
Safe and Sound Classic II 
200 MHz – 8 GHz 

Szerokopasmowy detektor promieniowania 
elektromagnetycznego o częstotliwościach 
radiowych (RF) 

Instrukcja obsługi 
O detektorze 
Dziękujemy za zakup! 
Safe Living Technologies ma przyjemność przedstawić 
najbardziej dokładny i niezawodny budżetowy detektor 
promieniowania elektromagnetycznego o częstotliwościach 
radiowych (RF) na rynku. To czułe urządzenie jest w stanie 
wykryć potencjalnie szkodliwe promieniowanie RF lub 
mikrofalowe z dowolnego ciągłego lub impulsowego źródła 
cyfrowego. Aby pomóc w identyfikacji tych różnych źródeł, 
Safe and Sound Classic II zawiera wbudowany głośnik. Każde 
źródło ma swoją własną, charakterystyczną sygnaturę 
dźwiękową. 
 
Proszę odwiedzić naszą stronę internetową 
www.safelivingtechnologies.com, aby uzyskać więcej 
informacji, dostęp do biblioteki dźwięków oraz obejrzeć nasz 
film o produkcie. 
 

 

Charakterystyka  
Detektor szerokopasmowy RF Classic II wykorzystuje tę samą 
technologię pomiarową co Sound and Safe Pro II oraz Classic 
I. Charakteryzują go:  

• Certyfikowana laboratoryjnie odpowiedź 
częstotliwościowa w zakresie 200 MHz – 8 GHz 

• Możliwość wykrywania bardzo krótkich impulsów, w tym 
5G 

• Długa żywotność baterii > 27 godzin z włączonym 
głośnikiem 

• Łatwy w użyciu interfejs użytkownika  
• Brak emisji pól elektromagnetycznych  
• Nowy, skierowany do przodu, głośnik zapewniający 

lepszą jakość dźwięku 
• Wskaźnik poziomu baterii (patrz ilustracja poniżej) 

 

Działanie 
Aby włączyć urządzenie, wystarczy przesunąć przełącznik 
zasilania w górę do pozycji środkowej, lub górnej dla 
włączenia dźwięku analizy akustycznej. Przeskanuj obszar w 
celu uzyskania najwyższego odczytu, poruszając urządzeniem 
we wszystkich kierunkach i utrzymując je w odległości co 
najmniej 30 cm od ciała. Jeśli poziomy promieniowania RF są 
na poziomie bezpiecznym dla długotrwałej eskpozycji w 
miejscu snu, zielona dioda LED będzie świecić światłem 
stałym lub migać, jeśli poziomy są jeszcze niższe. Takie 
poziomy reprezentują idealne środowisko snu. W większości 
miejsc ekspozycja będzie znacznie wyższa. Użyj detektora, aby 
identyfikować poziomy promieniowania RF i unikać obszarów 
o wysokiej ekspozycji. 
  
 

CZERWONY: Ekstremalnie Wysokie – oddal się 
możliwie szybko z tego obszaru narażenia  

• 2 LED wskazuje poziomy 10-krotnie wyższe niż 
pierwszy  

• 3 LED wskazuje poziomy 100-krotnie wyższe niż 
pierwszy  

• 4 LED wskazuje poziomy 1000-krotnie wyższe niż 
pierwszy 

POMARAŃCZOWY: Wysokie – ogranicz tę ekspozycję, 
jeśli jest długotrwała 

 

ŻÓŁTY: Umiarkowane - staraj się ograniczyć czas 
ekspozycji 

 

ZIELONY: Nieznaczne – poziomy dobre dla miejsc snu 

• 1 LED wskazuje najlepsze warunki do snu, idealne, 
jeśli LED miga (poniżej 1 µW/m²) 

• 2 LED wskazuje warunki dobre, akceptowalne dla 
miejsca snu 

 



• Urządzenie wyłącza się automatycznie po 30 minutach, 
aby oszczędzać baterię. Aby je ponownie włączyć, należy 
przesunąć przełącznik zasilania do pozycji OFF, a 
następnie ponownie do pozycji ON.  

