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Ручний пульсометр 
(Код замовлення HGH-BTA) 

 

Ручний пульсометр вимірює пульс людини. Дані можуть передаватись по бездротовому 
зв’язку в інтерфейс Vernier за допомогою приймача пульсу. Датчики, які було придбано після 

травня 2015 р., також можуть передавати дані безпосередньо в прилад за допомогою 

бездротової технології Bluetooth®, наприклад, LabQuest 2, без приймача. Цей датчик ідеально 

пристосований для безперервного контролю за пульсом до, під час та після виконання  вправ 

або у спокої. 

Примітка: Інформація в цьому посібнику призначена для збору даних за допомогою ручного 

пульсометру. Кращий метод для збору даних - збір даних бездротовим способом за 

допомогою бездротової технології Bluetooth. Детальнішу інформацію щодо збору даних 

бездротовим способом див. на www.vernier.com/manuals/gw-hr 

 

 

 

Склад 
 Ручний пульсометр 

 Модуль полярного передавача (включно з акумулятором) 

 Приймач пульсу 
 

Сумісне програмне забезпечення та інтерфейси 
Список інтерфейсів та програмного забезпечення, сумісних з ручним пульсометром, див. на 

www.vernier.com/manuals/hgh-bta. 

Збірка 
Модуль полярного передавача просто кріпиться на ручному датчику. 

 

З чого почати (з приймачем пульсу) 
1. Під’єднайте датчик до інтерфейсу (LabQuest Mini, LabQuest 2, тощо). 

2. Запустіть потрібне програмне забезпечення для збору даних (Logger Pro, Logger 

Lite, LabQuest App), якщо воно ще не запущене, та оберіть New з меню File. 

Програмне забезпечення визначить датчик та завантажить налаштування для збору даних за 

замовчуванням. Тепер можна збирати дані. 

Якщо ви збираєте дані за допомогою Chromebook™, останню інформацію щодо підключення 

див. на:www.vernier.com/start/hgh-bta 

Якщо ви збираєте дані за допомогою мобільного приладу, наприклад, планшету iPad® або 

Android™, будь ласка, перегляньте наступне посилання, щоб отримати останню 

інформацію по підключенню:www.vernier.com/start/gw-hr 

Використання виробу (з приймачем пульсу) 
1. Перевірте, чи надійно закріплений модуль полярного передавача до пульсометра. 

2. Підключить датчик, виконавши дії, зазначені в цьому посібнику користувача,  

в розділі «З чого почати». 
3. Приймач пульсу помічений стрілкою. При збиранні даних за допомогою приймача, 

вирівняйте стрілку на приймачі за допомогою ручного детектора, як показано тут. 

 

4. При використанні приймача, переконайтесь, що приймач знаходиться достатньо близько 

до ручного детектора. Максимальний діапазон прийому підключеного приймача 

приблизно один метр. 

Примітка: Пульс суб’єкта не буде передаватися на екран вимірювального пристрою при 

використанні приймача пульсу. Пульс буде вираховуватися а після графічно 

відображатися під час збору даних з невеликим запізненням. 

Відео 
Перегляньте відео по цьому виробу www.vernier.com/hgh-bta 

 

Технічні характеристики 
Тип акумулятора CR 2025 (замінюється користувачем) 

Строк служби акумулятора 200 годин 

Робоча температура –10 - 50ºC 

Радіо Передача Bluetooth та РЧ 5 кГц 

Діапазон бездротової передачі Bluetooth від 0 до ~1 м  

Бездротовий діапазон Bluetooth 10 м або більше без перешкод 

Технічне обслуговування 
Брудні електроди на ручному детектору призводять до поганого зчитування. Було б добре 

обережно протирати електроди спиртом між використанням. Не занурюйте ручний 

детектор у розчин; лише бризніть на нього спиртом або протріть.  

Як працює датчик 
Ручний пульсометр вимірює пульс людини, реєструючи невеличкі електричні сигнали по 

поверхні шкіри людини, кожного разу коли серце скорочується. Модуль полярного 

передавача виявляє кожен електричний сигнал від серця через електроди на ручному 

детектору. Інформація про пульс після передається бездротовим зв’язком за допомогою 

приймача пульсу або Bluetooth- радіо до допоміжних пристроїв. 

