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Ο∆ΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ



χωρίς λειτουργία, Με το χρόνο και την ηµεροµηνία αµετάβλητα.
ε. Μετά την αντικατάσταση των µπαταριών, θα πρέπει να 

1 ∆ιαµέρισµα µπαταρίας ρυθµίσετε την ώρα και την ηµεροµηνία και πάλι.
2 START κουµπί
3 ΜΕΜ κουµπί 3. ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΤΗΣ ΜΑΝΣΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ
4 LCD οθόνη Τοποθετήστε τον σωλήνα της µανσέτας 
5 µανσετα µέσα στην υποδοχή στην αριστερή πλευρά 
6 ένδειξη χαµηλής µπαταρίας της οθόνης. Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσµος 
7 ένδειξη µήνα είναι σωστα συνδεδεµένος για να 
8 ένδειξη ηµέρας αποφευχθεί η διαρροή του αέρα κατά τη 
9 ένδειξη ώρας διάρκεια της πίεσης του αίµατος στις µετρήσεις.
10 ένδειξη λεπτών
11 συστολική πίεση 4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΑΝΣΕΤΑΣ
12 διαστολική Πίεση α. Τοποθετήστε την περιχειρίδα γύρω από 
13 αρτηριακή πίεση Επίπεδο ∆είκτη Ταξινόµησης ένα γυµνό καρπό 1-2 cm πάνω από την 
14 ένδειξη Rate Pulse άρθρωση του καρπού για την πλευρά της 
15 Σύµβολο χτύπων καρδιας παλάµης του καρπού.
16 Η πίεση στην περιχειρίδα είναι ασταθής, ή έχει µείνει πολύ β. Ενώ κάθεται, τοποθετήστε το βραχίονα 
αέρα στο µανσετα µε την διασωλήνωση καρπού µπροστά 
17 ∆είκτης µνήµης από το σώµα σας σε ένα γραφείο ή τραπέζι µε την παλάµη 
18 Βρέθηκε σφάλµα, παρακαλούµε να ξαναφουσκώσει επάνω. Εάν η µανσέτα έχει τοποθετηθεί σωστά, µπορείτε να 

διαβάσετε την οθόνη LCD.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ γ. Η µανσέτα πρέπει να είναι ούτε πολύ σφιχτά ούτε πολύ 
1. ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ χαλαρά.
α. Ανοίξτε το κάλυµµα της µπαταρίας στο πίσω Σηµείωση: 1. Παρακαλείσθε να συµβουλευθείτε την ενότητα 
µέρος της οθόνης. "ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ" για να βεβαιωθείτε ότι η κατάλληλη µανσέτα 
β. Τοποθετήστε τέσσερις µπαταρίες τύπου "ΑΑ". χρησιµοποιείται.
∆ώστε προσοχή πολικότητα. 2. Μέτρησηνα γίνεται στον ίδιο καρπό κάθε φορά.
γ. Κλείστε το κάλυµµα της µπαταρίας. 3. Μην κινείτε το χέρι σας, το σώµα, ή την οθόνη κατά τη 
Όταν η οθόνη LCD δείχνει το σύµβολο της διάρκεια της µέτρησης.
µπαταρίας, αντικαταστήστε όλες τις µπαταρίες µε νέες. 4. Μείνετε ήσυχος, ήρεµος για 5 λεπτά πριν από τη µέτρηση της 
Επαναφορτιζόµενες µπαταρίες δεν είναι κατάλληλες για αυτή την αρτηριακής πίεσης.
οθόνη. Αφαιρέστε τις µπαταρίες εάν η οθόνη δεν θα 5. Παρακαλώ κρατήστε καθαρή τη µανσέτα. Εάν η µανσέτα 
χρησιµοποιηθεί για ένα µήνα ή περισσότερο για την αποφυγή λερωθεί, αφαιρέστε από την οθόνη και καθαρίστε την µε το χέρι 
σχετική ζηµία διαρροή της µπαταρίας. και ένα ήπιο απορρυπαντικό, ξεπλύνετε καλά µε κρύο νερό. Μην 
Μην αφήνετε υγρό µπαταρίας να µπει στα µάτια σας. Αν έρθει στεγνώνετε ποτέ την µανσέτα σε στεγνωτήριο ρούχων ή να τη 
σε επαφή µε τα µάτια σας, αµέσως ξεπλύνετε µε άφθονο καθαρό σιδερώσετε. Συνιστάται να καθαρίστε την µανσέτα µετά από 200 
νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. χρήσεις.

2. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 5. ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ
α. Αφού εγκαταστήσετε τη µπαταρία ή απενεργοποιήσετε την Μέτρηση καθισµένος άνετα 
οθόνη, η συσκευή θα αρχίσει να εµφανιζει τη λειτουργία α Κάθεστε µε τα πόδια σας να ακουµπούν 
ρολογιού και η οθόνη θα εµφανίσει την ώρα και την ηµεροµηνία. στο πάτωµα, και δεν σταυρώνετε τα πόδια 
β. Όταν η συσκευή  βρίσκεται σε λειτουργία ρολογιού, πατήστε σας.
το πλήκτρο "START" και το "MEM" κουµπί ταυτόχρονα για 2 β. Τοποθετήστε ανάποδα την παλάµη 
δευτερόλεπτα,  ο µήνας θα αρχίσει να αναβοσβήνει πρώτα. µπροστά σας σε µια επίπεδη επιφάνεια, 
Πατήστε το πλήκτρο "START" επανειληµµένα, η ηµέρα, η ώρα όπως ένα τραπέζι.
και τα λεπτά θα αναβοσβήνουν µε τη σειρά. Βλ. σχήµα. 2 σε 2-3. γ. Η µέση της µανσέτας θα πρέπει να είναι 
Ενώ ένας αριθµός αναβοσβήνει, πατήστε το κουµπί "MEM" να στο επίπεδο του δεξιού κόλπου της καρδιάς.
αυξήσει τον αριθµό. Κρατήστε το κουµπί "MEM" πατηµένο, ο 
αριθµός αυτός θα αυξηθεί ραγδαία. 6. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

α. Μετά την εφαρµογή της µανσέτας  µε το σώµα σας σε µια 
άνετη θέση, πιέστε το πλήκτρον "START". Ένα ηχητικό σήµα 
ακούγεται και όλοι οι χαρακτήρες εµφανίζονται στην οθόνη 
Μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη σύµφωνα µε το σχήµα. 6. 
β. Στη συνέχεια, η τρέχουσα οµάδα µνήµης (U1, U2, U3 ή) 
εµφανίζεται. Βλ. σχήµα. 6-1. Πατήστε το πλήκτρο

Σχήµα. 2               Σχήµα 2-1           Σχήµα 2-2          Σχήµα 2-3 "MEM" κουµπί για να αλλάξετε σε άλλη οµάδα. Επιβεβαιώστε 
γ. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη πατώντας το την επιλογή σας πατώντας το πλήκτρο "START". Η τρέχουσα 
πλήκτρο "START" όταν τα πρακτικά οµάδα θα πρέπει επίσης να επιβεβαιωθεί αυτόµατα µετά από
αναβοσβήνει, τότε η ώρα και η ηµεροµηνία επιβεβαιώνονται. 5 δευτερόλεπτα χωρίς καµία λειτουργία.
δ. Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα µετά από 1 λεπτό 



   
                  Εικ. 6.                               6-1
γ. Όταν η τρέχουσα οµάδα µνήµης έχει αποθηκευτεί τα                           Σχήµα7-2               Σχήµα  7-3
αποτελέσµατα, εµφανίζονται στιγµιαία στην οθόνη. Εάν δεν έχει δ) Κατά την εµφάνιση των αποθηκευµένων αποτελεσµάτων, η 
αποθηκευτεί αποτέλεσµα, ένα µηδενικό εµφανίζεται στην οθόνη. οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα µετά από 2 λεπτά χωρίς 
Βλ. σχήµα. 6-2 & 6-3. λειτουργία. 
δ. Η οθόνη φουσκώνει την περιχειρίδα µέχρι επαρκής πίεση να 
δηµιουργήσει µια µέτρηση. 8. ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΜΝΗΜΗ
Τότε η οθόνη απελευθερώνει βραδέως αέρα από την περιχειρίδα Όταν οποιοδήποτε αποτέλεσµα (εκτός από µέσο όρο ανάγνωση 
και εκτελεί την µέτρηση. Τέλος, η αρτηριακή πίεση και ρυθµό των τριών τελευταίων αποτελεσµάτων) εµφανίζεται και εσείς 
παλµών θα πρέπει να υπολογίζονται και να εµφανίζονται στην κρατάτε πιέζοντας το "MEM" κουµπί για τρία δευτερόλεπτα, όλα 
οθόνη ξεχωριστά. Η πίεση του αίµατος και (ενδεχοµένως) η τα αποτελέσµατα της τρέχουσας µνήµης θα διαγραφούν µετά 
"αρρυθµία" θα αρχίσει να αναβοσβήνει στην οθόνη. Βλ. σχήµα. από τρία "µπιπ". Η οθόνη LCD θα δείξει την εικόνα. 8. Πατώντας 
6-4. το πλήκτρο "MEM" ή το πλήκτρο "START" θα σβήσει η οθόνη.
Τα αποτέλεσµατα θα αποθηκεύονται αυτόµατα στην τρέχουσα 
οµάδα µνήµης.

