

)22 .rts( ętad warpoP •atad awołdiwarpeiN

Niemożliwe wprowadzenie przeszłych „M” • Nie można wprowadzić danych o „M” starszych 
niż 3 dni przy wprowadzonych pomiarach 
temperatury

 usiwres od enałsedo ćatsoz isum einezdązrU •AB takinumoK
celem wymiany baterii

Pearly jest przeznaczony do użytku w warunkach elektromagnetycznych wyszczególnionych poniżej. 
Użytkownik Pearly powinien się upewnić, że używa urządzenia w odpowiednich warunkach.

Pomiary emisji Zgodnoś  Środowisko elektromagnetyczne - Wytyczne

Emisja HF
acc. CISPR 11

Grupa    Pearly używa jedynie energii HF dla swoich potrzeb. 
W wyniku tego emisja HF jest bardzo niska i 
prawdopodobieństwo uszkodzenia innego sprzętu 
elektronicznego jest nikłe.

Emisja HF
acc. CISPR 11

Klasa    Pearly jest przeznaczony do użytku domowego oraz 
wszędzie tam, gdzie jest połączenie z publiczną 
siecią zasilania w energię elektryczną.

Drgania harmoniczne
acc. IEC 6100-3-2

Klasa A

Wahania napięcia
acc. IEC 6100-3-3

Wypełnione

Wytyczne i informacje producenta – Emisja elektromagnetyczna
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Pearly jest przeznaczony do użytku w warunkach elektro magnetycznych wyszczególnionych poniżej. Użytkownik Pearly może uniknąć 
zakłóceń elektromagnetycznych poprzez zapewnienie minimalnego odstępu między stacjonarnym i mobilnym sprzętem telekomunikacyjnym a
Pearly, zależnym od mocy wyjściowej urządzeń telekomunikacyjnych podanych niżej.

Nominalna moc wyjściowa 
transmitera [W]

Bezpieczna odległość zgodnie z częstotliwością transmisji [m]

150 kHz do 80 MHz
d = 1,2 P

80 MHz do 800 MHz
d = 0,35 P

800 MHz do 2,5 GHz
d = 0,7 P

70.040.021.010,0
22.011.083.01,0
07.053.002.11
12.211.197.301
00.705.300.21001

Dla nadajników, dla których nie przedstawiono tu nominalnej mocy wyjściowej, odległość może być wyliczona poprzez wymnożenie cyfry
podanej w odpowiedniej kolumnie gdzie P jest nominalną mocą wyjściową wyrażoną w Watach [W], zgodną z informacją podaną przez 
producenta nadajnika.
Notka 1:   Aby wyliczyć rekomendowaną bezpieczną odległość dla nadajnika o częstotliwości od 80 MHz do 2.5 GHz, dodatkowy czynnik

10/3 jest użyty aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że mobilny/stacjonarny sprzęt telekomunikacyjny ulegnie nieumyślnemu 
uszkodzeniu.

Notka 2:   Podane wytyczne mogą nie odnosić się do wszystkich przypadków. Rozproszona emisja elektromagnetyczna może być zakłócona
poprzez absorpcję i odbicie przez budynki, obiekty i ludzi.

Zlecany odstęp między stacjonarnym i mobilnym sprzętem telekomunikacyjnym a Pearly

Wyładowanie elektrostatyczne
(ESD) acc. IEC 61000-4-2

± 6 kV wyładowanie kontaktowe (pośrednie)

± 8 kV samoistne rozładowywanie się 
akumulatora

± 6 kV wyładowanie kontaktowe (pośrednie)

± 8 kV samoistne rozładowywanie się 
akumulatora

Podłoga powinna być wykonana z drewna, betonu 
lub pokryta płytkami ceramicznymi. Jeśli podłoga jest 
pokryta materiałem syntetycznym, względna wilgotność 
musi wynosić przynajmniej 30 %.

