
ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ BMG 4922

Επεξήγηση λειτουργιών

Σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη

1 Θήκη Μπαταρίας 
2 Οθόνη
3 Κουμπιά MEM (MEMORY) – Αποθήκευσης 

μετρήσεων
4 Κουμπί Έναρξης/Τερματισμού 
5 Μαξιλαράκι πιεσόμετρου
6 Σφάλμα μπαταρίας
7 Μπάρα μέτρησης για την αρτηριακή πίεση
8 Μονάδα μέτρησης
9 Σφυγμός/Μέτρηση
10 Αποθήκευση στη μνήμη
11 IHB Εμφανίζετε όταν δεν είναι φυσιολογική η 

μέτρηση!
12 Καρδιακός παλμός
13 Τιμή διαστολής
14 Τιμή συστολής

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
χρήσεις πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή και 
φυλάξτε τις.

Εφαρμογή τύπου BF

Προστασία του περιβάλλοντος
Όταν η συσκευή φτάσει στο τέλος της διάρκειας 
ζωής της, μην την πετάξετε με τα κοινά οικιακά 
απορρίμματα. Πηγαίνετε την σε ένα ειδικό κέντρο 
περισυλλογής για ανακύκλωση. Αυτό βοηθάει στην 
προστασία του περιβάλλοντος.

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται σε αυτό το 
εγχειρίδιο χρήσης
Σημαντικές πληροφορίες που αφορούν την 
ασφάλειά σας είναι ειδικά τονισμένες. Είναι 
σημαντικό να ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες 
ώστε να αποφύγετε ατυχήματα και βλάβες στην 
συσκευή:
Προσοχή:
Προειδοποιεί για κινδύνους που απειλούν την 
υγεία σας και υποδεικνύει πιθανούς κινδύνους 
τραυματισμού.
Προειδοποίηση
Δείχνει πιθανούς κινδύνους για τη συσκευή ή άλλα 
αντικείμενα
Σημείωση
Τονίζει συμβουλές και πληροφορίες για εσάς

Οδηγίες ασφαλείας
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά αυτό το 
εγχειρίδιο χρήσης και κρατείστε το γιατί μπορεί να 
σας χρειαστεί και στο μέλλον.

Προβλεπόμενη Χρήση
Χρησιμοποιείστε τη συσκευή μονάχα για την 
προβλεπόμενο σκοπό: Είναι κατάλληλη μόνο για 

τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης και του 
σφυγμού, από τον καρπό ενηλίκων.
- Επισπευτείτε τον γιατρό σας, εάν έχετε 

προβλήματα υγείας. Ζητήστε συμβουλές εκεί.
- Μην χρησιμοποιείτε κινητά τηλέφωνα στη 

τριγύρω περιοχή. Μπορεί να προκαλέσει 
βλάβες.

- Επίσης αποφύγετε άλλες πηγές εκπομπής 
ακτινοβολίας για να λάβετε μετρήσεις ακριβείας.

- Μην αποσυναρμολογήσετε ή επισκευάσετε την 
συσκευή μόνοι σας. Τέτοιου είδους εργασίες θα 
πρέπει να γίνονται μόνο από ένα εξειδικευμένο 
τεχνικό.

Μπαταρίες
Η θήκη των μπαταριών βρίσκεται στο πλάι 
της συσκευής.
- Ανοίξτε το καπάκι.

- Τοποθετήστε 2 μπαταρίες Micro  AAA  
LR03. Προσέξτε την πολικότητα. Θα 
δείτε πληροφορίες σχετικά επάνω στην 
συσκευή.

- Κλείστε το καπάκι.

Σημείωση:
- Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν εμφανιστεί το 

ειδικό σύμβολο στην οθόνη.
- Η συσκευή δεν λειτουργεί με επαναφορτιζόμενες 

μπαταρίες οι οποίες δίνουν μονάχα 1.2V.

Προειδοποίηση:
- Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε μαζί 

διαφορετικούς τύπους μπαταριών, καθώς και 
μεταχειρισμένες με καινούριες.

- Εάν σχεδιάζετε να μην χρησιμοποιήσετε την 
συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
αφαιρέστε τις μπαταρίες, για να αποκλείσετε το 
ενδεχόμενο διαρροής οξέων της μπαταρίας.



- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε 
επαφή με άμεσο ηλιακό φως. Ποτέ μην τις 
πετάξετε στη φωτιά. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!

- Οι μπαταρίες δεν ανήκουν στα οικιακά 
απορρίμματα. Θα πρέπει να πηγαίνετε τις 
εξαντλημένες μπαταρίες σε ένα ειδικό σημείο 
περισυλλογής και ανακύκλωσης. Μπορείτε να 
ζητήσετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με 
αυτό από τις δημοτικές αρχές.

Κανόνες Μέτρησης
Παρακολουθήστε τους ακόλουθους κανόνες 
μέτρησης.
- 5 λεπτά πριν την μέτρηση, καθίστε, ηρεμήστε και 

προσπαθήστε να παραμείνετε ήρεμοι.
- Γυρίστε την παλάμη σας προς τα επάνω. 

Αφήστε ελεύθερο τον καρπό και τα δάκτυλα σας.
- Χρησιμοποιήστε κάτι μαλακό, όπως π.χ. ένα 

μαξιλαράκι για να στηρίξετε το χέρι σας, όπως 
φαίνεται στο σχήμα.

- Η ακρίβεια μέτρησης μεγαλώνει εάν ο καρπός 
σας βρίσκεται στο ύψος της καρδιάς.

- Καθίστε με ίσια την πλάτη. Πάρτε 10 βαθιές 
ανάσες και μετά χαλαρώστε. Εκκινήστε την 
διαδικασία μέτρησης.

Θέση δακτύλων                  Θέση καρπού

Λάθος
Λάθος

Λάθος
Λάθος

Σωστό
Σωστό

Σημείωση:
- Συστήνεται να κάνετε τη μέτρηση την ίδια ώρα 

της ημέρας
- Πάντα να κάνετε τις μετρήσεις στο ίδιο χέρι.
- Κάνετε τη μέτρηση σε γυμνό χέρι.
- Μην σφίξετε το μαξιλαράκι του πιεσομέτρου 

πάρα πολύ.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
- Αυτή η συσκευή δεν είναι παιχνίδι! Κρατήστε την 

μακριά από παιδιά! Μην αφήνετε παιδιά να 
παίζουν με αυτήν.

- Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εάν 
τυχόν έχετε τραύματα στο μπράτσο σας.

- Εάν το μαξιλαράκι συνεχίσει να φουσκώνει 
ασταμάτητα, πρέπει να το ανοίξετε αμέσως.

Τοποθετώντας το μαξιλαράκι πιεσόμετρου
1. Ανοίξτε το κούμπωμα Velcro.
2. Περάστε το χέρι σας μέσα από το 

μαξιλαράκι του πιεσομέτρου.
3. Το μαξιλαράκι του πιεσομέτρου πρέπει να 

τοποθετηθεί περίπου 1 εκατοστό πάνω 
από τον καρπό.

Μέτρηση
Πατήστε το κουμπί START/STOP.

a. Η συσκευή εκτελεί ένα σύντομο 
έλεγχο λειτουργιών.

b. Η συσκευή είναι ξεφουσκωμένη 
όταν αναβοσβήνει το “0”.

c. Η συσκευή φουσκώνει αυτόματα 
όταν εμφανίζετε το “0” 
συνεχόμενα στην οθόνη.

d. Οι μετρήσεις εμφανίζονται στην 
οθόνη μετά από μερικά 
δευτερόλεπτα.

e. Γίνεται υπολογισμός του 
σφυγμού.

f. Η συσκευή συνεχίζει να 
φουσκώνει έως ότου επιτευχθεί η 
απαιτούμενη τιμή πίεσης.

g. Οι μετρήσεις για τη πίεση 
διαστολής, συστολής και του 
παλμού εμφανίζονται στην οθόνη 
μετά την μέτρηση.

h. Το αποτέλεσμα της μέτρησης 
εμφανίζετε στην μπάρα μέτρησης 
(7) σύμφωνα με την ταξινόμηση 
του WHO (Παγκόσμιος Οργανισμός 

Υγείας).



i. Μετρήθηκε μία μη φυσιολογική τιμή 
σφυγμού, εάν εμφανισθεί το 
ενδεικτικό σύμβολο IHB στην 
οθόνη.

j. Το αποτέλεσμα της μέτρησης θα 
αποθηκευθεί αυτόματα.

Εμφάνιση και διαγραφή αποθηκευμένων
μετρήσεων

Εάν θέλετε να δείτε αποθηκευμένα αποτελέσματα 
μετρήσεων, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε 
κατάσταση εμφάνισης ημερομηνίας/χρόνου.
Μπορείτε να εμφανίσετε στην οθόνη τη μέση τιμή 
των τριών τελευταίων μετρήσεων.
ή
να εμφανίζετε έως και 60 αποθηκευμένες 
μετρήσεις.

1. Πατήστε το κουμπί ΜΕΜ      αφού 
μετρήσετε την πίεση σας.

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η μέση τιμή 
των τριών τελευταίων μετρήσεων.

2. Πατήστε το κουμπί ΜΕΜ      ξανά 
και θα εμφανισθεί η πρώτη 
αποθηκευμένη μέτρηση

M01 = Πρώτη θέση μνήμης
M02 = Δεύτερη θέση μνήμης
κλπ.

3. Εάν θέλετε να δείτε γρήγορα μία 
συγκεκριμένη μέτρηση πατήστε 
επανειλημμένα το κουμπί ΜΕΜ     
ή το     για να αλλάξετε τις θέσεις 
μνήμης.

Σβήνοντας την μνήμη
Πατήστε το κουμπί ΜΕΜ      και το 
κουμπί START/STOP για περίπου 3 
δευτερόλεπτα για να σβήσετε τη 
μνήμη.

Εκτίμηση των αποτελεσμάτων μέτρησης
Στη συνέχεια θα βρείτε πίνακες με τους οποίους η 
WHO (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) αξιολόγησε 
τις μετρούμενες τιμές.

Σημείωση:
- Η συσκευή είναι κατάλληλη για τη μέτρηση της 

αρτηριακής πίεσης ενηλίκων. 
- Παράγοντες κινδύνου όπως διαβήτης, 

παχυσαρκία, κάπνισμα κ.λ.π. δεν υπάρχουν σε 
αυτούς τους πίνακες.

- Μια τελική αξιολόγηση της αρτηριακής σας 
πίεσης από έναν γιατρό είναι απαραίτητη.

Πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση (Βαθμός 3)

Αυξημένη αρτηριακή πίεση (Βαθμός 2)

Ελαφρώς υψηλή
αρτηριακή πίεση

(Βαθμός 1)

Ελαφρώς αυξημένη
αρτηριακή πίεση 

Κανονική
αρτηριακή

πίεση

Λύσεις προβλημάτων
Δυσλειτουργία Αιτία Λύση 

Στην οθόν η 
εμφανίζεται το 
εικον ίδιο της 
μπαταρίας. 

• Έχουν εξαντληθεί οι 
μπαταρίες  
• Μήπως 
χρησιμοποιήσ ατε 

μπαταρίες 1.2V? 

• Τοποθετήστε 
κ αινούριες μπαταρίες 
• Η συσ κευή λειτουργεί 
μονάχα με μπαταρίες 

1.5V 
Εμφανίζεται ένα 
εμφανώς 
ανώμαλο 
αποτέλεσμα. 

• Το μαξιλαράκι δεν 
είναι τοποθετημένο 
σωστά, ή είναι σε 
λάθος θέση.  
 
 

 
• Μετακινήσατε το χέρι 
σας ή την συσκευή 
κατά τη διάρκεια της 
μέτρησης. 
• Ο καρδιακός σας 
παλμός δεν είν αι 
κανον ικ ός.  
 
 
 
• Μήπως μιλούσατε 

κατά τη διάρκεια της 
μέτρησης? 
Ήσασταν ν ευρικοί ή για 
κάποιο λόγο 
διεγερμένοι? 
• Υπήρξε κάποια 
δυσλειτουργία κατά το 
φούσκ ωμα του 
μαξιλαριού ή κατά την 
υπόλοιπη διαδικασία 

• Τοποθετήστε το 
μαξιλαράκι πιο 
προσεκτ ικ ά,  δείτε σ την 
ενότητα 
«Τοποθετώντας το 
μαξιλαράκι 

πιεσόμετρου». 
• Παραμείνετε όσο πιο 
ήρεμοι γίνεται και μην  
κ ουνήσετε την 
σ υσκευή.  
• Εάν ο καρδιακός σας 
παλμός απέχει πολ ύ 
από το κανονικό,  δεν  
πρέπει να κάνετε 
μετρήσεις με αυτή τη 
σ υσκευή.  
• Αποφύγετε αιτίες που 

σ ας προκαλούν 
ανησυχία. 
 
 
 
• Διαβάστε προσεκτικά 
τ ις οδηγίες σχετικά με 
το μαξιλαράκι 
πιεσόμετρου. 
 

"EE" Εμφανίζεται 
στην οθόν η.  

• Το μαξιλαράκι 
πιεσόμετρου είναι 
ανεπαρκώς 
φουσκ ωμένο.  
• Υπήρξε κάποια 
δυσλειτουργία κατά τη 
διάρκεια φουσκώματος 
του μαξιλαριού ή κ ατά 
την υπόλοιπη 
διαδικ ασ ία μέτρησης.  

• Επαναλάβετε την 
μέτρησ η  
 
 
• Επαναλάβετε την 
μέτρησ η  

Η συσκευή δεν 
ανταποκρίνεται 
στο πάτημα 
οποιοδήποτε 
κουμπιού. 

• Έχουν τελειώσ ει οι 
μπαταρίες  
• Υπάρχει κάποια 
δυσλειτουργία στο 
ηλεκτρονικό κύκλωμα 

• Αντικατασ τήστε τις 
μπαταρίες  
• Αφαιρέστε τις 
μπαταρίες και 
επανατοποθετήστε τ ις . 
• Πηγαίνετε την 
σ υσκευή γ ια 
σ υντήρησ η – επισκευή. 

 



Εγγύηση
Η συσκευή καλύπτεται από εγγύηση 
κατασκευαστή 24 μηνών, αρχής γενομένης από 
την ημέρα αγοράς (απόδειξη).
Κατά την διάρκεια της εγγύησης, οποιαδήποτε 
δυσλειτουργία της συσκευής ή των εξαρτημάτων 
που οφείλονται σε ελαττώματα θα επιδιορθώνεται 
δωρεάν ή κατά την κρίση μας, θα γίνεται 
αντικατάσταση με καινούρια. Η επιδιόρθωση ή η 
αντικατάσταση κατά τη διάρκεια της εγγύησης, για 
κανένα λόγο δεν αυξάνει την διάρκεια ζωής της, 
ούτε παρέχει δικαίωμα για καινούρια εγγύηση! 
Η απόδειξη λειτουργεί σαν αποδεικτικό αγοράς για 
την εγγύηση. Χωρίς αποδεικτικό αγοράς δεν 
γίνεται καμία δωρεάν επιδιόρθωση ή 
αντικατάσταση. Εάν θέλετε να επωφεληθείτε της 
εγγύησης, επιστρέψτε την συσκευή στην αρχική 
συσκευασία, με όλα τα εξαρτήματα, στον έμπορα 
απ' τον οποίο την αγοράσατε, μαζί με την 
απόδειξη αγοράς. Βλάβες σε αναλώσιμα ή 
εξαρτήματα τα οποία υπόκεινται σε χρήση – 
καθαρισμό, δεν καλύπτονται από την εγγύηση και 
έτσι η συντήρηση ή η αντικατάσταση αυτών των 
εξαρτημάτων πρέπει να πληρωθεί!
Η εγγύηση παύει να ισχύει σε περίπτωση 
παρέμβασης στο μηχανισμό. 
 
Μετά το τέλος της εγγύησης
Μετά την λήξη της εγγύησης, μπορείτε να 
ζητήσετε επιδιορθώσεις από τον αρμόδιο 
αντιπρόσωπο ή το ειδικό συνεργείο, με την 
καταβολή των εξόδων που προκύπτουν.

Φροντίδα
Προειδοποίηση:
- Μην βυθίσετε την συσκευή σε υγρό.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βραχεί.
- Μην χρησιμοποιείτε δυνατά καθαριστικά ή 

διαλύτες.

- Σκουπίστε το μαξιλαράκι με ένα υγρό πανί. Για 
επίμονους λεκέδες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
ένα ήπιο διάλυμα σαπουνιού.

- Στεγνώστε καλά την χειροπέδα μέτρησης μετά 
την καθαριότητα.

- Προσοχή, στεγνώστε την συσκευή μέτρησης 
αρτηριακής πίεσης με ένα στεγνό πανί.

Εφαρμοσμένα πρότυπα
Η σήμανση CE 0197 του πιεσόμετρου αντιστοιχεί 
με την οδηγία 93/42/EEC της ΕΕ (οδηγίες προς 
ιατρικές συσκευές). Τα ακόλουθα πρότυπα 
εφαρμόζονται κατά την σχεδίαση ή την παραγωγή 
της συσκευής:
EN 1060: Ποσοστό λάθους για τα αποτελέσματα 
μετρήσεων της συσκευής EN 55022:1998, EN 
55024:1998, EN 60601-4-2/-3: Ιατρικές 
ηλεκτρολογικές συσκευές – ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα. Οι τροποποιήσεις των τεχνικών 
προδιαγραφών κρατούνται για λόγους 
ενημερώσεων. Παρακαλώ φροντίστε να πηγαίνετε 
τις συσκευές που δεν χρησιμοποιείτε πλέον (που 
θέλετε να πετάξετε) σε ειδικά σημεία όπου γίνεται 
κατάλληλη διάθεση απορριμμάτων για την 
προστασία του περιβάλλοντος.