                          Σχήµα8               Σχήµα  8-1
          Σχήµα 6-2.             Σχήµα 6-3.            Σχήµα 6-4 9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ
ε. Μετά τη µέτρηση, η οθόνη θα σβήσει αυτόµατα µετά από 1 Οι ακόλουθες κατευθυντήριες γραµµές για την εκτίµηση της 
λεπτό δεν θα λειτουργει. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το υψηλής πίεσης του αίµατος (ανεξάρτητα από την ηλικία ή το 
πλήκτρο "START" για να απενεργοποιήσετε την οθόνη φύλο) έχουν καθιερωθεί από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας 
χειροκίνητα. (ΠΟΥ). Παρακαλώ σηµειώστε ότι άλλοι παράγοντες (π.χ. 
f. Κατά τη διάρκεια της µέτρησης, µπορείτε να πατήσετε το διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισµα, κ.λ.π.) πρέπει επίσης να 
πλήκτρο "START" για να απενεργοποιήσετε την οθόνη ληφθούν υπόψη. Συµβουλευτείτε τον γιατρό σας για την ακριβή 
χειροκίνητα. εκτίµηση, και ποτέ δεν πρέπει να αλλάξετε τη θεραπεία µόνοι 
Σηµείωση: σας.
Παρακαλούµε συµβουλευτείτε έναν γιατρό για την ερµηνεία των 
µετρήσεων πίεσης.

7. ΠΡΟΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
α) Στη λειτουργία Ρολογιού, πατήστε το "MEM" κουµπί για να 
εµφανίσετε τα αποθηκευµένα αποτελέσµατα. Η µνήµη
Οµάδας και το ποσό των αποτελεσµάτων αυτής της οµάδας θα 
εµφανιστούν. Πατήστε το "START" κουµπί για να µεταβείτε σε 
άλλη οµάδα. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το "MEM" 
κουµπί. Η τρέχουσα οµάδα µπορεί επίσης να επιβεβαιωθεί Ορισµός και ταξινόµηση των τιµών της αρτηριακής πίεσης 
αυτόµατα µετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς λειτουργία. Βλ. σύµφωνα µε το WHO / ISH.
σχήµα. 7.
β) Μετά την επιλογή της οµάδας µνήµης, ο µέσος όρος των τριών 10 ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (1)
τελευταίων µετρήσεων εµφανίζεται στην οθόνη Το σύµβολο "Α" 
(Μέτριο) εµφανίζεται. Βλ. σχήµα. 7-1.

         
                          Σχήµα. 7             Σχήµα.  7-1
γ) Πατήστε το "MEM" κουµπί, το τελευταίο αποτέλεσµα θα 
εµφανιστεί µε την ηµεροµηνία και την ώρα και ο δείκτης της 
κατάταξης της αρτηριακής πίεσης θα αναβοσβήνει την ίδια 
στιγµή. Βλ. σχήµα. 7-2. Πατήστε το  "MEM" κουµπί 
επανειληµµένα για να επανεξετάστουν τα αποτελέσµατα που 
µετρήθηκαν προηγουµένως. Βλ. Σχήµα. 7-3.

Ταξινόµηση πίεσης αίµατος SYS (mm HG) DIA (mm HG)
Ιδανική

 
<120 <80

Κανονική
 

120 - 129 80 - 84
Υψηλή - κανονική

 
130 - 139 85 – 89

Υπέρταση επίπεδο 1 140 - 159 90 – 99
Υπέρταση επίπεδο 2 160 - 179 100 – 109
Υπέρταση επίπεδο 3 ?180 ?110

ΠΡΟΒΛΗΜΑ  ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ
Η οθόνη LCD δείχνει 
µη φυσιολογικά 
αποτελέσµατα

 

Η τοποθέτηση της 
µανσέτας δεν ήταν 
σωστή ή δεν είχε 
σφιχτεί αρκετά.

Βγάλτε τη µανσέτα και 
τοποθετήστε την ξανά.

 

Η θέση του σώµατος 
δεν ήταν σωστή κατά 
τη διάρκεια της 
µέτρησης.