• Po włączeniu urządzenia zapali się kolejno 8 diod LED, a 
następnie diody wyświetlą informacje o stanie baterii.  

• Gdy poziom baterii jest niski, urządzenie wyświetli 
informację o niskim poziomie baterii, a następnie wyłączy 
się. 

• Należy stosować wyłącznie baterie alkaliczne. 

Pełen poziom baterii - po włączeniu wszystkie diody się świecą 
 

Detektor Classic II mierzy poziomy 
promieniowania elektromagnetycznego od:  
• Stacji bazowych telefonii komórkowej i telefonów, w tym 

5G – w zakresie dolnego i średniego pasma 
częstotliwości, 

• Telefonów bezprzewodowych, monitorów dzieci, 
• Urządzeń Bluetooth, 
• Obu pasm (dolne i górne) urządzeń Wi-Fi, 
• Tak zwanych inteligentnych mierników mediów,  
• Laptopów, tabletów, kuchenek mikrofalowych i innych 

urządzeń. 
 

Sugerowana pozycja trzymania Kierunki najwyższej czułości 

Uwagi  
Detektor Safe and Sound Classic II mierzy sumę mocy 
promieniowania od wszystkich źródeł w otoczeniu w zakresie 
częstotliwości od 200 MHz do 8 GHz.  
Obecnie, często mamy do czynienia z wysokimi poziomami 
promieniowania w środowisku. Celem jest obniżenie 
ekspozycji na promieniowanie, na tyle, na ile jest to tylko 
możliwe. Jest to szczególnie ważne w miejscach snu. 
Poważne w swych skutkach biologicznych szkody na poziomie 
komórkowym, wywołane promieniowaniem mikrofalowym, 
występują przy mocach znacznie niższych niż obecne rządowe 
normy bezpieczeństwa. Normy te, za zagrożenie dla zdrowia 
uznają jedynie efekty wynikłe z podgrzewania tkanek. 
Detektor Safe and Sound Classic II klasyfikuje poziomy 
promieniowana zgodnie z najnowszymi badaniami 
naukowymi oraz standardami biologii budowlanej.  

Copyright: Instytut Biologii Budowli + Zrównoważonego Rozwoju IBN (Institute 
of Building Biology + Sustainability IBN): www.buildingbiology.com Baubiologie 
Maes: www.maes.de 

Stworzony w oparciu o Safe and Sound Pro II 
Specyfikacja techniczna 

Charakterystyka częstotliwościowa: 200MHz - 8GHz 
Odpowiedź czasowa (impulsowa): < 5 μs 
Poziomy ekspozycji – wartości szczytowe 

 
Czerwony (b. szybkie migotanie): > 1,000,000 μW/m² 

Czerwony (szybkie migotanie) 100,000 - 1,000,000 μW/m² 

Czerwony (migotanie): 10,000 - 100,000 μW/m² 

Czerwony: 1000 - 10,000 μW/m² 

Pomarańczowy: 100 - 1000 μW/m² 

Żółty: 10 - 100 μW/m² 

Zielony: 1 - 10 μW/m² 

Zielony (migotanie): < 1 μW/m² 
 

(w odniesieniu do sygnału o częstotliwości 2.4 GHz) 
Typ baterii: 3 x AAA alkaliczne 

Żywotność baterii (średnia): 27 godz. z włączonym głośnikiem, 
do 40 godz. z głośnikiem wyłączonym. 

SAFE LIVING TECHNOLOGIES 
www.safelivingtechnologies.com 

Zaprojektowany i wykonany w Kanadzie 

 
 

Tłumaczenie instrukcji z jęz. angielskiego: EMF3 Paweł Wypychowski. 
e-mail: info@emfbusters.pl | https://emfbusters.pl    
Instrukcja przeznaczona jest dla klientów sklepu EMFbusters.pl 
oferującego mierniki Safe Living Technologies. Jakiekolwiek inne 
wykorzystanie, bez jednoznacznej pisemnej zgody, jest zabronione.  
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