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Introduction
Blood pressure measurements determined with AU941f are equivalent to those 
obtained by a trained observer using cuff/stethoscope auscultation method, 
within the limits prescribed by the American National Standard, Electronic or 
Automated Sphygmomanometers. This unit is to be used by adult consumers 
in a home environment. Do not use this device on infants or neonates. AU941f 
is protected against manufacturing defects by an established International War-
ranty Program. For warranty information, you can contact your distributors.

  Attention: Consult the accompanying documents. Please read this man-
ual carefully before use. For specific information on your own blood pres-
sure, contact your physician.  Please be sure to keep this manual.

Real Fuzzy Measuring Technology
This unit uses the oscillometric method to detect your blood pressure. Before 
the cuff starts inflating, the device will establish a baseline cuff pressure equiva-
lent to the air pressure. This unit will determine the appropriate inflation level 
based on pressure oscillations, followed by cuff deflation.  
During the deflation, the device will detect the amplitude and slope of the pres-
sure oscillations and thereby determine for you the systolic blood pressure, di-
astolic blood pressure, and pulse.
Preliminary Remarks
This Blood Pressure Monitor complies with the European regulations and bears 
the CE mark “CE 0120”. The quality of the device has been verified and conforms 
to the provisions of the EC council directive 93/42/EEC (Medical Device Direc-
tive), Annex I essential requirements and applied harmonized standards.
EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Non-invasive sphygmomanometers - Part 1 - General 
requirements 
EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Non -invasive sphygmomanometers - Part 3 - Sup-
plementary requirements for electro-mechanical blood pressure measuring 
systems
EN 1060-4: 2004 Non-invasive sphygmomanometers - Part 4: Test Procedures 
to determine the overall system accuracy of automated non-invasive sphyg-
momanometers.
This blood pressure monitor was designed for long service time. To ensure ac-
curate measurements, this monitor is recommended to be recalibrated every 
two years.
Blood Pressure Standard
The National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee 
has developed a blood pressure standard, classifying blood pressure ranges into 
4 stages. (Ref. The Seventh Report of the  Joint National Committee on Preven-
tion, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure-Complete 
Report JNC-7, 2003). This blood pressure classification are based on historical 
data, and may not be directly applicable to any particular patient. It is important 
that you consult with your physician regularly.  Your physician will tell you your 
normal blood pressure range as well as the point at which you will be consid-
ered at risk. For reliable monitoring and reference of blood pressure, keeping 
long- term records is recommended. Please download the blood pressure log 
at our website www.accumed.ch.
Display Explanations
EE / Measurement Error: Make sure the L-plug is securely connected to the air 
socket and measure again quietly. Wrap the cuff correctly and keep arm steady 
during measurement. If the error keeps occurring, return the device to your lo-
cal distributor or service center.
E1 / Air Circuit Abnormality: Make sure the L-Plug is securely connected to 
the air socket on the side of the unit and measure again quietly. If the errors still 
occur, return the device to your local distributor or service center for help.
E2 / Pressure Exceeding 300 mmHg: Switch the unit off and measure again 
quietly. If the error keeps occurring, return the device to your local distributor 
or service center.
E3 / Data Error: Remove the batteries, wait for 60 seconds, and reload. If the er-
ror keeps occurring, return the device to your local distributor or service center.
Er / Exceeding Measurement Range: Measure again quietly. If the error 
keeps occurring, return the device to your local distributor or service center.
Movement Detection
The “Movement Detection” helps reminding the user to remain still and is indi-
cating any body movement during measurement. The specified icon appears 
once a “body movement” has been detected during and after each measure-
ment.
Note:  It’s highly recommended that you measure again if the icon  ap-

pears.
Guest Mode
This monitor has a non-stored single measurement function. Press the User-
Switching key to select the memory zone of guest  , and follow the Measure-
ment Procedure to take a measurement correctly. When the measurement is 
completed, the measurement value will not be stored in memory zone.
Hypertension Risk Indication
The National High Blood Pressure Education Program Coordinating Committee 
has developed a blood pressure standard, classifying blood pressure ranges into 
4 stages. This unit is equipped with innovative blood pressure risk Indication, 
which visually indicates the assumed risk level (normal  / prehypertension 