Nagłe chwilowe elektrycne 
zaburzenia/spalenie
acc. IEC 61000-4-4

± 2 kV główne podłączenie

± 1 kV dla kabli wchodzących i wychodzących

± 2 kV główne podłączenie

± 1 kV dla kabli wchodzących i wychodzących

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka jak 
typowo występuje w biurach lub szpitalach.

Przepięcia
acc. IEC 61000-4-5

=> not applicable – brak zastosowania

± 1 kV push-pull voltage (symmetrical) – 
układ przeciwsobnego napięcia (symetryczny)

=> not applicable – brak zastosowania

± 1 kV push-pull voltage (symmetrical) – 
układ przeciwsobnego napięcia (symetryczny)

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka jak 
typowo występuje w biurach lub szpitalach.

Przerwy zasilania, krótkotrwałe 
przerwy i wahania napięcia
acc. IEC 61000-4-11

< 5 % UT dla ½ okresu
(> 95 % zakłóceń)

40 % UT dla 5 okresów
(60 % zakłóceń)

70 % UT dla 25 okresów
(30 % zakłóceń)

< 5 % UT for 5 s – dla 5
(> 95 % zakłóceń)

< 5 % UT dla ½ okresu
(> 95 % zakłóceń)

40 % UT dla 5 okresów
(60 % zakłóceń)

70 % UT dla 25 okresów
(30 % zakłóceń)

< 5 % UT for 5 s – dla 5
(> 95 % zakłóceń)

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka jak 
typowo występuje w biurach lub szpitalach. 

Jeśli użytkownik Pearly chce kontynuować stosowanie 
urządzenia podczas awarii zasilania zalecane 
podłączenie Pearly do ciągłego źródła zasilania lub 
baterii.

Pole magnetyczne związane 
z zasilaniem prądem przemiennym
(50 / 60 Hz) acc. IEC 61000-4-8

 wóserkaz icśozskęiw w enzcytengam eloPm/A 3m/A 3
częstotliwości powinno odpowiadać typowym 
wartościom charakterystycznym takim jakie typowo 
występują w biurach lub szpitalach.

Notka 1: UT jest alternatywnym napięciem prądu przed zastosowaniem poziomu testowego.

Pearly jest przeznaczony do użytku w warunkach elektro magnetycznych wyszczególnionych poniżej. 
Użytkownik Pearly powinien się upewnić, że używa urządzenia w odpowiednich warunkach.
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Pearly jest przeznaczony do użytku w warunkach elektro magnetycznych wyszczególnionych poniżej. Użytkownik Pearly może uniknąć 
zakłóceń elektromagnetycznych poprzez zapewnienie minimalnego odstępu między stacjonarnym i mobilnym sprzętem telekomunikacyjnym a
Pearly, zależnym od mocy wyjściowej urządzeń telekomunikacyjnych podanych niżej.

Nominalna moc wyjściowa 
transmitera [W]

Bezpieczna odległość zgodnie z częstotliwością transmisji [m]

150 kHz do 80 MHz
d = 1,2 P

80 MHz do 800 MHz
d = 0,35 P

800 MHz do 2,5 GHz
d = 0,7 P

70.040.021.010,0
22.011.083.01,0
07.053.002.11
12.211.197.301
00.705.300.21001

Dla nadajników, dla których nie przedstawiono tu nominalnej mocy wyjściowej, odległość może być wyliczona poprzez wymnożenie cyfry
podanej w odpowiedniej kolumnie gdzie P jest nominalną mocą wyjściową wyrażoną w Watach [W], zgodną z informacją podaną przez 
producenta nadajnika.
Notka 1:   Aby wyliczyć rekomendowaną bezpieczną odległość dla nadajnika o częstotliwości od 80 MHz do 2.5 GHz, dodatkowy czynnik

10/3 jest użyty aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że mobilny/stacjonarny sprzęt telekomunikacyjny ulegnie nieumyślnemu 
uszkodzeniu.

