


Mérés előtt 5 percig pihenjen!
Várjon legalább 3 percet a mérések között! Ez lehetővé teszi a vérke-
ringés helyreállását. A helyes összehasonlítás érdekében próbáljon 
meg hasonló körülmények között mérni. Végezze a napi méréseket 
körülbelül ugyanabban az időpontban, ugyanazon a karon, vagy az 
orvos utasításai szerint.

A mérés megkezdése
• Válassza ki a felhasználót!
• Nyomja meg az indítás/leállítás gombot az automatikus méréshez!
• Nyomja meg az indítás/leállítás gombot a kikacsoláshoz, egyéb   
  esetben 1 percen belül automatikusan kikapcsol.

Eredmények betöltése
1. A készülék kikapcsolása után válasszon egy felhasználót, majd 
nyomja meg a “  ” gombot a legutóbbi 3 eredmény átlagának 
megtekintéséhez! 

2. Nyomja meg a “  ”  gombot a lapozáshoz! 

Eredmények törlése 

Kikapcsolt állapotban 3 másodpercig tartsa lenyomva a “  ”  
gombot, majd nyomja meg a “  ”  gombot! A kijelzőn a “  ”  ikon 
jelenik meg, amely arra utal, hogy minden eredmény törlésre került.

Az elemek cseréje
• Csúsztassa le az elemkamra borítását!
• A helyes polaritásnak megfelelően tegye be az új elemeket! (4xAAA)
• Tegye vissza a borítást! 

Cserélje az elemeket az alábbi események esetén:
A “  ” ikon felvillanásakor.
A kijelző fényerejének csökkenésekor.
Ha a kijelző nem kapcsol be. 

FIGYELEM!
Ha a terméket hosszú ideig nem kívánja használni, akkor vegye ki 
az elemeket! Kérjük, vegye figyelembe a releváns törvényeket és 
jogszabályokat a használt elemek kezelésekor! Ne keverje a régi és 
az új elemeket! Ne keverje az alkáli, a sztenderd (szén-cink) vagy az 
újratölthető (Ni-Cd, Ni-MH, etc.) elemeket.

A használatra vonatkozó javaslatok
Hibás eredményt okozhat, ha a mérés az alábbi körülmények között 
történik:

Karbantartás
A legjobb teljesítmény elérése érdekében kérjük, kövesse az alábbi 
útmutatásokat:

Kerülje az erős rázást vagy 
leejtést!

Önállóan ne javítsa!

A szíjat ne csavarja meg!

A szennyeződést nedves 
ruhával tisztítsa!

Kerülje a poros és instabil 
hőmérsékleti környezetet!

Vegye ki az elemeket, ha 
hosszú ideig nem kívánja 
használni a készüléket!

Kérjük, ne kapcsolja be a 
készüléket, ha a szíj nincs 
rögzítve!

Mi a standard vérnyomásosztályozás?

Az alábbiakban az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nem-
zetközi Hipertónia Társaság (ISH) 1999-es vérnyomásosztályozási 
mátrixát szemléltetjük.
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Szisztolés vérnyomás (mmHg)

Optimális 
vérnyomás

Normál vérnyomás

Magas-normális vérnyomás

Alcsoport, határeset

1. fokozatú hipertónia (súlyos)

2. fokozatú hipertónia (súlyos)

3. fokozatú hipertónia (súlyos)

Opti-
mális

Normál Magas- 
normál

Enyhe Közepes Magas

SYS <120 120-129 130-139 140- 159 160- 179 180

DIA <80 80~84 85~89 90~99 100~109 110

FIGYELEM
Csak az orvos tudja megállapítani az Ön normális vérnyomás-tarto-
mányát és azt a pontot, ahol Ön már veszélyeztetett. Ezen értékek 
megállapításához forduljon orvosához!
Ha az ezekkel a termékekkel végzett mérések a tartományon kívül 
esnek, azonnal konzultáljon orvosával!

Miért váltakozik a vérnyomásom még egy napon belül is?
1. Az egyéni vérnyomás-érték egy napon belül is eltérő lehet. Az 

értéket a szíj megkötésének módja és a mérési pozíció is befo-
lyásolja, ezért kérjük, hogy a mérést azonos körülmények között 
végezze el!

2. Az eltérések növekedhetnek, ha a páciens gyógyszert szed.
3. Várjon legalább 4-5 percet a mérések között!

Miért különbözik a kórházban mért vérnyomás-értékem az 
otthon mért értéktől?
A vérnyomás-érték ingadozhat 24 órán belül is. Az értéket többek kö-
zött az időjárás, az érzelmi állapot és a testmozgás is befolyásolhatja.