 / stage 1 hypertension  / stage 2 hypertension  ) of the result after 
each measurement.
Irregular Heartbeat (IHB) Detection
This unit is equipped with an Irregular Heartbeat (IHB) Detection which allows 
those who have an irregular heartbeat to obtain accurate measurements alert-
ing the user of the presence of an irregular heart beat during the measurement.
Note: It is strongly recommended that you consult your physician if the IHB icon 
(  ) appears often.
Using the AC Adaptor (Optional)
1. Connect the AC adaptor with the AC adaptor jack on the back side of the unit.
2. Plug the AC adaptor into the socket. (AC adaptors with required voltage and 

current indicated near the AC adaptor jack.)
Caution: 

1.  Please unload the batteries when operating with the AC mode for a 
longer period of time . Leaving the batteries in the compartment for a 
long time may cause leakage, which may lead to damage of the unit.

2.  No batteries are needed when operating with the AC mode.
3.  AC adaptors are optional. Please contact the distributor for the compatible 

AC adaptors.
4.  Use only the authorized AC Adaptor with this blood pressure monitor. Infor-

mation for the authorized AC adaptor, please refer to APPENDIX 1. 
Installing Batteries
1.  Press down and lift the battery cover in the direction of the arrow to open the 

battery compartment.
2.  Install or replace 4 “AA” sized batteries in the battery compartment according 

to the indications inside the compartment.
3.  Replace the battery cover by clicking in the bottom hooks first, then push in 

the top end of the battery cover.
4.  Replace the batteries in pairs. Remove batteries when unit is not in use for 

extended periods of time.
You need to replace the batteries when

 1.  low battery icon appears on display.
2.  the ON/OFF/START key is pressed and nothing appears on display.
Caution:
1.  Batteries are hazardous waste. Do not dispose them together with the house-

hold garbage.

2.  There are no user serviceable parts inside. Batteries or damage from old batter-
ies are not covered by warranty.

3.  Use exclusively brand batteries. Always replace with new batteries together. 
Use batteries of the same brand and same type. 

Applying the Cuff
1.  Unwrap the arm cuff, leaving the end of the cuff through the D-ring of the cuff.
2.  Put your left arm through the cuff loop. The color strip indication should be 

positioned closer to you with the tube pointing in the direction of your arm 
(Fig. ). Turn your left palm upward and place the edge of the arm cuff at 
approximately 1.5 to 2.5 cm above the inner side of the elbow joint (Fig. ). 
Tighten the cuff by pulling the end of the cuff.

3.  Center the tube over the middle of the arm. Press the hook and loop mate-
rial together securely. Allow room for 2 fingers to fit between the cuff and 
your arm. Position the artery mark (Ø) over the main artery (on the inside of 
your arm) (Fig. ,). Note: Locate the main artery by pressing with 2 fingers 
approximately 2 cm above the bend of your elbow on the inside of your left 
arm. Identify where the pulse can be felt the strongest. This is your main artery.

4.  Plug in the cuff connecting tube into the unit (Fig. ).
5.  Lay your arm on a table (palm upward) so the cuff is at the same height as your 

heart. Make sure the tube is not kinked (Fig. ).
6.  This cuff is suitable for your use if the arrow falls within the solid color line as 

shown on the right (Fig. ). If the arrow falls outside the solid color line, you 
will need a cuff with other circumferences. Contact your local dealer for ad-
ditional size cuffs.

Measurement Procedures
Here are a few helpful tips to help you obtain more accurate readings:
•  Blood pressure changes with every heartbeat and is in constant fluctuation 

throughout the day.
•  Blood pressure recording can be affected by the position of the user, his or her 

physiological condition and other factors. For greatest accuracy, wait one hour 
after exercising, bathing, eating, drinking beverages with alcohol or caffeine, or 
smoking to measure blood pressure.

•  Before measurement, it’s suggested that you sit quietly for at least 5 minutes 
as measurement taken during a relaxed state will have greater accuracy. You 
should not be physically tired or exhausted while taking a measurement.