Notka 2:   Podane wytyczne mogą nie odnosić się do wszystkich przypadków. Rozproszona emisja elektromagnetyczna może być zakłócona
poprzez absorpcję i odbicie przez budynki, obiekty i ludzi.

Zlecany odstęp między stacjonarnym i mobilnym sprzętem telekomunikacyjnym a Pearly

Wyładowanie elektrostatyczne
(ESD) acc. IEC 61000-4-2

± 6 kV wyładowanie kontaktowe (pośrednie)

± 8 kV samoistne rozładowywanie się 
akumulatora

± 6 kV wyładowanie kontaktowe (pośrednie)

± 8 kV samoistne rozładowywanie się 
akumulatora

Podłoga powinna być wykonana z drewna, betonu 
lub pokryta płytkami ceramicznymi. Jeśli podłoga jest 
pokryta materiałem syntetycznym, względna wilgotność 
musi wynosić przynajmniej 30 %.

Nagłe chwilowe elektrycne 
zaburzenia/spalenie
acc. IEC 61000-4-4

± 2 kV główne podłączenie

± 1 kV dla kabli wchodzących i wychodzących

± 2 kV główne podłączenie

± 1 kV dla kabli wchodzących i wychodzących

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka jak 
typowo występuje w biurach lub szpitalach.

Przepięcia
acc. IEC 61000-4-5

=> not applicable – brak zastosowania

± 1 kV push-pull voltage (symmetrical) – 
układ przeciwsobnego napięcia (symetryczny)

=> not applicable – brak zastosowania

± 1 kV push-pull voltage (symmetrical) – 
układ przeciwsobnego napięcia (symetryczny)

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka jak 
typowo występuje w biurach lub szpitalach.

Przerwy zasilania, krótkotrwałe 
przerwy i wahania napięcia
acc. IEC 61000-4-11

< 5 % UT dla ½ okresu
(> 95 % zakłóceń)

40 % UT dla 5 okresów
(60 % zakłóceń)

70 % UT dla 25 okresów
(30 % zakłóceń)

< 5 % UT for 5 s – dla 5
(> 95 % zakłóceń)

< 5 % UT dla ½ okresu
(> 95 % zakłóceń)

40 % UT dla 5 okresów
(60 % zakłóceń)

70 % UT dla 25 okresów
(30 % zakłóceń)

< 5 % UT for 5 s – dla 5
(> 95 % zakłóceń)

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka jak 
typowo występuje w biurach lub szpitalach. 

Jeśli użytkownik Pearly chce kontynuować stosowanie 
urządzenia podczas awarii zasilania zalecane 
podłączenie Pearly do ciągłego źródła zasilania lub 
baterii.

Pole magnetyczne związane 
z zasilaniem prądem przemiennym
(50 / 60 Hz) acc. IEC 61000-4-8

 wóserkaz icśozskęiw w enzcytengam eloPm/A 3m/A 3
częstotliwości powinno odpowiadać typowym 
wartościom charakterystycznym takim jakie typowo 
występują w biurach lub szpitalach.

Notka 1: UT jest alternatywnym napięciem prądu przed zastosowaniem poziomu testowego.

Pearly jest przeznaczony do użytku w warunkach elektro magnetycznych wyszczególnionych poniżej. 
Użytkownik Pearly powinien się upewnić, że używa urządzenia w odpowiednich warunkach.
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Pearly jest przeznaczony do użytku w warunkach elektro magnetycznych wyszczególnionych poniżej. Użytkownik Pearly może uniknąć 
zakłóceń elektromagnetycznych poprzez zapewnienie minimalnego odstępu między stacjonarnym i mobilnym sprzętem telekomunikacyjnym a
Pearly, zależnym od mocy wyjściowej urządzeń telekomunikacyjnych podanych niżej.

