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Για τη βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση του πιεσόμε-
τρου συνιστάται να συμβουλευθείτε πρώτα τον 
γιατρό σας ή κάποιον εξειδικευμένο επαγγελματία 
του τομέα της υγείας.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το πιεσόμε-
τρο. Με τη σωστή χρήση και την προσεκτική του 
συντήρηση, το πιεσόμετρο που αγοράσατε θα 
σας διασφαλίζει αξιόπιστες μετρήσεις για πολλά 
χρόνια.

Η μέθοδος μέτρησης που εφαρμόζει το αυτόματο 
πιεσόμετρό ονομάζεται ταλαντωσιμετρική. Το πι-
εσόμετρο ανιχνεύει την κίνηση του αίματoς στην 
αρτηρία του καρπού σας και μετατρέπει τις κινήσεις 
σε ψηφιακή μέτρηση. Η ταλαντωσιμετρική μέθο-
δος δεν απαιτεί τη χρήση στηθοσκοπίου, καθιστώ-
ντας έτσι ευκολότερη τη χρήση του πιεσόμετρου.

Η προδιαμορφωμένη περιχειρίδα τοποθετείται 
εύκολα και είναι άνετη κατά τη χρήση.

Σύμφωνα με κλινικές έρευνες έχει καταδειχθεί η 
άμεση σχέση μεταξύ της αρτηριακής πίεσης στον 
καρπό και της αρτηριακής πίεσης στον βραχίονα. 
Επειδή οι αρτηρίες του καρπού και του βραχίονα 
συνδέονται, οι αλλαγές της αρτηριακής πίεσης του 
καρπού αντανακλούν τις αλλαγές της αρτηριακής 
πίεσης του βραχίονα. Οι συχνές μετρήσεις της 
αρτηριακής πίεσης του καρπού θα δώσουν έτσι 
στον γιατρό σας μια ακριβή εικόνα της πραγματικής 
πορείας της αρτηριακής σας πίεσης.

Τα άτομα που πάσχουν από σοβαρή υπέρταση, 
σοβαρή αρτηριοσκλήρωση ή σοβαρό διαβήτη 
πρέπει να συμβουλεύονται τον γιατρό τους σχετικά 
με την παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης στο 
ύψος του βραχίονα.

Οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης με τη συγκε-
κριμένη συσκευή είναι ισοδύναμες με τις μετρήσεις 
που πραγματοποιούνται με ακρόαση, περιχειρίδα 
ή στηθοσκόπια, εντός των ορίων που προβλέπει 
το εθνικό πρότυπο για τα ηλεκτρονικά ή αυτόματα 
σφυγμομανόμετρα. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
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Κατά τη χρήση αυτού του προϊόντος βεβαιωθεί-
τε ότι ακολουθείτε όλες τις παρακάτω οδηγίες. 
Οποιαδήποτε ενέργεια που αντίκειται στις οδηγίες 
αυτές μπορεί να επηρεάσει την ακρίβεια μέτρησης 
της συσκευής.

1. Μην τροποποιείτε τη συσκευή χωρίς την προη-
γούμενη έγκριση του κατασκευαστή.
2. Οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης ερμηνεύ-
ονται αποκλειστικά από κάποιον επαγγελματία 
του τομέα της υγείας που γνωρίζει το ιατρικό σας 
ιστορικό.
Χάρη στη συστηματική χρήση της συσκευής αυτής 
και στην καταγραφή των μετρήσεών σας μπορείτε 
να ενημερώνετε τον γιατρό σας για τυχόν αλλαγές 
στην αρτηριακή σας πίεση.
3. Πραγματοποιείτε τις μετρήσεις σε ήρεμο περι-
βάλλον. Πρέπει να είστε καθισμένοι σε χαλαρή 
στάση.
4. Αποφεύγετε το κάπνισμα, την πρόσληψη τρο-
φής, τη λήψη φαρμάκων, την κατανάλωση αλκοόλ 

ή οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα 30 λεπτά 
πριν από τη μέτρηση της αρτηριακής σας πίεσης.
Εάν αισθάνεστε άγχος, μην μετρήσετε την πίεσή 
σας προτού υποχωρήσει αυτή η αίσθηση.
5. Ξεκουραστείτε 15 λεπτά πριν από τη μέτρηση 
της πίεσής σας.
6. Αφαιρέστε όλα τα σφιχτά ρούχα ή κοσμήματα 
που θα μπορούσαν να εμποδίσουν την τοποθέτη-
ση της περιχειρίδας.
7. Για τη διασφάλιση της ακρίβειας των αποτε-
λεσμάτων, το πιεσόμετρο πρέπει να παραμένει 
σταθερό κατά τη διάρκεια της μέτρησης
Παραμείνετε ακίνητοι και μην μιλάτε κατά τη διάρ-
κεια της μέτρησης.
8. Καταγράφετε καθημερινά την αρτηριακή σας 
πίεση και τις μετρήσεις των σφυγμών.
9. Μετράτε την πίεσή σας πάντα την ίδια στιγμή, 
καθημερινά ή σύμφωνα με τις συστάσεις του για-
τρού σας, ώστε να έχετε μια ακριβή εικόνα της 
πραγματικής εξέλιξης της αρτηριακής σας πίεσης.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΤΟΥ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟΥ

10. Περιμένετε τουλάχιστον 15 λεπτά μεταξύ των 
μετρήσεων για να επιτρέψετε στα αιμοφόρα αγ-
γεία να επιστρέψουν στο φυσιολογικό.
11. Στις σπάνιες περιπτώσεις στις οποίες ο σφυγ-
μός σας είναι πολύ αδύναμος ή μη φυσιολογι-
κός, ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα τα οποία 
εμποδίζουν τη σωστή διεξαγωγή της μέτρησης. 
Εάν διαπιστωθούν μη φυσιολογικές διακυμάν-
σεις, συμβουλευθείτε τον γιατρό σας ή κάποιον 
επαγγελματία του τομέα της υγείας.
12. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση από 
ενήλικες. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, μπορεί-
τε ανά πάσα στιγμή να διακόψετε τη διαδικασία 
αύξησης ή μείωσης της πίεσης του αέρα της περι-
χειρίδας πιέζοντας το πλήκτρο POWER.
13. Εάν έχετε απορίες σχετικά με την τοποθέτηση, 
τη χρήση ή τη συντήρηση της συσκευής, απευθυν-
θείτε στον κατασκευαστή.
Η χρήση ενός πιεσόμετρου αυτομέτρησης δεν 
μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει 
την ιατρική εξέταση. Μην τροποποιείτε την αγω-
γή που ακολουθείτε χωρίς προηγούμενη ιατρική 
γνωμάτευση.

Πλήκτρο μνήμης

Πλήκτρο 
«POWER»

Περιχειρίδα 
καρπού

Ρύθμιση  
της ώρας

Υποδοχή μπαταριών

Ψηφιακή οθόνη
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Συστολική πίεση

Διαστολική πίεση

Καρδιακός ρυθμός

Σύμβολο σφυγμών

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ LCD

 Ημερομηνία      Ώρα

Σύμβολο Φούσκωμα/Ξεφούσκωμα

Σύμβολο μη φυσιολογικού 
καρδιακού ρυθμού

Σύμβολο αδύναμης μπαταρίας
Σύμβολο μέσου όρου μετρήσεων

Σύμβολο μνήμης

 Ρυθμίσεις μνήμης

Ένδειξη ΠΟΥ
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Προειδοποίηση αδύναμων μπαταριών:

Μόλις στην οθόνη εμφανιστεί το σύμβολο αδύ-
ναμων μπαταριών «          » ή εάν η οθόνη δεν 
ανάβει μόλις πιέσετε το πλήκτρο POWER, πρέπει 
να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες.

Για την αντικατάσταση των μπαταριών:

1. Ανοίξτε το καπάκι της υποδοχής μπαταριών.

2. Βεβαιωθείτε ότι οι πόλοι είναι στραμμένοι προς 
τη σωστή πλευρά και τοποθετήστε δύο μπαταρίες 
ΑΑΑ.

3. Κλείστε το καπάκι της υποδοχής μπαταριών.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ Συστάσεις

1. Χρησιμοποιείτε πάντα καινούριες μπαταρίες. 
Μην συνδυάζετε ποτέ καινούριες με παλαιότερες 
μπαταρίες.

2. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες 
μπαταρίες διότι ενδέχεται να διαφέρουν σε ποι-
ότητα και ισχύ.  Η χρήση επαναφορτιζόμενων 
μπαταριών μπορεί να επηρεάσει την απόδοση 
της συσκευής.

3. Συνιστάται να αφαιρείτε τις μπαταρίες όταν η 
συσκευή δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένο 
χρονικό διάστημα.

4. Οι μπαταρίες πρέπει να απορρίπτονται σύμ-
φωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κα-
νονισμούς και τη νομοθεσία.
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Η ρύθμιση της ημερομηνίας και της ώρας της συσκευής είναι απαραίτητη πριν από την πρώτη χρήση και 
μετά από κάθε αντικατάσταση των μπαταριών.
1. Μόλις η οθόνη σβήσει (κενή οθόνη) ή μετά την αντικατάσταση των μπαταριών, πιέστε σύντομα το 
πλήκτρο «Ημερομηνία και ώρα». Η «χρονολογία» αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη.
2. Πιέστε το πλήκτρο «MEMORY» για να μεταβείτε στο έτος που επιθυμείτε και, στη συνέχεια, πιέστε 
το πλήκτρο
«POWER» για να επιβεβαιώσετε τη «χρονολογία».
3. Στη συνέχεια αναβοσβήνει ο «μήνας». Επαναλάβετε τα στάδια 1 και 2 για να ρυθμίσετε τον «μήνα» 
και την «ημέρα» και, στη συνέχεια, την «ώρα» και τα «λεπτά».
4. Μόλις ρυθμίσετε τα λεπτά, η συσκευή εγκαταλείπει αυτόματα τη λειτουργία ρύθμισης ημερομηνίας/
ώρας και στην οθόνη εμφανίζεται για λίγο η λέξη OFF προτού απενεργοποιηθεί.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΑΣ

Πιέστε το πλήκτρο
«Ημερομηνία και ώρα»

Πιέστε το πλήκτρο
«POWER»

Πιέστε το πλήκτρο
«POWER»

Πιέστε το πλήκτρο 
«POWER»

Χρονολογία Μήνας

ΛεπτάΏρα 

Πιέστε το πλήκτρο 
«POWER»

Πιέστε το πλήκτρο 
«POWER»

OFF

Ημέρα
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0.5~1
cm

ΠΩΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΙΕΣΟΜΕΤΡΟ
Είναι σημαντικό να αποφεύγετε το κάπνισμα, την πρόσληψη τροφής, τη λήψη 
φαρμάκων, την κατανάλωση αλκοόλ ή οποιαδήποτε σωματική δραστηριότητα 
30 λεπτά πριν από τη μέτρηση της πίεσής σας.  Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν 
μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε τον αριστερό σας καρπό, προσαρ-
μόστε τις οδηγίες ώστε να τοποθετήσετε την περιχειρίδα στον δεξιό καρπό. Ο 
γιατρός σας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε τον καρπό που είναι καταλληλότερος 
για τη μέτρηση της πίεσης.
1. Αφαιρέστε όλα τα σφιχτά ρούχα ή κοσμήματα που θα μπορούσαν να εμπο-
δίσουν την τοποθέτηση της περιχειρίδας.
2. Καθίστε σε ένα τραπέζι ή σε ένα γραφείο με τα πέλματα να ακουμπούν στο 
δάπεδο.
3. Τοποθετήστε το πιεσόμετρο με το εσωτερικό της παλάμης στραμμένο προς τα 
επάνω. Φροντίστε η συσκευή να βρίσκεται στο ύψος της καρδιάς.
4. Εφαρμόστε την προδιαμορφωμένη περιχειρίδα στον καρπό σας έτσι ώστε η 
ψηφιακή οθόνη να είναι στραμμένη προς το μέρος σας.
5. Προσαρμόστε την περιχειρίδα ώστε να απέχει περίπου 1 cm από το σημείο 
όπου ξεκινά το χέρι σας.
6. Η περιχειρίδα πρέπει να προσαρμοστεί με άνεση αλλά να εφαρμόζει γύρω 
από τον καρπό σας.
Είναι φυσιολογικό η αρτηριακή πίεση να ποικίλει μεταξύ των δύο καρπών, γι’ 
αυτό οι μετρήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται στον ίδιο πάντα καρπό 
ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα.
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Διαβάστε προσεκτικά όλο το εγχειρίδιο προτού 
πραγματοποιήσετε την πρώτη σας μέτρηση.
1. Τοποθετήστε τον αγκώνα σας πάνω σε μια 
σταθερή επιφάνεια, με το εσωτερικό της παλάμης 
στραμμένο προς τα επάνω. Ανασηκώστε τον καρ-
πό σας έως ότου το πιεσόμετρο να βρίσκεται στο 
ύψος της καρδιάς. Χαλαρώστε το άλλο σας χέρι.
2. Πιέστε το πλήκτρο
«POWER» για να 
ενεργοποιήσετε τη συ-
σκευή.
3. Μετά την αυτόματη 
επιβεβαίωση, στην 
οθόνη εμφανίζεται η 
τελευταία μέτρηση.
4. Το πιεσόμετρο ξεκινά τη μέτρηση.
5. Η περιχειρίδα φουσκώνει αυτό-
ματα, ενώ στην οθόνη εμφανίζεται η 
αύξηση της πίεσης του αέρα στην πε-
ριχειρίδα. Κατά την αύξηση της πίεσης 
του αέρα, στην οθόνη εμφανίζεται 
ένα βέλος στραμμένο προς τα επάνω.

6. Μόλις η πίεση του αέρα αυξηθεί 
σε ικανοποιητικό επίπεδο, στην οθό-
νη εμφανίζεται η μείωση της πίεσης 
του αέρα (βέλος στραμμένο προς 
τα κάτω) και αισθάνεστε τη μείωση 
της πίεσης της περιχειρίδα να ξεφου-
σκώνει.
7. Κατά την ανίχνευση του καρδιακού 
ρυθμού, στην οθόνη LCD εμφανίζε-
ται το σύμβολο καρδιακού ρυθμού 
το οποίο αναβοσβήνει διαρκώς.
8. Η τιμή της αρτηριακής σας πίεσης 
και ο σφυγμός σας εμφανίζονται ταυ-
τόχρονα στην οθόνη.
9. Ο δείκτης υπέρτασης στην οθό-
νη υποδεικνύει το εύρος των τιμών 
μέτρησης.
10. Η μέτρηση αποθηκεύεται αυτόμα-
τα στη μνήμη.
11. Επιλέξτε POWER για να προστατεύσετε τη 
συσκευή και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής 
των μπαταριών.
Η συσκευή σβήνει αυτόματα μετά από 2 λεπτά.

ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
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1. Το ψηφιακό αυτό πιεσόμετρο διαθέτει ανι-
χνευτή μη φυσιολογικού καρδιακού ρυθμού. Ο 
μη φυσιολογικός καρδιακός ρυθμός μπορεί να 
επηρεάσει τη μέτρηση. Εάν κατά τη διάρκεια της 
μέτρησης το πιεσόμετρο ανιχνεύσει μη φυσιολο-
γικό καρδιακό ρυθμό, μαζί με τα αποτελέσματα 
της μέτρησης εμφανίζεται στην οθόνη το σύμβο-
λο «      ». Μπορείτε να επαναλάβετε τη μέτρηση 
ώστε να βεβαιωθείτε ότι τα αποτελέσματα δεν 
επηρεάζονται από τυχόν κινήσεις κατά τη μέτρηση 
ή από μη φυσιολογικό καρδιακό ρυθμό.
2. Εάν το σύμβολο αυτό εμφανίζεται συχνά, συνι-
στάται να συμβουλευθείτε τον γιατρό σας.
3. Η συσκευή δεν υποκαθιστά 
σε καμία περίπτωση τον καρδιο-
λογικό έλεγχο, όμως χρησιμεύει 
στην πρώιμη ανίχνευση των δια-
ταραχών του καρδιακού ρυθμού.
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Η συσκευή διαθέτει δείκτη υπέρτασης, μια λει-
τουργία μοναδική για τη συγκεκριμένη κατηγορία 
συσκευών. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει 
θεσπίσει διεθνώς αποδεκτά πρότυπα για την αξι-
ολόγηση των αποτελεσμάτων μέτρησης υψηλής ή 
χαμηλής αρτηριακής πίεσης. Η παρακάτω γραφική 
παράσταση χρησιμεύει αποκλειστικά ως κατευθυ-
ντήρια γραμμή. Για την ερμηνεία των αποτελεσμά-
των σας να συμβουλεύεστε πάντα τον γιατρό σας ή 
κάποιον επαγγελματία του τομέα της υγείας.