Примітка: Продукція Vernier призначена для навчання. Наша продукція не призначена 

для будь-якого промислового, медичного або комерційного застосування, наприклад, 

життєзабезпечення, діагностики пацієнтів, контролю за виробничим процесом або будь-

яких промислових випробувань, і ми не рекомендуємо використовувати її для таких 

цілей. 

http://www.vernier.com/manuals/gw-hr
http://www.vernier.com/manuals/hgh-bta
http://www.vernier.com/start/hgh-bta
http://www.vernier.com/start/gw-hr
http://www.vernier.com/hgh-bta
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Усунення неполадок 
 Перевірте, чи вирівняний приймач пульсу з ручним детектором. 

 Тримайте приймач на відстані 80 - 100 см від ручного детектору, коли він 

використовується. Це максимальний діапазон передачі для передавача, коли 

використовується приймач. 

 Приймач пульсу може отримувати сигнали від інших ручних детекторів, якщо вони є 

в межах діапазону; переконайтесь, що існує відстань як мінімум 2 м між різними 

людьми, що перевіряють пульс. 

 Інтерференція від електричних пристроїв, таких як мобільні телефони, джерела 

живлення та електронне обладнання для вправ, може спричините погане зчитування 

при використанні приймача пульсу. Тримайте приймач пульсу на максимально 

можливій відстані від такого обладнання. 
 В деяких випадках ручному пульсометру може знадобитися хвилина або дві для 

стабілізації. В таких випадках почекайте, доки показання стабілізуються до виконання 

експерименту. 

 При використанні приймача пульсу ви маєте розпочати збір даних, щоб побачити 

пульс людини. Показання в реальному часі не відображають пульс, оскільки це 

значення надходить з розрахованої колонки, яку треба заповнити. 

 Якщо ваш пристрій підтримує бездротову технологію Bluetooth, наприклад 

LabQuest 2, використовуйте опцію Bluetooth для збору даних. Див. 

www.vernier.com/start/gw-hr 

Додаткову інформацію щодо усунення неполадок та поширені запитання див. на 

www.vernier.com/til/1417 
 

Інформація щодо ремонту 
Якщо ви подивились відео про виріб, виконали дії по усуненню неполадок, але проблеми з 

ручним пульсометром все ще залишаються, зверніться до технічної підтримки Vernier за 

адресою  info@b-pro.com.ua  або зателефонуйте  +38 (044) 222-83-07. Спеціалісти з підтримки 

будуть співпрацювати з вами, щоб вирішити, чи потрібно відправити блок на ремонт. У той 

же час буде виданий номер дозволу на повернення товару (RMA) та інструкції щодо 

повернення блоку на ремонт. 

Допоміжні засоби/Заміни 

Поз. Код замовлення 

Ручний пульсометр HR-GRIP 

Модуль полярного передавача HR-TRANS 

Приймач пульсу HR-REC 

Ремінь для вимірювання пульсу під час вправ HR-STRAP 

 

Гарантія 
Vernier гарантує, що у цьому виробі не проявлятимуться дефекти матеріалів та виробництва 

протягом п’яти років з дати поставки замовнику. Ця гарантія не покриває пошкодження 

виробу, спричинені надмірними навантаженнями або неправильним використанням. Ця 

гарантія стосується виключно навчальних закладів. 

Утилізація 

 

Цей електронний виріб не повинен утилізуватися як побутові відходи. Його утилізація має 

відповідати нормам, які різняться в залежності від країни та регіону. Цей прилад необхідно 

здати на діючий пункт прийому для переробки електричного та електронного обладнання. 

Якщо ви перекачаєтесь, що цей виріб утилізовано належним чином, ви допоможете  запобігти 

потенційним негативним наслідкам для здоров’я людини та оточуючого середовища. 

Переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Більш детальну інформацію про 

переробку цього виробу отримайте у місцевих органах влади або в службі утилізації.  

Значок, що приведений тут, вказує на те, що цей виріб не повинен утилізуватися в 

стандартному контейнері для відходів. 

Заява про інтерференцію Федеральної комісії зв’язку 
Це обладнання було випробуване, та було визначено, що воно відповідає граничним значенням для цифрового приладу класу В відпо відно до 

Частини 15 правил FCC. Такі граничні значення призначені для забезпечення обґрунтованого захисту від шкідливої інтерференції при 

встановленні в приміщенні.  Це обладнання генерує, використовує та може випромінювати енергію радіочастоти, якщо воно встанов лене і 

використовується без дотримання інструкцій, то може шкідливо впливати на радіозв’язок. Проте не гарантується, що інтерференція буде 

відсутня при звичайній установці. Якщо це обладнання спричиняє шкідливу інтерференцію для прийому радіо або телебачення, що можна 

визначити при вмиканні та вимиканні обладнання, користувачу рекомендується спробувати виправити інтерференцію наступним чином:  

Переорієнтуйте або перемістіть приймальну антену. 