Nominalna moc wyjściowa 
transmitera [W]

Bezpieczna odległość zgodnie z częstotliwością transmisji [m]

150 kHz do 80 MHz
d = 1,2 P

80 MHz do 800 MHz
d = 0,35 P

800 MHz do 2,5 GHz
d = 0,7 P

70.040.021.010,0
22.011.083.01,0
07.053.002.11
12.211.197.301
00.705.300.21001

Dla nadajników, dla których nie przedstawiono tu nominalnej mocy wyjściowej, odległość może być wyliczona poprzez wymnożenie cyfry
podanej w odpowiedniej kolumnie gdzie P jest nominalną mocą wyjściową wyrażoną w Watach [W], zgodną z informacją podaną przez 
producenta nadajnika.
Notka 1:   Aby wyliczyć rekomendowaną bezpieczną odległość dla nadajnika o częstotliwości od 80 MHz do 2.5 GHz, dodatkowy czynnik

10/3 jest użyty aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że mobilny/stacjonarny sprzęt telekomunikacyjny ulegnie nieumyślnemu 
uszkodzeniu.

Notka 2:   Podane wytyczne mogą nie odnosić się do wszystkich przypadków. Rozproszona emisja elektromagnetyczna może być zakłócona
poprzez absorpcję i odbicie przez budynki, obiekty i ludzi.

Zlecany odstęp między stacjonarnym i mobilnym sprzętem telekomunikacyjnym a Pearly

Wyładowanie elektrostatyczne
(ESD) acc. IEC 61000-4-2

± 6 kV wyładowanie kontaktowe (pośrednie)

± 8 kV samoistne rozładowywanie się 
akumulatora

± 6 kV wyładowanie kontaktowe (pośrednie)

± 8 kV samoistne rozładowywanie się 
akumulatora

Podłoga powinna być wykonana z drewna, betonu 
lub pokryta płytkami ceramicznymi. Jeśli podłoga jest 
pokryta materiałem syntetycznym, względna wilgotność 
musi wynosić przynajmniej 30 %.

Nagłe chwilowe elektrycne 
zaburzenia/spalenie
acc. IEC 61000-4-4

± 2 kV główne podłączenie

± 1 kV dla kabli wchodzących i wychodzących

± 2 kV główne podłączenie

± 1 kV dla kabli wchodzących i wychodzących

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka jak 
typowo występuje w biurach lub szpitalach.

Przepięcia
acc. IEC 61000-4-5

=> not applicable – brak zastosowania

± 1 kV push-pull voltage (symmetrical) – 
układ przeciwsobnego napięcia (symetryczny)

=> not applicable – brak zastosowania

± 1 kV push-pull voltage (symmetrical) – 
układ przeciwsobnego napięcia (symetryczny)

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka jak 
typowo występuje w biurach lub szpitalach.

Przerwy zasilania, krótkotrwałe 
przerwy i wahania napięcia
acc. IEC 61000-4-11

< 5 % UT dla ½ okresu
(> 95 % zakłóceń)

40 % UT dla 5 okresów
(60 % zakłóceń)

70 % UT dla 25 okresów
(30 % zakłóceń)

< 5 % UT for 5 s – dla 5
(> 95 % zakłóceń)

< 5 % UT dla ½ okresu
(> 95 % zakłóceń)

40 % UT dla 5 okresów
(60 % zakłóceń)

70 % UT dla 25 okresów
(30 % zakłóceń)

< 5 % UT for 5 s – dla 5
(> 95 % zakłóceń)

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka jak 
typowo występuje w biurach lub szpitalach. 

Jeśli użytkownik Pearly chce kontynuować stosowanie 
urządzenia podczas awarii zasilania zalecane 
podłączenie Pearly do ciągłego źródła zasilania lub 
baterii.

Pole magnetyczne związane 
z zasilaniem prądem przemiennym
(50 / 60 Hz) acc. IEC 61000-4-8

 wóserkaz icśozskęiw w enzcytengam eloPm/A 3m/A 3
częstotliwości powinno odpowiadać typowym 
wartościom charakterystycznym takim jakie typowo 
występują w biurach lub szpitalach.

Notka 1: UT jest alternatywnym napięciem prądu przed zastosowaniem poziomu testowego.