Σοβαρή υπέρταση (Επίπεδο 3) 

Μέτρια  υπέρταση (Επίπεδο 2)

Ελαφρά υπέρταση (Επίπεδο 1)

Φυσιολογική-Υψηλή

Φυσιολογική

Δ
ια

στ
ολ

ικ
ή 

πί
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η 
αί

μα
το

ς

Δείκτης υπέρτασης
Συστολική αρτηριακή πίεση

Βέλτιστη

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΗ 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΡΔΙΑΚΟΥ ΡΥΘΜΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΥΓΕΙΑΣ (ΠΟΥ)
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Ανάκτηση αποθηκευμένων αποτελεσμάτων:
Μπορείτε να ανακτήσετε συνολικά έως και 60 
αποτελέσματα μετρήσεων αποθηκευμένα στη 
μνήμη, καθώς και τον μέσο όρο των 3 τελευταί-
ων μετρήσεων της μνήμης για να ενημερώσετε τον 
γιατρό σας ή κάποιον εγκεκριμένο επαγγελματία 
του τομέα της υγείας.
1. Πιέστε και αφήστε το πλήκτρο «ΜΝΗΜΗ». 
Στην οθόνη εμφανίζεται αρχικά ο μέσος όρος των 
3 τελευταίων αποθηκευμένων αποτελεσμάτων.
2. Συνεχίστε να πιέζετε το πλήκτρο «ΜΝΗΜΗ» για 
να προβληθούν διαδοχικά οι επόμενες αποθηκευμέ-
νες μετρήσεις. Οι μετρήσεις εμφανίζονται στην οθό-
νη από την πιο πρόσφατη προς την παλαιότερη, ενώ 
στην κάτω αριστερή γωνία εμφανίζεται ο αριθμός 
της σειράς εγγραφής τους στη μνήμη.

3. Στην οθόνη προβάλλονται όλα τα αποτελέσμα-
τα της εκάστοτε μέτρησης, συμπεριλαμβανόμενου 
του καρδιακού ρυθμού, του δείκτη υπέρτασης, της 
ώρας και της ημερομηνίας.
4. Μόλις ο αριθμός των μετρήσεων υπερβεί τις 60, 
τα παλαιότερα δεδομένα αντικαθίστανται από τις 
νέες καταχωρήσεις στη μνήμη.
5. Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να πιέσετε το πλήκτρο 
«Power» για να απενεργοποιήσετε το πιεσόμετρο 
κατά την ανάγνωση των αποθηκευμένων αποτελε-
σμάτων.

Διαγραφή των μετρήσεων από τη μνήμη:
Με σβησμένη οθόνη, πιέστε παρα-
τεταμένα το πλήκτρο
«ΜΝΗΜΗ» έως ότου εμφανιστεί 
στην οθόνη η ένδειξη «CLr». Όλες 
οι μετρήσεις έχουν πλέον διαγρα-
φεί από τη μνήμη.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΝΗΜΗΣ

12

FONCTION MÉMOIRE
Rappel des Mesures en Mémoire :

Vous pouvez rappeler jusqu’à 60 mesures totales en 
mémoire, plus une moyenne des 3 dernières mesures 
conservées en mémoire pour les partager avec votre 
médecin ou un professionnel de santé qualifié.

1. Appuyez et relâchez le bouton «MEMOIRE». L’ap-
pareil affichera d’abord la moyenne des 3 dernières 
mesures stockées.

2. Continuez à appuyer sur le bouton «MEMOIRE» 
pour visualiser successivement les mesures  suivantes 
mémorisées. Les mesures apparaîtront sur l’écran 
de la plus récente à la plus ancienne; le numéro de 
mémoire apparaîtra dans le coin en bas à gauche.

3. Tous les résultats d’une mesure donnée s’affiche-
ront, y compris les résultats de mesure, la fréquence 
cardiaque, l’indicateur d’hypertension ainsi que 
l’heure et la date.

4. Lorsque le nombre de mesures dépasse 60, les 
données les plus anciennes seront remplacées par le 
nouvel enregistrement.

5. Appuyez sur le bouton «Power» pour éteindre le 
tensiomètre à tout moment pendant la lecture des 
mesures stockées.

Appuyez sur 
le bouton 
«MEMOIRE»

Effacer les Mesures de la Mémoire :

À partir de l’écran éteint, 
maintenez le bouton 
«MEMOIRE» pressé  jusqu’à 
ce que l’écran affiche «CLr». 
Cela indique que toutes les 
mesures ont été effacées.
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Πιέστε το πλήκτρο
«ΜΝΗΜΗ»
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Συνιστώμενη ενέργεια

Η οθόνη παραμένει κενή παρόλο που η 
συσκευή τροφοδοτείται με τάση.

Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με καινούριες.

Οι μπαταρίες δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά ως προς 
τους ακροδέκτες. Επανατοποθετήστε τις μπαταρίες στη σωστή θέση.

Εμφανίζεται το σύμβολο αδύναμης 
μπαταρίας.

Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με καινούριες.

Σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, οι μπαταρίες παρουσι-
άζουν πιο αδύναμο ηλεκτρικό φορτίο.

Θερμάνετε τις μπαταρίες ή χρησιμοποιήστετη συ-
σκευή σε περιβάλλον με υψηλότερες θερμοκρασίες.

Η διάρκεια λειτουργίας της συσκευής δεν 
είναι σταθερή.

Οι μπαταρίες διαφορετικών κατασκευαστών έχουν 
διαφορετική διάρκεια ζωής.

Χρησιμοποιείτε αλκαλικές μπαταρίες και αντικαθιστά-
τε ταυτόχρονα όλες τις μπαταρίες με μπαταρίες του 
ίδιου κατασκευαστή.

Μετά τη μέτρηση δεν εμφανίζονται 
αποτελέσματα στην οθόνη. Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί. Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με καινούριες.

Αμφισβητήσιμα αποτελέσματα αρτηρι-
ακής πίεσης.

Η περιχειρίδα ήταν ενδεχομένως τοποθετημένη λάθος. Επανατοποθετήστε την και επαναλάβετε τη μέτρηση.

Είναι φυσιολογικό η αρτηριακή πίεση να παρουσιάζει 
διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αναπαυθείτε για λίγο, χαλαρώστε και επαναλάβετε 
τη μέτρηση.

Αμφισβητήσιμα αποτελέσματα καρδιακού 
ρυθμού.

Κινήσεις του σώματος κατά τη χρήση της συσκευής. Αποφεύγετε να κινείστε κατά τη διάρκεια της μέτρησης.

Μετρήσεις λίγο μετά από άσκηση ή έκθεση σε 
εξωτερικό χώρο.

Μην μετράτε την αρτηριακή σας πίεση μετά από άσκη-
ση ή μόλις επιστρέφετε από εξωτερικό χώρο.

Η συσκευή σβήνει από μόνη της. Σχεδιασμός της συσκευής. Πιέστε και πάλι το πλήκτρο τροφοδοσίας ισχύος 
και, στη συνέχεια,επαναλάβετε τη μέτρηση.

Κατά τη διάρκεια της μέτρησης,  
η περιχειρίδα φουσκώνει ξανά.

Αυτό ενδέχεται να είναι φυσιολογικό εάν η αρτηριακή 
πίεση του χρήστη υπερβαίνει την αρχική τιμή πίεσης 
αέρα στην περιχειρίδα. Η συσκευή φουσκώνει κάθε 
φορά αυτόματα με πίεση αέρα άνω των 40mmHg.

Χαλαρώστε και προσπαθήστε να επαναλάβετε 
τη μέτρηση.

Η περιχειρίδα καρπού δεν είναι καλά στερεωμένη. Βεβαιωθείτε ότι η περιχειρίδα καρπού είναι καλά 
στερεωμένη και επαναλάβετε τη μέτρηση.
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Κωδικός σφάλματος Ερμηνεία Διορθωτική ενέργεια

Err 0 Απουσία σφυγμού ή ανεπαρκής ανίχνευση 
σφυγμού.

Αφαιρέστε τα ρούχα που εμποδίζουν ενδε-
χομένως τη μέτρηση και ξαναπροσπαθήστε.

Err 1 Διαρροή πίεσης αέρα της περιχειρίδας / 
ανεπαρκές φούσκωμα.

Η περιχειρίδα καρπού δεν είναι καλά 
στερεωμένη. Επανατοποθετήστε την και 
επαναλάβετε τη μέτρηση.

Err 2 Πρόβλημα στην πίεση αέρα. Αναπαυθείτε για λίγο, χαλαρώστε και 
ξαναπροσπαθήστε.

Err 3 Πρόβλημα κατά το ξεφούσκωμα.
Η περιχειρίδα καρπού δεν είναι καλά 
στερεωμένη. Επανατοποθετήστε την και 
επαναλάβετε τη μέτρηση.

Err 0 Σφάλμα μνήμης.
Αφαιρέστε τις μπαταρίες για να επανεκ-
κινήσετε τη συσκευή και επαναλάβετε τη 
μέτρηση.

Αδύναμες μπαταρίες. Αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με 
καινούριες.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ

14

CODES ERREUR

Code Erreur Signification Action corrective

Err 0

Err 2

Err 1

Err 3

Err

Aucun pouls ou détection de pouls insuffisante.

Défaut de pression.

Enlevez les vêtements pouvant gêner la mesure 
et réessayez.

Reposez-vous un moment, détendez-vous et 
réessayez.

Fuite de pression du brassard /
gonflage trop faible.

Défaut de déflation.

Erreur de mémoire.

Piles faibles.

Le brassard de poignet n’est pas bien fixé.
Installez-le à nouveau et refaites une mesure.

Le brassard de poignet n’est pas bien fixé.
Installez-le à nouveau et refaites une mesure.

Retirez les piles pour redémarrer l’appareil, puis 
reprenez une mesure.