∆είτε ξανά το κεφάλαιο 
<<Στάση του σώµατος 
κατά τη µέτρηση>> και 
δοκιµάστε ξανά.

Οµιλία, κίνηση 
βραχίονα ή  κίνηση του 
σώµατος,
θυµός, ενθουσιασµός ή 
νεύρα κατά τη διάρκεια 
της δοκιµής.

∆οκιµάστε ξανά όταν 
ηρεµήσετε χωρίς να 
κινείστε και να µιλάτε 
κατά τη διάρκεια της 
µέτρησης.

Ακανόνιστος καρδιακός 
ρυθµός (αρρυθµία)

Είναι ακατάλληλο για 
άτοµα µε σοβαρές
αρρυθµία να 
χρησιµοποιούν αυτό το 
ηλεκτρονικό 
πιεσόµετρο.



µέρος λίστες, περιγραφές, οδηγίες βαθµονόµησης, ή άλλες 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (2) πληροφορίες που θα βοηθήσουν το χρήστη είναι κατάλληλα 

κατασκευασµένα ώστε να επισκευαστούν η να τα προµηθευτούν 
από εξειδικευµένο τεχνικό προσωπικό.
9. Το µόνιτορ µπορεί να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά 
ασφάλειας και απόδοσης για τουλάχιστον 10.000 µετρήσεις ή 
τρία χρόνια, και η µανσέτα µπορεί να διατηρήσει τα 
χαρακτηριστικά απόδοσης για τουλάχιστον 1000 µετρήσεις.
10. Συνιστάται ότι η µανσέτα θα πρέπει να απολυµαίνεται 2 
φορές κάθε εβδοµάδα, εάν χρειάζεται (για παράδειγµα, σε ένα 
νοσοκοµείο ή σε κλινική). Σκουπίστε την εσωτερική πλευρά (η 
πλευρά που ακουµπά στο δέρµα) από την µανσέτα µε ένα 
µαλακό πανί εµποτισµένο µε αιθυλική αλκοόλη (75-90%) και 
πιέστε, τότε στεγνώστε την µανσέτα µε τον αέρα.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1. Μην ρίχνετε την οθόνη ούτε να την εκθέσετε σε ισχυρές 
πιέσεις.
2. Αποφύγετε τις υψηλές θερµοκρασίες και το άµεσο ηλιακό 
φως. Μην βυθίζετε την οθόνη στο νερό, καθώς αυτό θα 
προκαλέσει ζηµιά στην οθόνη.
3. Εάν αυτή η οθόνη, είχε αποθηκευθεί σε µια θερµοκρασία 
κοντά στο σηµείο πήξης, αφήστε τη να έρθει σε θερµοκρασία 
δωµατίου πριν από τη χρήση.
4. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρµολογήσετε την οθόνη.
5. Αν δεν χρησιµοποιείτε την οθόνη για µεγάλο χρονικό 
διάστηµα, αφαιρέστε τις µπαταρίες.
6. Συνιστάται ότι η απόδοση θα πρέπει να ελέγχεται κάθε 2 
χρόνια ή µετά από επισκευή. Παρακαλούµε επικοινωνήστε µε το 
κέντρο εξυπηρέτησης.
7. Καθαρίστε την οθόνη µε ένα στεγνό, µαλακό πανί ή ένα 
µαλακό πανί που έχει πιεστεί καλά και µετά έχει βραχεί µε νερό, 
αραιωµένο αλκοόλ απολυµαντικό, ή το αραιωµένη σαπουνάδα.
8. Κανένα συστατικό του µόνιτορ δεν µπορεί να επισκευαστεί 
από το χρήστη. Τα διαγράµµατα κυκλωµάτων, το συστατικό 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

 

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ
Η οθόνη LCD δείχνει 
το σύµβολο χαµηλής 
µπαταρίας.

 

Χαµηλή µπαταρία. Αλλάξτε τις 
µπαταρίες.

Η οθόνη LCD δείχνει 
<<Er 0>>

 

Η πίεση του συστήµατος 
είναι ασταθής πριν τη 
µέτρηση.

Μην κινείστε και 
δοκιµάστε ξανά.

Η οθόνη LCD δείχνει 
<<Er 1>>

 

Αποτυχία για την 
ανίχνευση συστολικής 
πίεσης.

 

Μην κινείστε και 
δοκιµάστε ξανά.

Η οθόνη LCD δείχνει 
<<Er 2>>

 

Αποτυχία για την 
ανίχνευση συστολικής 
πίεσης.

 

Μην κινείστε και 
δοκιµάστε ξανά.