Pearly jest przeznaczony do użytku w warunkach elektro magnetycznych wyszczególnionych poniżej. 
Użytkownik Pearly powinien się upewnić, że używa urządzenia w odpowiednich warunkach.
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Pearly jest przeznaczony do użytku w warunkach elektro magnetycznych wyszczególnionych poniżej. Użytkownik Pearly może uniknąć 
zakłóceń elektromagnetycznych poprzez zapewnienie minimalnego odstępu między stacjonarnym i mobilnym sprzętem telekomunikacyjnym a
Pearly, zależnym od mocy wyjściowej urządzeń telekomunikacyjnych podanych niżej.

Nominalna moc wyjściowa 
transmitera [W]

Bezpieczna odległość zgodnie z częstotliwością transmisji [m]

150 kHz do 80 MHz
d = 1,2 P

80 MHz do 800 MHz
d = 0,35 P

800 MHz do 2,5 GHz
d = 0,7 P

70.040.021.010,0
22.011.083.01,0
07.053.002.11
12.211.197.301
00.705.300.21001

Dla nadajników, dla których nie przedstawiono tu nominalnej mocy wyjściowej, odległość może być wyliczona poprzez wymnożenie cyfry
podanej w odpowiedniej kolumnie gdzie P jest nominalną mocą wyjściową wyrażoną w Watach [W], zgodną z informacją podaną przez 
producenta nadajnika.
Notka 1:   Aby wyliczyć rekomendowaną bezpieczną odległość dla nadajnika o częstotliwości od 80 MHz do 2.5 GHz, dodatkowy czynnik

10/3 jest użyty aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że mobilny/stacjonarny sprzęt telekomunikacyjny ulegnie nieumyślnemu 
uszkodzeniu.

Notka 2:   Podane wytyczne mogą nie odnosić się do wszystkich przypadków. Rozproszona emisja elektromagnetyczna może być zakłócona
poprzez absorpcję i odbicie przez budynki, obiekty i ludzi.

Zlecany odstęp między stacjonarnym i mobilnym sprzętem telekomunikacyjnym a Pearly

Wyładowanie elektrostatyczne
(ESD) acc. IEC 61000-4-2

± 6 kV wyładowanie kontaktowe (pośrednie)

± 8 kV samoistne rozładowywanie się 
akumulatora

± 6 kV wyładowanie kontaktowe (pośrednie)

± 8 kV samoistne rozładowywanie się 
akumulatora

Podłoga powinna być wykonana z drewna, betonu 
lub pokryta płytkami ceramicznymi. Jeśli podłoga jest 
pokryta materiałem syntetycznym, względna wilgotność 
musi wynosić przynajmniej 30 %.

Nagłe chwilowe elektrycne 
zaburzenia/spalenie
acc. IEC 61000-4-4

± 2 kV główne podłączenie

± 1 kV dla kabli wchodzących i wychodzących

± 2 kV główne podłączenie

± 1 kV dla kabli wchodzących i wychodzących

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka jak 
typowo występuje w biurach lub szpitalach.

Przepięcia
acc. IEC 61000-4-5

=> not applicable – brak zastosowania

± 1 kV push-pull voltage (symmetrical) – 
układ przeciwsobnego napięcia (symetryczny)

=> not applicable – brak zastosowania

± 1 kV push-pull voltage (symmetrical) – 
układ przeciwsobnego napięcia (symetryczny)

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka jak 
typowo występuje w biurach lub szpitalach.

Przerwy zasilania, krótkotrwałe 
przerwy i wahania napięcia
acc. IEC 61000-4-11

< 5 % UT dla ½ okresu
(> 95 % zakłóceń)

40 % UT dla 5 okresów
(60 % zakłóceń)

70 % UT dla 25 okresów
(30 % zakłóceń)

< 5 % UT for 5 s – dla 5
(> 95 % zakłóceń)

< 5 % UT dla ½ okresu
(> 95 % zakłóceń)

40 % UT dla 5 okresów
(60 % zakłóceń)

70 % UT dla 25 okresów
(30 % zakłóceń)

< 5 % UT for 5 s – dla 5
(> 95 % zakłóceń)

Jakość napięcia zasilającego powinna być taka jak 
typowo występuje w biurach lub szpitalach. 

Jeśli użytkownik Pearly chce kontynuować stosowanie 
urządzenia podczas awarii zasilania zalecane 
podłączenie Pearly do ciągłego źródła zasilania lub 
baterii.

Pole magnetyczne związane 
z zasilaniem prądem przemiennym
(50 / 60 Hz) acc. IEC 61000-4-8

 wóserkaz icśozskęiw w enzcytengam eloPm/A 3m/A 3
częstotliwości powinno odpowiadać typowym 
wartościom charakterystycznym takim jakie typowo 
występują w biurach lub szpitalach.

Notka 1: UT jest alternatywnym napięciem prądu przed zastosowaniem poziomu testowego.

Pearly jest przeznaczony do użytku w warunkach elektro magnetycznych wyszczególnionych poniżej. 
Użytkownik Pearly powinien się upewnić, że używa urządzenia w odpowiednich warunkach.

Wytyczne i informacje producenta – Zakłócenia elektromagnetyczne
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Stacjonarne i mobilne urządzenia telekomunikacyjne mogą być stosowane w 
otoczeniu Pearly pod warunkiem, że zachowany będzie rekomendowany odstęp, 
wyliczony na podstawie czynnika przesyłanie częstotliwości.

Bezpośrednie zakłócenie HF
acc. IEC 61000-4-6

3 Veff (napięcie skuteczne)
150 kHz
do 80 MHz

3 Veff d=[3,5/3]√P =1,2√P

d=[3,5/10]√P =0,35√P
dla 80MHz do 800 MHz

Wypromieniowane zakłócenia HF
acc. IEC 61000-4-3

3V/m
80 MHz
do 2,5 GHz

P√7,0= P√]01/0,7[=dm/V3
dla 800 MHz do 2,5 GHz

gdzie P jest nominalną mocą wyjściową nadajnika w Watach [W] zgodnie z 
informacją producenta a d jest zalecanym bezpiecznym odstępem w metrach [m].

Siła pola stacjonarnych radioodbiorników powinna być niższa 
niż ustalony poziom częstotliwości zgodnie z badaniami 
wykonywanymi na miejscu.

Zakłócenia są możliwe w pobliżu sprzętów noszących ten znak.

Notka 2: Wyższy zakres częstotliwości stosuje się do 80 MHz i 800 MHz.
Notka 3:  Podane wytyczne mogą nie odnoście się do wszystkich przypadków. Rozproszona emisja elektromagnetyczna może być zakłócona 

poprzez absorpcję i odbicie przez budynki, obiekty i ludzi.
a) Siła pola stacjonarnych nadajników np. stacji bazowych dla telefonów komórkowych i przenośnego sprzętu radiowego, amatorskich 
stacji radiowych, radio AM i FM, odbiorniki telewizyjne mogą teoretycznie być określone nieprecyzyjnie. W celu określenia środowiska 
elektromagnetycznego w odniesieniu do stacjonarnych nadajników powinno się przeprowadzić badanie. Jeśli siła pola zmierzona w miejscu 
gdzie będzie używane urządzenie przekracza ustalone powyżej poziomy, urządzenie powinno być monitorowane aby zbadać poprawność 
działania. Jeśli zaobserwowane zostaną zakłócenia potrzebna będzie zmiana lokalizacji urządzenia.

b) Powyżej zakresu częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz, siła pola powinna być niższa niż [V1]V/m.

Zalecany bezpieczny odstęp

Test zakłóceń IEC 60601 – Poziom testu Poziom zgodności Środowisko elektromagnetyczne - wytyczne
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czerwonych i żółtych światełek może 
być więcej niż w późniejszych fazach 
użytkowania.
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