Remplacez toutes les piles par des piles neuves.

notice-0081N-r1.indd   14 13/04/2017   10:42:15
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1. Καθαρίστε προσεκτικά τη συσκευή και την περι-
χειρίδα καρπού με ελαφρώς υγρό πανί.
2. Μην βυθίζετε τη συσκευή στο νερό. Σε πε-
ρίπτωση διεύσδυσης νερού, υπάρχει κίνδυνος 
ζημιών.
3. Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, ισχυρά απορρυ-
παντικά ή διαλύτες για τον καθαρισμό της συ-
σκευής, συμπεριλαμβανομένης της περιχειρίδας 
καρπού.
4. Για τον καθαρισμό του πιεσόμετρου χρησιμο-
ποιήστε μαλακό και στεγνό πανί.
5. Προστατεύετε τη συσκευή από την άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία, τη σκόνη ή την υπερβολική 
υγρασία.
6. Αποφύγετε τις ακραίες θερμοκρασίες.
7. Μην αποσυναρμολογείτε το πιεσόμετρο ή την 
περιχειρίδα.
8. Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν δεν πρόκειται 
να χρησιμοποιήσετε το πιεσόμετρο για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται προς της διατάξεις 
της οδηγίας ΕΚ περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων 
(93/42/ΕΟΚ). Τα ακόλουθα πρότυπα ισχύουν για 
τον σχεδιασμό ή/και την κατασκευή των προϊόντων:

EN 1060-3
Μη επεμβατικά σφυγμομανόμετρα - Μέρος 3: Συμπληρωμα-
τικές απαιτήσεις για το ηλεκτρομηχανικό σύστημα μέτρησης 
της αρτηριακής πίεσης

EN 1060-4
Μη επεμβατικά σφυγμομανόμετρα - Μέρος 4: Διαδικασίες 
δοκιμών για τον καθορισμό της συνολικής ακρίβειας των 
συστημάτων αυτόματων μη επεμβατικών σφυγμομανόμετρων

ISO 14971
Ιατροτεχνολογικά προϊόντα - Εφαρμογή της διαχείρισης των 
κινδύνων σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα. Η ταξι-
νόμηση κατά το πρότυπο IEC / EN 60601-1 παράγραφος 5:
• Εξοπλισμός εσωτερικής τροφοδοσίας
• IPX0
• Εξοπλισμός μη προοριζόμενος για χρήση κοντά σε εύφλε-
κτα μείγματα αναισθητικών που περιέχουν αέρα, οξυγόνο ή 
υπεροξείδιο του αζώτου
• Συνεχής λειτουργία

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
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• Εύρος τιμών μέτρησης:
Αρτηριακή πίεση: 30 έως 280 mmHg

Συχνότητα σφυγμών: 40 έως 199 παλμοί/λεπτό

• Ακρίβεια βαθμονόμησης:
Αρτηριακή πίεση: ± 3 mmHg

Συχνότητα σφυγμού: ± 4% του αποτελέσματος 
μέτρησης

• Συνθήκες λειτουργίας:
10°C έως 40°C

Μέγιστη σχετική υγρασία 85%  
(χωρίς συμπύκνωμα)

• Συνθήκες αποθήκευσης/μεταφοράς:
-20 °C έως + 50 °C

Μέγιστη σχετική υγρασία 85%  
(χωρίς συμπύκνωμα)

• Τροφοδοσία: 2 μπαταρίες AAA 1,5 V (LR03)

• Βάρος: 120g (χωρίς τις μπαταρίες)

• Διαστάσεις: 71 mm x 84 mm x 32,2 mm (Μ x Υ x Β)

• Περίμετρος περιχειρίδας (μέγεθος M): 12,5 έως 21 cm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΜΣ

ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΜΣ

Οδηγία και δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές.
Το πιεσόμετρο καρπού 0081Ν έχει σχεδιαστεί για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που ορίζεται 
ακολούθως. Ο πελάτης ή ο χρήστης του πιεσόμετρου καρπού 0081Ν πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή 
χρησιμοποιείται στο εν λόγω περιβάλλον.

Οδηγία και δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία.
Το πιεσόμετρο καρπού 0081Ν έχει σχεδιαστεί για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που ορίζεται 
ακολούθως. Ο πελάτης ή ο χρήστης του πιεσόμετρου καρπού 0081Ν πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή 
χρησιμοποιείται στο εν λόγω περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας CEI 60601 
Επίπεδο δοκιμής

Επίπεδο 
συμμόρφωσης Οδηγίες σχετικά με το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Ηλεκτροστατική 
εκφόρτιση 
(DES) CEI 61000-4-2

± 6 kV εξ επαφής

± 8 kV στον αέρα

± 6 kV εξ επαφής

± 8 kV στον αέρα

Το δάπεδο πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ξύλο, σκυρόδεμα 
ή κεραμικά πλακίδια. Εάν το δάπεδο είναι επιστρωμένο με συνθε-
τικά υλικά, η ελάχιστη σχετική υγρασία πρέπει να είναι 30%.

Συχνότητα τροφοδοσίας 
(50/60 Hz) μαγνητικό 
πεδίο CEI 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Το μαγνητικό πεδίο της συχνότητας τροφοδοσίας πρέπει να 
είναι προσαρμοσμένο στον χώρο χρήσης της συσκευής.

Δοκιμή εκπομπών Συμμόρφωση Οδηγίες σχετικά με το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων  
CISPR 11 Κατηγορία 1

Το πιεσόμετρο καρπού 0081Ν χρησιμοποιεί την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων 
αποκλειστικά για την εσωτερική του λειτουργία. Ως εκ τούτου, οι εκπεμπόμε-
νες ραδιοσυχνότητες είναι πολύ χαμηλές και δεν προκαλούν παρεμβολές με 
ηλεκτρονικές συσκευές που βρίσκονται σε μικρή απόσταση.