•  Do not take measurements if you are under stress or tension.
•  During measurement, do not talk or move your arm or hand muscles.
•  Take your blood pressure at normal body temperature. If you are feeling cold or 

hot, wait a while before taking a measurement.
•  If the monitor is stored at very low temperature (near freezing), have it placed at 

a warm location for at least one hour before using it.
•  Wait 5 minutes before taking the next measurement.
1.  Press the User-Switching key to select memory zone 1, memory zone 2 or 

guest mode. After a memory zone is selected, press the ON/OFF/START key 
to reset the monitor so it can start measurement in the chosen memory zone.

2.  Press the ON/OFF/START key. All digits will light up, checking the display func-
tions. The checking procedure will be completed in 2 seconds.

3.  After all symbols appear, the display will show a blinking “0”. The monitor is 
ready to measure and will automatically inflate the cuff slowly to start meas-
urement.

4.  When the measurement is completed, the cuff will exhaust the pressure in-
side. Systolic pressure, diastolic pressure and pulse will be shown simultane-
ously on the LCD screen. The measurement is then automatically stored into 
the pre-designated memory zone.

This monitor will re-inflate automatically to approximately 220 mmHg if the sys-
tem detects that your body needs more pressure to measure your blood pres-
sure.
Note: 1.  This monitor automatically switches off approximately 1 minute after 

last key operation.
2.  To interrupt the measurement, simply press the Memory or ON/OFF/START 

key; the cuff will deflate immediately.
3.  During the measurement, do not talk or move your arm or hand muscles.
Recalling Values from Memory
1.   The monitor has two memory zones (1 and 2). Each zone can store up to 60 

measurements.
2.   To read memory values from a selected memory zone, use the User-Switching 

key to select a memory zone (1 or 2) from which you want to recall values. 
Press the Memory key. The first reading displayed is the average of the last 3 
measurements stored in memory.

 3.  Continue to press the Memory key to view the last previously stored meas-
urement. Every measurement comes with an assigned memory sequence 
number.

Note: The memory bank can store up to 60 readings per memory zone. When 
the number of readings exceeds 60, the oldest data will be replaced with the 
new record. 
Recalling average values of morning and nighttime
1.  This monitor has 7, 14, 21, 28 days averaging function of morning and night-

time. 
2.  To read averaging value from a selected memory zone, use the User-Switching 

key to select a memory (1 or 2) from which you want to recall values. 
3.  Press the Morning and Nighttime Average key, the first reading displayed is the 

average of all morning readings from the last 7 days. 
4.  Continue to press the Morning and Nighttime Average key to view the av-

erage of all morning readings of last 14, 21, and 28 days, then all nighttime 
readings of last 7, 14, 21, and 28 days. Every average value comes with a day 
number, Morning and Nighttime mark and Average mark.

Note: AM is defined as 4:00 AM – 11:59 AM
Note: PM is defined as 6:00 PM – 2:00 AM
Clearing Values from Memory
1.  Press the User-Switching key to select memory zone 1 or memory zone 2.
2.  Press and hold the Memory key for approximately 5 seconds, then the data in 

the memory zone can be erased automatically.
Time Adjustment
1.  To adjust the date/time in the monitor after installing or replaces batteries. The 

display will show a blinking number showing the date.
2.  Change the date by pressing the Memory key, each press will increase the 

number. Press the ON/OFF/START key to confirm the entry and the screen will 
show a blinking number representing the month.

3.  Change the month, the hour and the minute as described in Step 2 above, 
using the Memory key to change and the ON/OFF/START key to confirm the 
entries.

4.  “0” will reappear as the Blood Pressure Monitor is ready for measurement again.
Troubleshooting
If any abnormality will arise during use, please check the following points. 
Symptoms Check Points Correction

No display when the 
ON/OFF/START key 
is pressed

Have the batteries run 
down?

Replace them with four new 
batteries.

Have the batteries' 
polarities been positioned 
incorrectly?

Re-insert the batteries in the 
correct positions.

EE mark shown on 
display or the blood 
pressure value is dis-
played excessively 
low (high)

Is the cuff placed cor-
rectly?

Wrap the cuff properly so 
that it is positioned correctly.

Did you talk or move dur-
ing measurement? Measure again. Keep arm 

steady during measurement.Did you vigorously shake 
the cuff during measure-
ment?

Note: If the unit still does not work, return it to your dealer. Under no circum-
stance should you disassemble and repair the unit by yourself.