Az otthoni vérnyomás-mérés során az alábbiakat kell figyelembe 
venni:
A szíjat megfelelően rögzíteni kell.
A szíj nem lehet túl szoros vagy túl laza.
A szíjat a felkarra kell rögzíteni.
Legyen nyugalmi állapotban!
A kezdés előtt sóhajtson nagyokat!
Javallat: Adjon magának 4-5 perc nyugalmi időt.

Ha az eredmény a jobb karon történő mérés esetén is ugyanaz:
A vérnyomás mindkét karon mérhető, de egyes személyeknél eltérő 
eredmények születnek, ezért javasoljuk, hogy minden alkalommal 
ugyanazon a karon végezze a mérést!

Ez a rész tartalmazza a hibaüzenetek és a karos vérnyomásmérővel 
kapcsolatban felmerülő gyakran ismételt kérdések listáját.
Ha a termék nem az elvárások szerint működik, kérjük, tekintse át az 
alábbi listát.

Hibaelhárítás

PROBLÉMA JELENSÉG EL-
LENŐRZÉS

MEGOLDÁS

Nincs táp-
ellátás

A kijelző 
halvány vagy 
nem kapcsol 
be.

Lemerültek 
az elemek.

Cserélje az 
elemeket!

Az elemek 
helytelenül 
vannak be-
helyezve.

Ellenőrizze a 
polaritást!

Alacsony 
elemszint

Alacsony 
elemszint.

Cserélje az 
elemeket!

Hibaüzenet "Err 1" A szívverés 
jele túl 
gyenge vagy 
a szíj nyomá-
sa csökken.

Rögzítse újra 
a szíjat, majd 
mérjen újra!

"Err 2" Zaj be-
folyásolja a 
mérést.

Rögzítse újra 
a szíjat, majd 
mérjen újra!

"Err 3" A mérés 
nem megfe-
lelő.

Rögzítse újra 
a szíjat, majd 
mérjen újra!

"Err P" A felfújás 
sikertelen.

Rögzítse újra 
a szíjat, majd 
mérjen újra!

"Err H" Túlnyomás. Rögzítse újra 
a szíjat, majd 
mérjen újra!

Elektromágneses kompatibilitás
1. Az ORVOSI FELSZERELÉS vagy ORVOSI RENDSZER alkalmas 

otthoni egészségügyi környezetben való felhasználásra.

2. Figyelmeztetés: Ne legyen aktív HF sebészeti berendezés és a 
mágneses rezonancia képalkotáshoz használt orvosi rendszer RF 
árnyékolt helyisége közelében, ahol az EM zavarok intenzitása 
magas.

3. Figyelmeztetés: A berendezés más berendezések mellett vagy 
más berendezésekkel egymásra helyezve történő használata 
kerülendő, mert ez helytelen működést eredményezhet. Ha az 
ilyen használat elkerülhetetlen, akkor ezt a berendezést és a többi 
berendezést is meg kell figyelni, és meg kell győződni arról, hogy 
rendesen működnek.

4. Ha van: a kábeleket és a kábelek maximális hosszát (ha van 
ilyen), a jelátalakítókat és egyéb, a FELELŐS SZERVEZET által 
cserélhető KIEGÉSZÍTŐKET tartalmazó listán lévő komponensek 
befolyásolhatják az orvosi KÉSZÜLÉK vagy MŰSZER általi, a 7. 
pont (EMISSZIÓ) és a 8. pont (IMMUNITÁS) követelményeinek való 
megfelelést. A KIEGÉSZÍTŐ specifikációja vagy általánosságban 
(pl. árnyékolt kábel, terhelési impedancia), vagy kifejezetten {pl. 
GYÁRTÓ és A BERENDEZÉS VAGY TÍPUSREFERENCIA szerint) 
történhet.

5. Ha van: az orvosi berendezés vagy orvosi rendszer teljesítménye, 
amelyet alapvető teljesítményként határoztak meg, és annak 
leírása, hogy mire számíthat a kezelő, ha az EM ZAVAROK miatt az 
alapvető teljesítmény elveszik vagy romlik (a "LÉNYEGES TELJE-
SÍTMÉNY" kifejezést nem kell használni).  

Várjon legalább 1 órát étkezés
vagy ivás után

Várjon legalább 20 percet zuhany-
zás után

Ne végezzen mérést nagyon hideg 
környezetben

Azonnali mérés tea, kávé vagy 
dohányzás után

Ne mozgassa a kezét a mérés 
közben

Vizelési ingernél ne végezzen 
mérést

Vérny-
omás
(mmHg)

Szint



Minden szükséges utasítás az ALAPBIZTONSÁG és az ALAPVETŐ 
TELJESÍTMÉNY fenntartásához az elektromágneses zavarok 
tekintetében a várható élettartam alatt.