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων  
CISPR 11 Κλάση Β

Το πιεσόμετρο καρπού 0081Ν μπορεί να χρησιμοποιείται σε όλους τους 
χώρους, συμπεριλαμβανομένων των κατοικιών και των χώρων που είναι 
συνδεδεμένοι απευθείας στο δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης χαμηλής τάσης 
για την τροφοδοσία κτιρίων που προορίζονται για κατοικίες.

Εκπομπές αρμονικών  
συχνοτήτων CEI 61000-3-2 Δεν ισχύει

Οι διακυμάνσεις τάσης/εκπομπές 
τρεμοσβήματος CEI 61000-3-3 Δεν ισχύει
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Στα 80 MHz και 800 MHz ισχύει το ανώτατο εύρος τιμών συχνοτήτων.
Οι παρούσες συστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων τροποποιείται μέσω της 
απορρόφησης και της αντανάκλασης που οφείλονται σε δομές, αντικείμενα και άτομα.
A. Η ένταση πεδίου των σταθερών πομπών, όπως των σταθμών φόρτισης ασυρμάτων (κυψελοειδών συσκευών) και των επίγειων κινητών 
ασυρμάτων, των ερασιτεχνικών ασυρμάτων, των συσκευών ραδιοεκπομπής ΑΜ και FM και των τηλεοράσεων δεν μπορεί θεωρητικά να προβλεφθεί με 
ακρίβεια. Για την αξιολόγηση του ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος που δημιουργείται από τους σταθερούς πομπούς ραδιοσυχνοτήτων, συνιστάται 
η ηλεκτρομαγνητική καταγραφή του χώρου. Εάν η ένταση του πεδίου που μετράται στον χώρο χρήσης του πιεσόμετρου καρπού 0081Ν υπερβαίνει το 
ως άνω ισχύον επίπεδο συμμόρφωσης ραδιοσυχνοτήτων, το πιεσόμετρο καρπού 0081Ν πρέπει να ελεγχθεί ώστε να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία 
του. Εάν παρουσιάζει μη φυσιολογική λειτουργία, ενδέχεται να απαιτείται η λήψη συμπληρωματικών μέτρων, όπως η αναδιάταξη ή επανατοποθέτηση 
του πιεσόμετρου καρπού 0081Ν.
B. Στη ζώνη συχνοτήτων από 150 kHz έως 80 MHz η ένταση πεδίου πρέπει να είναι μικρότερη από 3 V/m.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΜΣ Οδηγία και δήλωση του κατασκευαστή - ηλεκτρομαγνητική ατρωσία
Το πιεσόμετρο καρπού 0081Ν έχει σχεδιαστεί για χρήση στο ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον που ορίζεται 
ακολούθως. Ο πελάτης ή ο χρήστης του πιεσόμετρου καρπού 0081Ν πρέπει να διασφαλίζει ότι η συσκευή 
χρησιμοποιείται στο εν λόγω περιβάλλον.

Δοκιμή ατρωσίας CEI 60601 
Επίπεδο δοκιμής

Επίπεδο 
συμμόρφωσης Οδηγίες σχετικά με το ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον

Ακτινοβολούμενες  
ραδιοσυχνότητες  
CEI 61000-4-3

3 V/m
80 MHz έως
2,.5 GHz

3 V/m

Οι φορητές και κινητές συσκευές επικοινωνίας με χρήση ραδιοσυ-
χνοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των καλωδίων, δεν πρέπει να 
χρησιμοποιούνται κοντά στα εξαρτήματα του πιεσόμετρου καρπού 
0081Ν, σε απόσταση μικρότερη από τη συνιστώμενη απόσταση 
διαχωρισμού όπως υπολογίζεται βάσει της εξίσωσης που εφαρμόζεται 
για τη συχνότητα του πομπού.
Συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού D = 1,2 √P
D = 1,2 √P 80 MHz έως 800 MHz
D = 2,3 √P 800 MHz έως 2,5 GHz
όπου Ρ είναι η δηλωμένη μέγιστη ισχύς εξόδου του πομπού σε Watt 
(W) από τον κατασκευαστή του πομπού και d είναι η συνιστώμενη 
απόσταση διαχωρισμού σε μέτρα (m).
Η ένταση του πεδίου των σταθερών πομπών ραδιοσυχνοτήτων, όπως 
προσδιορίζονται κατόπιν επιτόπιας ηλεκτρομαγνητικής μέτρησης, 
πρέπει να είναι χαμηλότερη από το επίπεδο συμμόρφωσης για κάθε 
ζώνη συχνοτήτων.
Ενδέχεται να προκληθούν παρεμβολές κοντά σε συσκευές που φέρουν 
το ακόλουθο σύμβολο:
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TABLEAUX CEM Directive et déclaration du fabricant - immunité électromagnétique
Le tensiomètre de poignet 0081N est destiné à être utilisé dans l’environnement électromagnétique 
spécifié ci-dessous. Le client ou l’utilisateur du tensiomètre de poignet 0081N doit s’assurer qu’il est 
utilisé dans un tel environnement.

Test d’immunité 
CEI 60601 

Niveau 
d’essai

Niveau de 
conformité Directives sur  l’environnement électromagnétique

RF rayonnées 
CEI 61000-
4-3

3 V/m
80 MHz à
2.5 GHz

3 V/m

Les équipements de communication RF portables et mobiles ne doivent 
pas être utilisés plus près d’aucune des parties du tensiomètre de poignet 
0081N, y compris les câbles, que la distance de séparation recommandée 
calculée à partir de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur.
Distance de séparation recommandée
D = 1,2 √P
D = 1,2 √P 80 MHz à 800 MHz
D = 2,3 √P 800 MHz à 2,5 GHz
Où P est la puissance de sortie maximale de l’émetteur en watts (W) selon 
le fabricant de l’émetteur et d est la distance de séparation recommandée 
en mètres (m).
Les intensités de champ des émetteurs RF fixes, telles qu’elles sont déter-
minées par un relevé électromagnétique du site, doivent être inférieures au 
niveau de conformité dans chaque gamme de fréquences.
Des interférences peuvent se produire à proximité d’équipements marqués 
du symbole suivant :

NOTE 1 À 80 MHz et 800 MHz, la plage de fréquence la plus élevée s’applique.
NOTE 2 Ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par 
l’absorption et la réflexion des structures, des objets et personnes.
A. Les intensités de champ des émetteurs fixes, comme les stations de base pour la radio (cellulaires / sans fil) et les radios mobiles 
terrestres, les radios amateurs, la radiodiffusion AM et FM et la diffusion TV ne peuvent pas être prédites théoriquement avec 
précision. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, il conviendrait d’envisager un relevé électro-
magnétique du site. Si la valeur de l’intensité du champ mesurée à l’endroit où est utilisé le tensiomètre de poignet 0081N dépasse 
le niveau de conformité RF applicable ci-dessus, le tensiomètre de poignet 0081N doit être contrôlé pour vérifier le fonctionnement 
normal. Si une performance anormale est observée,  des mesures supplémentaires peuvent s’avérer nécessaires, comme la réorienta-
tion ou la réinstallation du tensiomètre de poignet 0081N.
B. Selon la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent être inférieures à 3 V/m.
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ΠΙΝΑΚΕΣ ΗΜΣ Συνιστώμενες αποστάσεις διαχωρισμού μεταξύ των φορητών και κινητών συσκευών επικοινωνίας 
μέσω ραδιοσυχνοτήτων και του πιεσόμετρου καρπού 0081Ν.
Το πιεσόμετρο καρπού 0081Ν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον ελεγχόμενων 
παρεμβολών ραδιοσυχνοτήτων. Ο πελάτης ή χρήστης της οθόνης του πιεσόμετρου καρπού 0081Ν μπορεί 
να συμβάλει στην πρόληψη των ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών τηρώντας ελάχιστη απόσταση μεταξύ των 
φορητών και κινητών συσκευών επικοινωνίας μέσω ραδιοσυχνοτήτων (πομπών) και του πιεσόμετρου 
καρπού 0081Ν όπως συνιστάται παρακάτω, ανάλογα τη μέγιστη ισχύ εξόδου της συσκευής επικοινωνίας.

Μέγιστη ονομαστική ισχύς 
εξόδου του πομπού σε W

Απόσταση διαχωρισμού σε m ανάλογα με τη συχνότητα του πομπού

150 kHz έως 80 MHZ 80 MHz έως 800 MHz 800 MHz έως 2,5 GHz

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Για τους πομπούς των οποίων η μέγιστη ισχύς εξόδου δεν αναφέρεται παραπάνω, η συνιστώμενη απόσταση διαχωρισμού d σε μέτρα (m) 
μπορεί να ορίζεται με τη χρήση της ισχύουσας εξίσωσης ως προς τη συχνότητα του πομπού, όπου Ρ είναι η μέγιστη ισχύς εξόδου του 
πομπού σε Watt (W) όπως δηλώνεται από τον κατασκευαστή του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1 Από 80 MHz έως 800 MHz εφαρμόζεται η απόσταση διαχωρισμού που ισχύει για την ανώτατη ζώνη συχνοτήτων.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ 2 Οι παρούσες συστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις. Η διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων 
επηρεάζεται από την απορρόφηση και την αντανάκλαση που οφείλονται σε δομές, αντικείμενα και άτομα.
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Lire la notice

Partie Appliquée type BF

Les piles et appareils 

électroniques doivent être 

éliminés en conformité 

avec la législation locale

Fabricant

Température de stockage

Référence catalogue

Conserver au sec

Numéro de lot

Conforme à la Directive 
européenne 93/42/EEC 0123

ETUI
CARTON
A RECYCLER

CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT
> WWW.CONSIGNESDETRI.FR

0123

notice-0081N-r1.indd   20 13/04/2017   10:42:16

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης

Εφαρμοζόμενο μέρος τύπου BF

Οι μπαταρίες και οι ηλεκτρονικές 
συσκευές πρέπει να απορρίπτονται 
σύμφωνα με την κατά τόπους  
ισχύουσα νομοθεσία

Κατασκευαστής

Θερμοκρασία αποθήκευσης

Κωδ. αναφοράς καταλόγου

Φυλάσσετε σε στεγνό μέρος

Αριθμός παρτίδας

Συμμορφώνεται προς την  
ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EΟΚ

16o χλμ. Θεσσαλονίκης-Μουδανιών,  
570 01,  Ν. Ρύσιο, (Φαρμακαίικα) Θεσσαλονίκη,
T: 2316 002 740 

b iopharm.gr