 Française
Introduction
Les mesures de pression artérielle réalisées avec l’AU941f sont équiva-
lentes à celles obtenues par un observateur expérimenté utilisant un 
brassard/stéthoscope, dans les limites prescrites par la norme nationale 
américaine sur les sphygmomanomètres électroniques ou automatiques. 
Cet instrument est réservé à un usage domestique par des adultes. Ne 
l’utilisez pas pour relever la pression artérielle d’enfants ou de bébés. 
L’AU941f est garanti contre les défauts de fabrication par un programme 
de garantie internationale. Pour plus d’informations sur la garantie, vous 
pouvez contacter votre distributeur local.

  Attention: Consultez les documents d’accompagnement. Veuillez 
lire ce manuel attentivement avant l’emploi. Pour obtenir des infor-
mations spécifiques sur la pression artérielle, contactez votre méde-
cin.  Veillez à conserver ce manuel.

Technologie de mesure Real Fuzzy
Cet instrument utilise la méthode oscillométrique pour détecter la pres-
sion artérielle. Avant le gonflage du brassard, l’instrument établit une pres-
sion de base équivalente à la pression de l’air. Il détermine le niveau de 
gonflage approprié sur la base des oscillations de pression, puis le dégon-
flage du brassard.
Pendant le dégonflage, l’instrument détecte l’amplitude et la pente des 
oscillations de pression. Ce faisant, il détermine les pressions artérielles 
systolique et diastolique, et le pouls.
Remarques préliminaires
Ce tensiomètre est conforme aux réglementations européennes et pré-
sente le marquage CE «CE0120». La qualité de l’instrument a été contrôlée 
et est conforme aux dispositions de la directive européenne 93/42/CEE 
(appareils médicaux), annexe 1, exigences fondamentales et normes har-
monisées appliquées:
EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Sphygmomanomètres pour mesures non inva-
sives - Partie 1 - Exigences générales 
EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Sphygmomanomètres pour mesures non inva-
sives - Partie 3 - Exigences supplémentaires pour systèmes de mesure de 
pression artérielle électromécaniques
EN 1060-4: 2004 Sphygmomanomètres pour mesures non invasives - Par-
tie 4: Procédures d’essai pour déterminer la précision système globale de 
sphygmomanomètres automatiques à mesure non invasive.
Ce tensiomètre a été conçu pour une utilisation de longue durée. Pour 
maintenir la précision des mesures, prévoyez un réétalonnage du tensio-
mètre tous les deux ans. 
Norme relative à la pression artérielle
Le Comité national de coordination de programme éducatif sur l’hyper-
tension aux Etats-Unis a élaboré une norme relative à la pression artérielle, 
classant les plages de tension en 4 niveaux. (Réf.: le 7e rapport du Comité 
national mixte sur la prévention, la détection, l’évaluation et le traitement 
de l’hypertension, rapport complet JNC-7, 2003). Cette classification de la 
pression artérielle se base sur des données historiques et ne peut être ap-
pliquée telle quelle à un patient donné. Veuillez consulter votre médecin 
régulièrement. Il vous indiquera votre plage de pression artérielle normale 
de même que les valeurs considérées comme un risque. Pour une sur-
veillance et une documentation fiables de la pression artérielle, conservez 
des enregistrements à long terme. Veuillez télécharger votre carnet de 
pression artérielle sur le site www.accumed.ch.
Description de l’écran
EE / Erreur de mesure: Assurez-vous que la fiche L est bien branchée sur 
la prise d’air et refaites la mesure. Ajustez correctement le brassard et gar-
dez votre bras immobile pendant la mesure. Si l’erreur persiste, renvoyez 
l’instrument au distributeur ou centre SAV local.
E1 / Défaut du circuit d’air: Assurez-vous que la fiche L est bien bran-
chée sur la prise d’air sur le côté de l’instrument et refaites la mesure. Si 
l’erreur persiste, renvoyez l’instrument au distributeur ou centre SAV local.
E2 / Pression dépassant 300 mmHg: Enlevez les piles, attendez 60 
secondes, puis réinsérez-les. Si l’erreur persiste, renvoyez l’instrument au 

distributeur ou centre SAV local.
E3 / Erreur de données: Refaites la mesure. Si l’erreur persiste, renvoyez 
l’instrument au distributeur ou centre SAV local.
Er / