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Wprowadzenie

Drogi użytkowniku,
dziękujemy za wybór naszego ciśnieniomierza. Przed rozpoczęciem korzystania z niego, 
prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi, przeczytać ją dokładnie, tak, by móc 
odpowiednio korzystać z urządzenia (rysunki są jedynie poglądowe). Podręcznik 
użytkownika należy zachować na wypadek, gdyby trzeba było go wykorzystać ponownie. 
Ciśnieniomierz elektroniczny może być stosowany w szpitalu, w domu, w szkole i w 
centrach pomocy medycznej. Przeznaczony jest dla osób powyżej 12. roku życia.

Krótki opis produktu

To naramienne urządzenie do pomiaru ciśnienia krwi składa się z głównego korpusu, 
stanowiący właściwy ciśnieniomierz, oraz z mankietu naramiennego, dostosowanego do 
pomiaru ciśnienia krwi i pulsu u ludzi.

Ciśnieniomierz stosuje metodę inteligentnego pomiaru ciśnienia, zgodnie z którą jest w 
stanie dostosować ciśnienie robocze do wartości ciśnienia krwi badanej osoby. 
Ciśnieniomierz jest w stanie ograniczyć niewygodę i dyskomfort wiążące się z pomiarem 
ciśnienia krwi, skrócić czas pomiaru, a co za tym idzie, wydłużyć czas eksploatacji 
mankietu ramieniowego.

Ciśnieniomierz wyposażony jest w gniazdo zasilania, zasilacz zaś stanowi wyposażenie 
opcjonalne, które jest łatwe w użyciu.

Ciśnieniomierz potrafi zapisać w pamięci 99 wartości ciśnienia dla dwojga ludzi, którzy 
mogą zapisywać swoje dane osobno. Urządzenie jest w stanie wyświetlić średni odczyt z 
trzech ostatnich pomiarów.

Ciśnieniomierz potrafi klasyfikować ciśnienie krwi, co jest wygodne, bowiem dzięki temu 
można ocenić, czy badana osoba ma poprawne ciśnienie krwi, czy nie.

Ciśnieniomierz wyposażony jest w funkcję informacji głosowej (opcja). Podczas pomiaru i 
odczytu danych z pamięci, urządzenie podaje komunikaty informujące o metodach pracy z
nim.
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Wskazówki bezpieczeństwa

Ostrzeżenia i symbole graficzne podane w podręczniku użytkownika mają na celu 
umożliwienie użytkownikowi bezpiecznego i poprawnego korzystania z produktu tak, aby 
uniknąć szkód wobec użytkownika i innych osób. Konkretne symbole mają następujące 
znaczenia:

Opisy symboli

Uwaga: Ostrzeżenie i przypomnienie, że nadużycie produktu może doprowadzić 
do obrażeń osób, błędnych pomiarów i szkód mienia (co może oznaczać szkody 
obudowy, nieruchomości, obrażenia zwierząt domowych i hodowlanych).

Wymóg: Czynności, które są obowiązkowe, kwestie, których koniecznie należy 
przestrzegać przy korzystaniu z urządzenia.

Zakaz: Czynności zabronione, zachowania niedozwolone podczas użytkowania 
produktu.

Zakaz demontażu urządzenia.

Ostrzeżenie przed prądem elektrycznym

Ostrzeżenie przed pożarem

- W przypadku arytmii serca, cukrzycy, osłabionego układu krwionośnego lub u 
osób po przebytym wylewie, produktu należy używać pod nadzorem lekarza.
- Bardzo niebezpieczne jest podejmowanie samodzielnych osądów i samodzielne
podejmowanie leczenia według wyników pomiarów. Proszę postępować zgodnie 
ze wskazówkami lekarza, samodzielny osąd może doprowadzić do pogorszenia 
stanu zdrowia.
- Nadmierne nadmuchanie mankietu ramieniowego może spowodować ryzyko 
bólu czy osłabienia lub otępienia w ręce.
- Dla zachowania bezpieczeństwa, produkt należy przechowywać w miejscu, w 
którym nie będą miały do niego dostępu dzieci.

- Niemowlęta i dzieci, które nie są w stanie poprawnie wyrazić swoje myśli, nie 
mogą używać produktu, bowiem może to doprowadzić do wypadków lub 
nieporozumień.
- Nie używać produktu do celów innych niż pomiar ciśnienia krwi, bowiem może 
to doprowadzić do wypadków lub nieporozumień.
- Nie stosować silnych środków chemicznych takich, jak rozcieńczalniki, benzyna,
do czyszczenia produktu.
- Nie uderzać produktu ani nie pozwolić mu spaść z dużej wysokości.
- Upewnić się, że korzystamy ze specjalnego mankietu ramieniowego 
dołączonego do produktu, w przeciwnym razie pomiar może być niedokładny.
- Nie używać w pobliżu urządzenia telefonu komórkowego. Istnieje ryzyko 
spowodowania uszkodzeń urządzenia.

4



- Nie demontować, nie naprawiać ani nie przebudowywać urządzenia i mankietu 
ramieniowego ciśnieniomierza, w przeciwnym razie istnieje ryzyko błędów 
pomiarów.

- Nie wyginać i nie zgniatać mankietu ramieniowego czy przewodu 
pneumatycznego.
- Wyjmując przewód pneumatyczny, należy rozpocząć wyjmowanie od przedniej 
części.
- Nie podawać ciśnienia do produktu przed nałożeniem mankietu na ramię.
- Z uwagi na to, że wyciek z baterii może uszkodzić produkt, należy pamiętać o 
następujących zjawiskach:
– Jeśli nie korzystamy z produktu przez dłuższy czas (przez ponad trzy 
miesiące), należy wyjąć baterie.
– Po użyciu, jeśli stan baterii byłby niski, należy natychmiast włożyć nowe 
baterie.

- Nie należy mieszać starych i nowych baterii.
- Pamiętać o poprawnej polaryzacji
- Nie mieszać ze sobą różnych rodzajów baterii.

- Pamiętać, aby zawsze stosować specjalny zasilacz dostarczony z produktem; w
przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia elektrycznego.
- Upewnić się, aby korzystać z odpowiedniego gniazdka elektrycznego. Dobrze 
jest korzystać z osobnego gniazdka dla ciśnieniomierza, w przeciwnym razie 
istnieje ryzyko porażenia elektrycznego.

- Nie wyciągać wtyczki z gniazdka elektrycznego nigdy mokrymi dłońmi, w 
przeciwnym razie istnieje ryzyko porażenia elektrycznego i innych obrażeń.
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1. Dane dotyczące produktu

1.1 Przeznaczenie produktu

Ciśnieniomierz przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia krwi i pulsu u ludzi. Urządzenie 
może być stosowane w szpitalach, w domu rodzinnym, w szkołach i w centrach pomocy 
medycznej. Urządzenie przeznaczone jest dla osób powyżej 12. roku życia. Nie może być 
stosowane u noworodków.

1.2 Przeciwwskazania

Poważna arytmia.

1.3 Elementy urządzenia
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1.4 Wyświetlacz

Symbol użytkownika

Symbol niskiego poziomu
baterii

Klasyfikacja ciśnienia krwi

Symbol średniej

Jednostka ciśnienia krwi

Grupa pamięci

Symbol pamięci

Data i godzina

Ciśnienie systoliczne

Ciśnienie diastoliczne

Puls

Symbol nierównego pulsu

Symbol pulsu

1.5 Opis funkcji

1. Pomiar: Przeprowadzenie pomiaru.
2. Wyświetlenie wyniku: ciśnienie systoliczne/ ciśnienie diastoliczne/ puls.
3. Konwersja jednostek: jednostka ciśnienia krwi – kPa/ mmHg (domyślna jednostka 
ustawiona fabrycznie to mmHg).
4. Grupa pamięci: Dwa zestawy miejsc w pamięci, przy czym każde pomieścić może 99 
wyników.
5. Funkcja zegara: Ustawienie roku, miesiąca, dnia, godziny, minuty.
6. Informacja o niskim poziomie baterii: W przypadku wykrycia przez urządzenie niskiego 
stanu baterii, na wyświetlaczu pojawi się odpowiedni symbol informacyjny.
7. Wskaźnik klasyfikacji ciśnienia krwi: Wskaźnik z boku ekranu informuje o poprawności 
lub niepoprawności ciśnienia krwi – zob. Załącznik, tab. 1.
8. Błędy urządzenia: zob. załącznik, tab. 2.
9. Funkcja zabezpieczenia przed nadmiernym ciśnieniem: W przypadku ciśnienia powyżej 
295 mmHg przez 20 ms, urządzenie automatycznie wyłącza się i odprowadza ciśnienie.
10. Samoczynne wyłączenie: Brak aktywności użytkownika przez minutę powoduje 
samoczynne wyłączenie urządzenia.
11. Sygnał pulsu serca (tylko buczek).
12. Sygnał dźwiękowy informujący o zakończeniu pomiaru.
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2. Montaż baterii/ korzystanie z zasilacza

Urządzenie może pracować zarówno na bateriach, jak i z użyciem zasilacza podłączanego
do gniazdka prądu przemiennego.

2.1 Zastosowanie naładowanych akumulatorów

1. Zdemontować pokrywę baterii – ruch w 
kierunku strzałki.
2. Zamontować baterie
3. Wsunąć osłonę baterii.

Uwaga!

- Symbol niskiego stanu baterii oznacza, że poziom baterii nie pozwoli na dalszą pracę. 
Należy wymienić wszystkie cztery baterie (na wzajemnie identyczne).
- Baterie należy wymieniać kiedy urządzenie jest wyłączone.
- W przypadku wyjęcia baterii przy włączonym urządzeniu, zegar zatrzyma się. Wartości 
zapisane w pamięci zostaną zachowane.
- Po wymianie baterii może istnieć konieczność ponownego ustawienia czasu. Szczegóły 
podano w rozdziale 3.2 'Ustawienia czasu'.
- Utylizacja: zużyte baterie należy utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami dot. 
ochrony środowiska.

2.2 Zasilacz prądu przemiennego

1. Podłącz ciśnieniomierz do zasilacza.
2. Przez cały czas pracy z ciśnieniomierzem zasilacz musi być podłączony do urządzenia.
3. Podłącz zasilacz do odpowiedniego, pasującego gniazdka prądu przemiennego.

Uwaga!