Збільшить відстань між обладнанням та приймачем. 

Ввімкніть обладнання у розетку на інший контур, до якого не під’єднаний приймач.  Зверніться до 

дилера або досвідченого технічного спеціаліста в галузі радіо/ТБ 

Застереження FCC 

Цей прилад відповідає Частині 15 Правил FCC Експлуатувати при виконанні наступних двох умов:  

(1) цей пристрій не може спричинити шкідливої інтерференції 

(2) цей пристрій має сприймати будь-яку інтерференцію, включаючи інтерференцію, що може призвести до небажаного спрацювання повідомлення 

про РЧ опромінення 

Обладнання відповідає граничним значенням РЧ опромінення, які встановлені для неконтрольованих умов. Антена(и), що використовується 

для цього датчика не повинна розміщуватися поруч з будь-якою іншою антеною або передавачем або працювати одночасно з ними. 

Попереджаємо, що при будь-яких змінах або модифікації, які не були чітко узгоджені стороною, відповідальною за відповідність, ви не маєте 

права експлуатувати обладнання. 

 

Заява IC 
Цей виріб відповідає промислової канадської ліцензії на звільнення від стандартів RSS. Експлуатувати при виконанні наступних двох умов: (1) 

цей пристрій не має створювати інтерференцію, та (2) цей пристрій має витримувати будь-яку інтерференцію, включаючи інтерференцію, що 

може призвести до небажаної роботи пристрою. 

Industry Canada - Клас B Цей цифровий інструмент не перевищує граничні значення Класу В для радіоперешкод від цифрових 

інструментів, як указано в стандарті обладнання, що викликає інтерференцію «Цифрові інструменти» ICES-003 від Industry Canada. 

Експлуатувати при виконанні наступних двох умов: (1) цей пристрій не має створювати інтерференцію, та (2) цей пристрій має витримувати 

будь-яку інтерференцію, включаючи інтерференцію, що може призвести до небажаної роботи пристрою. Щоб знизити потенційні 

радіоперешкоди для інших користувачів, потрібно вибрати тип антени та її посилення таким чином, щоб еквівалентна потужність ізотропного 

випромінення (e.i.r.p.) не перевищувала допустиму потужність для успішного зв’язку. 

Попередження про РЧ опромінення: Обладнання відповідає граничним значенням РЧ опромінення, які встановлені для 

неконтрольованих умов Антена(и), що використовується для цього передавача не повинна розміщуватися поруч з будь -якою іншою антеною 

або передавачем або працювати разом з ними. 

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux 

conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’appareil doit accepter tout interférence r adioélectrique, même si cela 

résulte à un brouillage susceptible d’en compromettre le fonctionnement. 

Cet appareil numérique respecte les limites de bruits radioélectriques applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans la norme sur 

le matériel interférant-brouilleur: “Appareils Numériques,” NMB-003 édictée par industrie Canada. L’utilisation est soumise aux deux 

conditions suivantes: (1) cet appareil ne peut causer d’interférences, et (2) cet appareil doit accepter toutes interférences , y comprises celles susceptibles 

de provoquer un disfonctionnement du dispositif. Afin de réduire les interférences radio potentielles pour les autres utilisateurs, le type d’antenne et son  

gain doivent être choisie de telle façon que l’équivalent de puissance isotrope émis (e.i.r.p) n’est pas plus grand que celui  permis pour une communication 

établie. Avertissement d’exposition RF: L’équipement est conforme aux limites d’exposition aux RF établies pour un environnement non supervisé. 

L’antenne (s) utilisée pour ce transmetteur ne doit pas être jumelés ou fonctionner en  conjonction avec toute autre antenne ou transmetteur. 

http://www.vernier.com/start/gw-hr
http://www.vernier.com/til/1417
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Рев. 2/8/16 

 

Vernier Software & Technology 

13979 SW Millikan Way • Beaverton, АБО 97005-2886 

Безкоштовна лінія (888) 837-6437 • (503) 277-2299 • Факс (503)  277-

2440 

info@vernier.com • www.vernier.com 

Logger Pro, Logger Lite, Vernier LabQuest 2, LabQuest Mini, та інші марки, що згадуються, є нашими 

торговельними марками та зареєстрованими торговельними марками в Сполучених Штатах. 

Усі інші марки, що не належать нам, але загадані тут,  є власністю відповідних власників, які можуть бути 

нашими дочірніми компаніями, компаніями, що пов’язані з нами, або, компаніями, що спонсоруються нами, або 

не бути з нами пов’язаними жодним чином. 

mailto:info@vernier.com
http://www.vernier.com/