Η οθόνη LCD δείχνει 
<<Er 3>>

 

Το σύστηµα µπλοκάρει ή η 
µανσέτα είναι
πάρα πολύ σφιχτά κατά τη 
διάρκεια της µέτρησης.

Βγάλτε τη µανσέτα 
και τοποθετήστε την 
ξανά.

Η οθόνη LCD δείχνει 
<<Er 4>>

 

Το σύστηµα χάνει αέρα ή 
η µανσέτα είναι
πάρα πολύ χαλαρή κατά 
τη διάρκεια της µέτρησης.

Βγάλτε τη µανσέτα 
και τοποθετήστε την 
ξανά.

Η οθόνη LCD δείχνει 
<<Er 5>>

Η πίεση της µανσέτας 
είναι πάνω από 300 mm 
Hg.

Μετρήστε ξανά µετά 
από πέντε λεπτά. 
Εάν η
οθόνη εξακολουθεί 
να είναι µη 
φυσιολογική, 
παρακαλούµε 
επικοινωνήστε µε
τον τοπικό διανοµέα 
ή το εργοστάσιο.

Η οθόνη LCD δείχνει 
<<Er 6>>

Περισσότερο από 3 λεπτά 
µε πίεση µανσέτας
άνω των 15 mm Hg.

Η οθόνη LCD δείχνει 
<<Er 7>>

EEPROM λάθος 
πρόσβασης.

Η οθόνη LCD δείχνει 
<<Er 8>>

Παράµετροι της συσκευής 
ελέγχουν για σφάλµα.

Η οθόνη LCD δείχνει 
<<Er Α>>

Λάθος της παραµέτρου 
πίεσης του αισθητήρα

Καµία απάντηση όταν
πατήσετε ένα κουµπί
ή τοποθετήσετε τις 
µπαταρίες.

Εσφαλµένη λειτουργία ή 
ισχυρές ηλεκτροµαγνητικές
παρεµβολές.

Βγάλτε τις 
µπαταρίες για πέντε 
λεπτά, και
στη συνέχεια, 
επανεγκαταστήσετε 
όλες τις µπαταρίες.

Σηµασία του συµβόλου "Σκουπιδοτενεκέδων»

Προστατεύστε το περιβάλλον µας: µην πετάτε τον ηλεκτρικό εξοπλισµό 
στα εσωτερικά απόβλητα.
Παρακαλώ επιστρέψτε οποιοδήποτε ηλεκτρικό εξοπλισµό που δεν 
χρησιµοποιείτε πλέον στα σηµεία που παρέχονται για τη διάθεσή 
τους.

Εγγύηση
Η συσκευή που παρέχεται από την επιχείρησή µας καλύπτεται από 
µια εγγύηση 24 µηνών που αρχίζει κατά την ηµεροµηνία της αγοράς 
(απόδειξη).
Κατά τη διάρκεια της εγγύησης οποιοδήποτε ελάττωµα της συσκευής 
ή των εξαρτηµάτων της που αποδίδεται στο υλικό ή ατέλειες 
κατασκευής θα διορθωθεί δωρεάν επισκευάζοντάς το ή, κατά την 
κρίση µας, αντικαθιστώντας την. Οι υπηρεσίες εγγύησης δεν 
συνεπάγουν επέκταση της εγγύησης ούτε δίνουν οποιοδήποτε 
δικαίωµα σε µια νέα εγγύηση!
Η απόδειξη της εγγύησης χορηγείται µε την απόδειξη της αγοράς. 
Χωρίς απόδειξη της αγοράς καµία δωρεάν αντικατάσταση ή επισκευή 
δεν πραγµατοποιείται.
Εάν επιθυµείτε να δηλώσετε κάτι σε σχέση µε την εγγύηση παρακαλώ 
επιστρέψτε ολόκληρη την συσκευή στην αρχική συσκευασία στον 
έµπορο µαζί µε την απόδειξη.

Ατέλειες στα αναλώσιµα ή αντικείµενα που φθείρονται όπως και στον 
καθαρισµό, συντήρηση ή στην αντικατάσταση από τα εν λόγω µέρη 
δεν καλύπτονται από την εγγύηση και ως εκ τούτου χρεώνονται!
Η εγγύηση διακόπτεται σε περίπτωση επέµβασης αναρµόδιου.

Μετά από τη λήξη της εγγύησης 
Μετά από τη λήξη της εγγύησης οι επισκευές µπορούν να γίνουν από 
τον έµπορο ή την υπηρεσία επισκευής έναντι πληρωµής των 
επόµενων δαπανών.