- Po zakończeniu pracy z ciśnieniomierzem, należy najpierw odłączyć zasilacz od 
gniazdka, a potem odłączyć zasilacz od ciśnieniomierza. Pamiętaj, aby korzystać z 
odpowiedniego zasilacza, dostarczonego z urządzeniem.
- Jeśli jednocześnie korzystamy z baterii i z zasilacza, urządzenie nie zużywa baterii.
- Jeśli chcemy przełączyć z zasilania sieciowego na bateryjne, należy tego dokonywać, 
kiedy urządzenie jest wyłączone, w przeciwnym razie ciśnieniomierz sam się wyłączy przy 
przerwaniu zasilania.
- Jeśli korzystasz z zasilacza sieciowego, to w chwili odłączenia go od gniazdka, 
ustawiony czas zniknie. Aby utrzymać poprawne wskazanie czasu, należy jednocześnie 
korzystać z baterii.
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3. Wstępna konfiguracja urządzenia

Ciśnieniomierz jest w stanie samoczynnie zapamiętać 99 wartości pomiarowych i obliczyć 
średnią wartość ostatnich trzech wartości wyników. Urządzenie jest w stanie 
przechowywać poprawny czas aktualny i czas pomiarów, jeśli wartości te będą 
wprowadzone poprawnie, w przeciwnym razie aktualny czas i czas pomiarów nie będą 
podawane poprawnie.

Konfiguracji wstępnej należy dokonać przed pierwszym pomiarem, jeśli chcemy korzystać 
z pamięci i z funkcji obliczania średniej wartości. Wstępna konfiguracja obejmuje 
konfigurację użytkowników, zegara, głośności i jednostki ciśnienia krwi.

3.1 Ustawienia użytkownika

Kiedy urządzenie jest wyłączone, wciśnij przycisk ustawień (Set) i przytrzymaj go, dopóki 

na ekranie nie zacznie na ekranie migać symbol użytkownika z cyfrą 1 . Należy teraz 
nacisnąć przycisk pamięci (Memory), aby przełączyć pomiędzy pierwszym a drugim 
użytkownikiem. Wybór użytkownika potwierdza się za pomocą przycisku Set, po czym 
następuje przejście do konfiguracji roku, jeśli nie wybieramy domyślnego użytkownika, 
czyli pierwszego.

Przełączamy między użytkownikami 
przyciskiem 'Memory'.
Wybór użytkownika potwierdzamy 
przyciskiem 'Set'.
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3.2 Ustawienia czasu

Po wyborze użytkownika zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale 3.1, należy nacisnąć 
przycisk ustawień (Set), za pomocą którego przechodzimy do trybu ustawienia roku 
(bieżącej daty). Ekran pokaże liczbę '2016' i zacznie mrugać. Za pomocą przycisku 
pamięci (Memory) podnosimy wartość i przełączamy się pomiędzy wartościami 2016-
2035. Kiedy pojawi się wymagany rok, należy nacisnąć przycisk ustawień (Set) aby 
potwierdzić ustawienie.

Teraz urządzenie przechodzi do ustawienia miesiąca i daty. Migająca na wyświetlaczu 
wartość oznaczać będzie miesiąc. Naciśnij przycisk pamięci (Memory), aby podnieść 
widoczną wartość. Można dokonać wyboru miesiąca pomiędzy 1 a 12. Kiedy pojawi się 
wymagany miesiąc, należy nacisnąć Set.

Teraz urządzenie przechodzi do ustawienia daty (dnia), cyfra na wyświetlaczu będzie 
znów migać. Za pomocą przycisku Memory podnosimy wartość i możemy wybrać 
ustawienie pomiędzy 1 a 31. Potwierdzamy za pomocą przycisku Set.

Teraz urządzenie przechodzi do ustawienia godziny i minuty (zegara). Migać będzie 
wartość odpowiadająca godzinie na zegarze. Za pomocą przycisku Memory podnosimy 
wartość i możemy wybrać wpis pomiędzy 0 a 23. Kiedy pokaże się wymagana wartość – 
naciskamy Set.

Tak samo ustawia się minuty na zegarze. Teraz na wyświetlaczu migać będzie wskazanie 
minut – za pomocą przycisku Memory możemy podnieść wartość tak, aby wskazywała 
pomiędzy 00 a 59. Kiedy pojawi się wymagana minuta, należy nacisnąć przycisk Set.

Teraz urządzenie przejdzie do kolejnego ustawienia – dźwięku.

Przełączamy lata
przyciskiem
'Memory'.

Wybór potwierdzamy
przyciskiem 'Set'.

Przełączamy
miesiące przyciskiem

'Memory'.
Wybór potwierdzamy

przyciskiem 'Set'.

Przełączamy godziny przyciskiem 'Memory'.
Wybór potwierdzamy przyciskiem 'Set'.

Uwaga: Przytrzymanie przycisku Memory umożliwi szybkie zmiany wartości.
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3.3 Ustawienia dźwięku

Jak już wiadomo z punktu 3.2, po ustawieniu czasu, należy nacisnąć przycisk Set, po 
czym urządzenie przejdzie do ustawień sygnałów dźwiękowych. Na ekranie pojawi się 
wpis 'ON' (włączony) lub 'OFF') wyłączony. Za pomocą przycisku Memory wybieramy, czy 
urządzenie będzie podawało komunikaty głosowe (ON), czy też nie (OFF). Po dokonaniu 
wyboru, potwierdzamy go przyciskiem 'Set', po czym urządzenie przechodzi do ustawienia
jednostki ciśnienia krwi.

W przypadku braku wyboru, domyślne ustawienie urządzenia to włączony głośnik (ON).

Przełączamy ustawienie przyciskiem
'Memory'.

Wybór potwierdzamy przyciskiem 'Set'.

Uwaga: Jeśli urządzenie w ogóle nie posiada funkcji głosowych, konfiguracja dźwięku jest 
zbędna.

3.4 Ustawienia jednostek ciśnienia krwi

Jak już wiadomo z punktu 3.3, po ustawieniu opcji dźwięku, należy nacisnąć przycisk Set, 
po czym urządzenie przejdzie do ustawień jednostki ciśnienia krwi – na ekranie pojawi się 
symbol oznaczający milimetry słupa rtęci (mmHg) lub kilopaskale (kPa). Domyślnie system
korzystał będzie z milimetrów słupa rtęci, tak więc nie będzie konieczne przełączenie. Po 
dokonaniu wyboru jednostki, należy nacisnąć przycisk Set, który potwierdzi ustawienie i 
wyłączy urządzenie – konfiguracja jest zakończona.

Przełączamy jednostkę przyciskiem
'Memory'.

Wybór potwierdzamy przyciskiem 'Set'.
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4. Użytkowanie mankietu ramieniowego

1. Wtyk pneumatyczny mankietu ramieniowego 
wsunąć do gniazda na ciśnieniomierzu.

2. Wyregulować mankiet i jego rurkę tak, aby 
można było nałożyć go na ramię (wsunąć ramię do 
środka).

3. Wsunąć ramię do mankietu. Przewód 
pneumatyczny prowadzący do mankietu powinien 
znajdować się od strony wnętrza dłoni.

4. Mankiet należy zacisnąć na ramieniu powyżej 
łokcia. Kolorowe oznaczenia znajdować się powinny
na środku wnętrza ramienia, a strzałki powinny być 
skierowane w dół ramienia. Przewód pneumatyczny
powinien także leżeć od środka, w jednej linii ze 
środkowym palcem.

5. Dolna część mankietu powinna znajdować się 
powyżej łokcia, na ramieniu, dolna część mankietu 
powinna być oddalona od łokcia o 2-3 cm.

6. Zamknąć mankiet za pomocą klamry. Pomiędzy 
ramieniem a mankietem nie powinno być przerwy.
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5. Pomiar ciśnienia krwi

5.1 Poprawna metoda pomiaru

Pomiaru dokonywać można zarówno na prawym, jak i na lewym ramieniu. Pomiaru należy
dokonywać na odsłoniętych rękach lub nosić jedynie cienka odzież. Pomiaru należy 
dokonywać w pomieszczeniu o odpowiedniej temperaturze.

- Ułożyć łokcie na stole/ biurku
- Mankiet powinien znajdować się mniej więcej na 
wysokości serca.
- Otwarta dłoń powinna wskazywać do góry. Należy 
uspokoić się.

Uwaga!

- Jeśli mamy na sobie grubą odzież, nie należy podwijać rękawów, ale na potrzeby 
pomiaru należy zdjąć odzież wierzchnią.
- Aby pomiar był dokładny, należy mankiet założyć odpowiednio (zob. p. 4. 'Użytkowanie 
mankietu ramieniowego').
- Nie dociskać przewodu pneumatycznego, bowiem w ten sposób dopływ powietrza 
zostanie ograniczony.
- Ciśnienie krwi należy mierzyć w tej samej pozycji, ponadto korzystne jest, aby mierzyć o 
tej samej porze dnia i na tej samej ręce.
- Zmiana położenia mankietu spowoduje zmianę wyniku pomiaru.
- Podczas pomiaru nie dotykać urządzenia, mankietu ani przewodu pneumatycznego.
- Podczas pomiaru nie należy mówić ani poruszać się, ciało powinno być odprężone.
- Należy zachować spokój przez 4-5 minut przed pomiarem.
- Odpręż ciało, nie pracuj nadmiernie mięśniami.
- Podczas pomiaru nie mówić i nie odzywać się.
- Przed ponownym pomiarem należy odczekać 2-3 minuty.
- W pobliżu urządzenia nie korzystać z telefonów komórkowych ani innych urządzeń 
przenośnych.
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5.2 Etapy pomiaru ciśnienia krwi

Urządzenie może pracować z dwiema jednostkami ciśnienia krwi – mmHg oraz kPa. 
Zmiany jednostki pomiarowej dokonuje się zgodnie z metodą opisaną w p. 3.4.

W poniższym przykładzie wykorzystano jednostkę mmHg.

1. Naciskamy włącznik urządzenia. Urządzenie samoczynnie wyzeruje się, a mankiet 
samoczynnie zacznie napełniać się powietrzem – pompa będzie pracowała samoczynnie. 
Podczas nadmuchiwania mankietu, ciśnieniomierz będzie jednocześnie kontrolował puls 
badanej osoby, tak że podczas całego procesu pomiaru nie należy poruszać ramieniem i 
w ogóle nie należy się poruszać.

2. Kiedy ciśnienie powietrza w mankiecie ustabilizuje się, pompa przestanie nadmuchiwać 
mankiet, a ciśnienie w mankiecie będzie stopniowo spadać, i zostanie pokazane na 
ekranie. Jednocześnie symbol serca będzie migał, pojawi się też sygnał dźwiękowy pulsu.

3. Po pomiarze, urządzenie jednocześnie odprowadzi pozostałe powietrze i pokaże 
zmierzoną wartość ciśnienia i puls.
Uwaga: Urządzenie także samoczynnie zapisze w pamięci wynik pomiaru i puls.
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Przerwanie pomiaru:
Gdyby z jakiegokolwiek powodu konieczne było przerwanie pomiaru (np. jeśli badana 
osoba poczuje się źle), wtedy należy w dowolnym momencie nacisnąć włącznik 
urządzenia – urządzenie odprowadzi powietrze z mankietu i przerwie pomiar.

Ważne wskazówki:
Jeśli zaszłaby konieczność przeprowadzenia ponownego pomiaru dla tego samego 
użytkownika, należy odczekać co najmniej 2-3 minuty. Ten czas służy przede wszystkim 
powrotowi naczyń krwionośnych do stanu sprzed pomiaru ciśnienia krwi.

Podczas pomiaru, jeśli ciało poruszałoby się, spowoduje to niedokładny wynik lub w ogóle 
błąd pomiaru – wtedy urządzenie pokaże komunikat błędu. W takiej sytuacji należy 
powtórzyć pomiar i zachować spokój aż do końca pomiaru.

Jeśli urządzenie wykryłoby nieregularny rytm serca, spowodowany arytmią, wtedy pojawi 
się symbol . W takich warunkach ciśnieniomierz może dalej pracować, ale wynik nie 
będzie bardzo dokładny – należy skontaktować się z lekarzem, aby poprawnie zbadać 
ciśnienie krwi.
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5.3 Istotne kwestie, na które należy zwrócić uwagę podczas pomiaru ciśnienia krwi

Anomalia Przyczyna Rozwiązanie

Nienormalnie wysoki
(lub niski) wynik 
pomiaru ciśnienia

Sprawdzić, czy mankiet 
został nałożony poprawnie.

Nawinąć mankiet poprawnie (zob. 
cz. 4 instrukcji)

Podczas pomiaru badana 
osoba rozmawiała lub 
poruszała ramieniem.

Zachować spokój, nie poruszać się, 
potem ponownie dokonać pomiaru.

Rękawy ubrania są  zwinięte
zbyt ciasno.

Odwinąć zbyt ciasno zwinięte 
rękawy i potem zmierzyć ponownie.

Brak nadmuchania 
mankietu

Sprawdzić, czy mankiet nie 
ma przecieku

Wymienić rękaw na nowy

Sprawdzić, czy wtyczka jest 
dobrze podłączona do 
mankietu

Podłączyć poprawnie

Wyciek z mankietu 
po niedługim czasie

Sprawdzić, czy mankiet nie 
jest nawinięty na ramię zbyt 
luźno

Poprawnie nawinąć mankiet.

Urządzenie nie uruchamia się po naciśnięciu 
włącznika.

Podłączyć zasilanie ponownie i 
ponownie dokonać pomiaru.

Nagłe wyłączenie 
urządzenia podczas 
pomiaru

Jeśli urządzenie nie 
pracowało przez dłuższy 
czas, tymczasowa zmiana 
może wyczerpać moc baterii.

Wymienić baterie na nowe.

Po naciśnięciu 
włącznika brak 
wskazania na 
wyświetlaczu

Sprawdzić, czy baterie nie 
są wyczerpane.

Wymienić baterie na nowe.

Sprawdzić, czy dobrze 
dobrano polaryzację baterii.

Włożyć baterie poprawnie.

Inne usterki Nacisnąć włącznik i sprawdzić 
ponownie urządzenie, ewentualnie 
zmienić baterie. Jeśli pomiar nadal 
nie będzie możliwy, należy 
skontaktować się z dostawcą/ 
producentem.
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6. Pamięć urządzenia

6.1 Przeglądanie danych zapisanych w pamięci

Ten ciśnieniomierz potrafi przechować w pamięci 2 x 99 wartości pomiarów, przy czym 
każdy pomiar będzie przechowywany automatycznie. Po zapisaniu 2 x 99 wartości, stara 
wartość zostanie zastąpiona przez nową.

Urządzenie potrafi także pokazać średnią wartość z trzech ostatnich pomiarów.

Uwaga!

Aby pomiary były zapisywane poprawnie, należy przed pomiarem odpowiednio ustawić 
użytkowników i zegar. Dla jednego użytkownika urządzenie może przechować 99 
pomiarów. Zapis setnego pomiaru powoduje skasowanie najstarszej wartości.

6.1.1 Odczyt danych z pamięci

Naciśnij na krótką chwilę przycisk pamięci (Memory), dzięki czemu urządzenie pokaże 
uśrednioną wartość z trzech ostatnich odczytów. W dolnym lewym narożniku wyświetlacza
zaświeci się komunikat 'AVG' informujący o tym, że jest to wartość średnia.

Uwaga

Jeśli w pamięci urządzenia będzie mniej wartości niż trzy, na przykład dwie, wtedy opcja ta
spowoduje pokazanie wartości średniej z dwu zarejestrowanych. Jeśli będzie w pamięci 
tylko jedna wartość, wtedy urządzenie pokaże tylko tę jedną wartość.
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6.1.2 Odczyt wyników pomiaru

Kiedy urządzenie pokazuje średnią wartość zapisanych wyników, można odczytać ostatnie
wyniki z pamięci – należy w tym celu naciskać przycisk Memory raz za razem, aby 
zobaczyć poprzednie wskazania.

Miganie

6.2 Kasowanie danych z pamięci

Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku pamięci (Memory) spowoduje skasowanie z pamięci
wszystkich wartości.

Uwaga

Ta czynność spowoduje skasowanie wszystkich zapisów z pamięci. Należy postępować 
ostrożnie.
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7. Obsługa i konserwacja

Należy postępować zgodnie z uwagami i wskazówkami umieszczonymi w podręczniku 
użytkownika. Nieprzestrzeganie tych wskazówek spowoduje zrzeczenie się przez 
producenta odpowiedzialności za usterki produktu.

7.1 Metody obsługi urządzenia

- Często czyścić ciśnieniomierz.

- Ciśnieniomierz można czyścić za pomocą 
miękkiej, suchej szmatki, jeśli jest bardzo 
zabrudzony, można go oczyścić za pomocą 
wilgotnej szmatki z wodą lub delikatnym środkiem 
czyszczącym – szmatkę należy wykręcić i wytrzeć 
urządzenie

Uwaga

- Należy chronić ciśnieniomierz przed dostaniem się wody do środka

Wskazówka

- Nie czyścić konstrukcji urządzenia ani mankietu benzyną, rozcieńczalnikiem, benzyną 
ekstrakcyjną, itd.
- Nie moczyć mankietu ani nie czyścić go za pomocą wody.

7.2 Przechowywanie

Wskazówka

Nie umieszczać urządzenia w następujących miejscach:
- tam, gdzie byłoby narażone na łatwe zachlapanie
- pod silnym słońcem, wystawione na działanie wysokich temperatur, wilgoci, pyłu, gazów 
powodujących korozję
- miejsca pochyłe, narażone na drgania, uderzenia
- miejsca, w których przechowywane są silne środki chemiczne czy gazy powodujące 
korozję

Wskazówka

Gdyby urządzenie miało nie być użytkowane przez dłuższy czas (ponad trzy miesiące), 
należy je przechowywać po wyjęciu z niego baterii.
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8. Deklaracja zgodności producenta

Wskazówki i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne – dotyczy wszelkich
urządzeń

1 Informacja producenta – kompatybilność elektromagnetyczna

2 Produkt jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. 
Klient lub użytkownik powinien zadbać o to, by urządzenie było używane w takich środowiskach.

3 Badanie emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne - informacja

4 Emisje fal radiowych, CISPR 11 Grupa 1 Produkt korzysta z energii radiowej tylko na 
potrzeby funkcji wewnętrznych. Emisja energii w 
paśmie radiowym jest zatem niewielka i nie może 
raczej spowodować zakłóceń ze znajdującymi się 
w pobliżu urządzeniami elektronicznymi.

5 Emisje fal radiowych, CISPR 11 Grupa B Produkt może być stosowany we wszystkich 
środowiskach, w tym w domu oraz w miejscach, w 
których znajdują się bezpośrednie połączenia z 
publiczną siecią niskiego napięcia zasilającą 
budynki mieszkalne.

6 Emisje harmonicznych,
IEC 61000-3-2

nie dotyczy

7 Wahania napięcia, IEC 61000-3-3

Wskazówki i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne – dotyczy wszelkich
urządzeń

Informacja producenta – kompatybilność elektromagnetyczna

Produkt jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Klient lub 
użytkownik powinien zadbać o to, by urządzenie było używane w takich środowiskach.

Badanie odporności EN 60601, poziom kontroli Poziom
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne - 
wskazówki

Wyładowanie 
elektrostatyczne, IEC
61000-4-2

+/- 6 kV, styk
+/- 8 kV, w powietrzu

+/- 6 kV, styk
+/- 8 kV, w 
powietrzu

Podłogi powinny być drewniane, 
betonowe lub z płytek ceramicznych. 
Jeśli podłogi pokryte są tworzywem 
sztucznym, wilgotność względna 
powinna wynosić co najmniej 30%

Przejściowy ładunek 
elektrostatyczny, IEC 
61000-4-4

+/- 2 kV dla linii zasilających
+/- 1 kV dla linii wejściowych/ 
wyjściowych

nie dotyczy Jakość zasilania sieciowego powinna 
być zgodna z poziomem typowym dla 
lokali handlowych czy szpitali

Nagły wzrost 
napięcia, IEC 61000-
4-5

+/- 1 kV tryb różnicowy
+/- 2 kV tryb wspólny

nie dotyczy Jakość zasilania sieciowego powinna 
być zgodna z poziomem typowym dla 
lokali handlowych czy szpitali

Spadki napięcia, 
krótkie przerwy i 
wahania napięcia na 
liniach zasilających, 
IEC 61000-4-11

< 5% Ut (spadek Ut > 95%) 
przez 0,5 cyklu
40% Ut (spadek Ut o 60%) 
przez 5 cykli
70% Ut (spadek Ut o 30%) 
przez 25 cykli
< 5% Ut (spadek Ut > 95%) 
przez 5 sekund

nie dotyczy Jakość zasilania sieciowego powinna 
być zgodna z poziomem typowym dla 
lokali handlowych czy szpitali. Jeśli 
użytkownik urządzenia wymaga stałej 
pracy w czasie przerwy zasilania, 
zaleca się podłączenie urządzenia do 
zasilacza bezprzerwowego lub 
zasilanie bateryjne

Częstotliwość 
zasilania (50/ 60 Hz), 
pole magnetyczne, 
IEC 61000-4-8

3 A/ m nie dotyczy Pola magnetyczne generowane przez 
prąd elektryczny powinny mieć 
poziomy typowe dla lokali handlowych 
czy szpitali

Uwaga: Ut oznacza napięcie zasilające przed zastosowaniem poziomu na potrzeby próby.
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Wskazówki i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne – dotyczy urządzeń i
systemów, które nie są odpowiedzialne za podtrzymywanie funkcji życiowych

Informacja producenta – kompatybilność elektromagnetyczna

Produkt jest przeznaczony do stosowania w środowisku elektromagnetycznym opisanym poniżej. Klient 
lub użytkownik powinien zadbać o to, by urządzenie było używane w takich środowiskach.