6. Útmutató és gyártói nyilatkozat - elektromágneses sugárzás és 
immunitás.

1. táblázat

Útmutató és gyártói nyilatkozat - elektromágneses sugárzás

Emissziós vizsgálat Megfelel

RF sugárzás CISPR 11 1. csoport

RF sugárzás CISPR 11 „B” osztály

Harmonikus emisszió IEC 
61000- 3-2

nincs

Feszültségingadozás/ 
villogáskibocsátás IEC 
61000-3-3

nincs

Hulladékkezelés
A berendezés elektromos vagy elektronikus berendezésnek minősül 
és nem helyezhető a kommunális hulladék közé. A már nem hasz-
nált berendezést a megfelelő gyűjtőhelyen kell leadni.

Sugárzott RF IEC61000-4-3
(A zárt IMMUNITÁSÁRA 
VONATKOZÓ Vizsgálati 
előírások az RF vezeték 
nélküli kommunikációs 
berendezésekkel szem-
ben.)

Teszt frekven-
cia (MHz)

Sáv 
(MHz) Szolg. Moduláció

Mod-
uláció 
(W)

Táv 
(m)

Immu-
nitás 

385 380 -
390 TETRA 400

Impulzus 
moduláció 
18Hz

1,8 0.3 27

450 380-
390

GMRS 460, FRS
460

FM
±5kHz
eltérés 1 kHz

0.3 28

710
704-
787

LTE
Band 13.
17

Impulzus 
moduláció 
217Hz

0.2 0.3745
780

810
870
930

800-
960

GSM 800/900, 
TETRA 800. iOEN 
820, CDMA 850.
LTE
Band5

Impulzus 
moduláció 
18Hz

0.3 28

1720
1845
1970

1700-
1990

GSM 1800; COMA 
1900; GSM 1900;
DECT; LTE
Band 1,
3.4.25; UMTS

Impulzus 
moduláció 
217Hz

0.3 28

2450 2400-
2570

Bluetooth, WLAN, 
802.11
b/g/n, RFID
2450. LTE
Band7

Impulzus 
moduláció 
217Hz

0.3 28

5785 5100-
5800

WLAN 802.11
a/nt

Impulzus 
moduláció 
217Hz

0,2 0.3

Útmutató és gyártói nyilatkozat - elektromágneses immunitás

Immunitási vizsgálat IEC 60601
Ellenőrzési szint

Megfelelőségi szint

Elektrosztatikus kisülés (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV érintkezés
±2 kV, ±4 kV,
±8 kV, ±15 kV levegő

±8 kV érintkezés
±2 kV, ±4 kV,
±8 kV, ±15 kV levegő

Gyors villamos tranziens/burst 
jelenség IEC 61000-4-4

±2kV
tápvezetékek
± 1kV
bemeneti/kimeneti vezetékek

nincs

Túlterhelés
IEC 61000-4-5

Vezeték-vezeték: ± 1 kV.
Vezeték-föld: ±2 k V.
100 kHz ismétlési frekvencia

nincs

Feszültség kiesések, rövid ki-
maradások és feszültség változások 
a bemeneti tápkábeleken
IEC 61000-4-11

0% 0,5 ciklus 0, 45, 90, 135, 180, 225, 
270, 315 fokoknál
0% 1 ciklus
És
70% 25/30 cikusnál
Egyfázis: 0
0% 300 ciklus

nincs

Hálózati frekvencia
Mágneses mező
I EC 61000-4-8

30 A/ m
50 Hz/ 60 Hz

30A/m
50 Hz/ 60 Hz

Végrehajtott RF IEC 61000-4-6 150 kHz – 80 MHz
3Vrms
6 Vrms (ISM és amatőr rádiósávok 
esetén)
80% Am 1 kHz-en

nincs

Sugárzott RF
IEC 61000-4-3

10 V/ m
80 M Hz - 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz-en

10 V/ m
80 M Hz - 2,7 GHz
80 % AM 1 kHz-en

MEGJ: Ut a tesztszint alkalmazása előtt eső tápfeszültség.

Gyártói információk:
Gyártó: Alien Medical Shenzhen, Inc
Cím: Room 410, Building A, 3rd Sub-park, Leiba Zhongcheng Life
Science Park, No. 22 Jinxiu East Road, Jinsha Co mmunity, Kengzi 
Street, Pingshan District, 518118 Sh enzhen, Guangdong,
KÍNAI NÉPKÖZTÁRSAG
Tel: 0086-755-26501548 Email: lnfor@al icn-med.com
Website: http://www.alicn-med.com

Felhatalmazott EU képviselő
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Cím: Eiffestrasse BO, 20537 Hamburg, Németország

2. táblázat

3. táblázat
Útmutató és gyártói nyilatkozat - elektromágneses immunitás