Badanie odporności EN 60601, poziom 
kontroli

Poziom
zgodności

Środowisko elektromagnetyczne - wskazówki

Przewodzone 
częstotliwości 
radiowe, IEC 61000-
4-6

3 Vrms

50 kHz-80 MHz

nie dotyczy

3 V/ m

Przenośne i mobilne urządzenia łączności 
radiowej nie powinny być stosowane bliżej do
dowolnej części urządzenia, włącznie z 
kablami, niż zalecana odległość obliczona 
zgodnie ze wzorem odpowiednim dla 
częstotliwości nadajnika

 zalecana odległość

 80 MHz-800 MHz

 800 MHz-2,5 GHz
Przy czym p to maksymalna moc wyjściowa 
nadajnika w watach [W] według producenta 
nadajnika, a d to zalecana odległość w 
metrach [m].b

Moc pól generowanych przez stałe nadajniki 
radiowe, zgodnie z ustaleniami dokonanymi 
w toku badania elektromagnetycznego 
przeprowadzonego na miejscu,a powinna być
mniejsza niż poziom zgodności dla danego 
zakresu częstotliwości.b Zakłócenia mogą 
pojawiać się w pobliżu urządzeń 

oznaczonych symbolem 

Uwaga 1: Przy wartościach 80 MHz i 800 MHz należy stosować wyższą wartość zakresu częstotliwości.

Uwaga 2: Te wskazówki mogą nie dotyczyć wszystkich sytuacji. Pola elektromagnetyczne pozostają pod
wpływem pochłaniania i odbijania przez różne konstrukcje, przedmioty, i przez ludzi

a. Natężenia pól generowanych przez stałe nadajniki takie, jak stacje bazowe telefonów komórkowych/ 
bezprzewodowych i przez naziemne stacje radiowe, radio amatorskie, nadajniki radiowe i telewizyjne nie
dają się określić teoretycznie z [odpowiednią] precyzją. Aby zbadać środowisko elektromagnetyczne 
wywoływane przez określone nadajniki, należy rozważyć badanie otoczenia elektromagnetycznego w 
danym miejscu. Jeśli pomierzone natężenie pola w miejscu, w jakim produkt miałby być stosowany, 
przekraczałoby odnośne powyżej określone poziomy zgodności, wtedy należy zaobserwować, jak 
zachowuje się produkt, aby potwierdzić jego normalną pracę. W przypadku zaobserwowania 
niezgodności w pracy urządzenia, być może konieczne będą dodatkowe kroki takie, jak 
przemieszczenie produktu lub zmiana jego ustawienia.

c. W zakresie częstotliwości 150 kHz-80 MHz, natężenia pól powinny być niższe niż 3 V/ m.
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Zalecane odległości pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do łączności
radiowej a danym urządzeniem czy systemem – dotyczy urządzeń i systemów, które nie

są odpowiedzialne za podtrzymywanie funkcji życiowych

Zalecane odległości pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do łączności radiowej a danym 
urządzeniem czy systemem

Produkt przeznaczony jest do stosowania w środowisku elektromagnetycznym, w którym 
wypromieniowywane zakłócenia w paśmie częstotliwości radiowych podlegają kontroli. Klient czy 
użytkownik produktu może ograniczyć zakłócenia elektromagnetyczne poprzez zachowanie minimalnej 
odległości pomiędzy przenośnymi i mobilnymi urządzeniami do łączności radiowej (nadajnikami) a 
produktem, zgodnie z poniższymi zaleceniami, i zgodnie z maksymalną mocą urządzeń łącznościowych.

Znamionowa
maksymalna moc

nadajnika [W]

Odległość zgodnie z częstotliwością nadajnika [m]

180 kHz-80 MHz 80 MHz-800 MHz 800 MHz-2,5 GHz

0,01 / 0,12 0,23

0,1 / 0,38 0,73

1 / 1,2 2,3

10 / 3,8 7,23

100 / 12 23

Dla nadajników o maksymalnej mocy znamionowej nie wymienionej powyżej, zalecana odległość w 
metrach może zostać oszacowana z użyciem równania dla częstotliwości nadajnika, przy czym P to 
maksymalna moc wyjściowa nadajnika w watach [W] według producenta nadajnika.

Uwaga 1: Dla częstotliwości 80 MHz i 800 MHz stosować odległość dla wyższego zakresu 
częstotliwości

Uwaga 2: Te wskazówki mogą nie obejmować wszystkich sytuacji. Propagacja fal elektromagnetycznych
pozostaje pod wpływem pochłaniania i odbić od konstrukcji, przedmiotów i ludzi.
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Załącznik

I. Dane techniczne produktu

Nazwa Ramieniowy ciśnieniomierz elektroniczny

Wyświetlacz Segmentowy wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Stopień ochrony przed 
płynami

Typowa konstrukcja urządzenia nie chroni przed płynami

Pomiar Ramię

Zakres pomiarowy Ciśnienie krwi 20-280 mmHg

Puls 40-199 uderzeń na minutę

Dokładność Ciśnienie krwi ≤ +/- 3 mmHg (+/- 0,4 kPa)

Puls +/- 5%

Zasilanie 4 baterie alkaliczne AA/ zasilanie prądem przemiennym (100-240 V)

Napięcie robocze 4,2-6 V

Graniczne parametry 
elektryczne

4,4 V +/- 0,1 V – wskazanie niskiego poziomu baterii
<4,2 V +/- 0,1 V - wyłączenie

Prąd kontroli ciśnienia 
krwi

Brak stanu gotowości do pracy zaworu pompy

Prąd wyłączenia < 100 μA

Rozmiar 15 x 9,6 x 57 [cm]

Masa netto 280 g

Warunki pracy Temperatura +5 °C do +40 °C W przypadku przechowywania 
poza podanym zakresem 
temperatur i wilgotności, 
ciśnieniomierz nie będzie 
pracował poprawnie

Wilgotność 15-85% wilg. wzgl.

Ciśnienie 
atmosferyczne

86-105 kPa

Warunki transportu i 
przechowywania

Temperatura -20 °C do +55 °C Należy unikać silnych uderzeń, 
uderzeń bezpośrednich, 
ekspozycji i deszczu. 
Zapakowany ciśnieniomierz 
powinien być przechowywany w 
warunkach odpowiedniej 
wilgotności i warunków 
atmosferycznych, poza zasięgiem 
gazów korozyjnych, w 
odpowiednio wietrzonym 
pomieszczeniu

Wilgotność ≤95% wilg. wzgl.

Ciśnienie 
atmosferyczne

50-105 kPa

Zabezpieczenia Zasilanie wewnętrzne (w przypadku korzystania z zasilacza, urządzenie należy do 
klasy II, zasilanie wewnętrzne), urządzenie klasy B

Okres eksploatacji Pięć lat

Wyposażenie 
dodatkowe

Mankiet dla osoby dorosłej dla obwodu 22-32 cm
Podręcznik użytkownika
Cztery baterie alkaliczne AA (opcja)
Zasilacz (opcja): 100-240 V, 50/ 60 Hz
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II. Wskazówki dotyczące klasyfikacji wartości ciśnienia krwi

Tabela 1. Wskazówki dotyczące klasyfikacji wartości ciśnienia krwi
Wyświetlacz Ciśnienie systoliczne Ciśnienie diastoliczne

Poważne ≥ 180 ≥ 110

Umiarkowane 160-179 100-109

Delikatne 140-159 90-99

Nieco podwyższone 130-139 85-89

Normalne 120-129 80-84

Poprawne ≤ 119 ≤ 79

III. Komunikaty błędów na wyświetlaczu oraz przyczyny występowania błędów

Komunikat Przyczyna błędu

'E0 1' Z powodu wycieku powietrza lub słabego sygnału, należy 
sprawdzić, czy mankiet jest dobrze założony, i spróbować 
ponownie.

'E0 2' Nadmiar zakłóceń uniemożliwia wykrycie sygnału ciśnienia krwi. 
Proszę usunąć źródło zakłóceń i dokonać pomiaru ponownie.

'E0 3' Nienormalny wynik badania. Przeprowadzić pomiar ponownie.

'E0 p' Nie powiodło się nadmuchanie mankietu. Sprawdzić i ponownie 
zawiązać pas, potem ponowić pomiar.

'HI' Jeśli ciśnienie nadmuchiwania mankietu przekracza 307 +/- 8 
mmHg (41 kPa +/- 1 kPa), należy dokonać pomiaru ponownie.

Gwarancja

1. Przedsiębiorstwo zapewnia roczną gwarancję od daty sprzedaży.

2. Udzielona gwarancja nie obejmuje usterek i szkód spowodowanych przez użytkownika, np.

- usterki spowodowane poprzez demontaż lub próby modyfikacji produktu
- usterki spowodowane przez upadek urządzenia lub inne podobne zdarzenia podczas pracy
- usterki spowodowane przez niepoprawną konserwację lub brak konserwacji
- usterki spowodowane przez nieprzestrzeganie wskazówek w instrukcji
- usterki spowodowane przez katastrofy naturalne, przykładowo, powódź, pożar
- usterki spowodowane przez niepoprawnie prowadzone naprawy warsztatowe bez zezwolenia 
przedsiębiorstwa.

3. W przypadku konieczności użycia gwarancji, należy okazać ważną gwarancję i dowód zakupu.

4. W przypadku konieczności uzyskania darmowej naprawy, produkt należy zanieść do miejsca sprzedaży, w
celu jego naprawy.

5. W przypadku konieczności naprawy, istnieje możliwość dostarczenia wykwalifikowanym i uznanym przez 
nas specjalistom schematu elektrycznego i danych elementów oraz części produktu, które dają się naprawić.

5. Naprawa po upływie gwarancji rozliczana będzie zgodnie z przepisami i pociągnie za sobą odpowiednie 
opłaty.
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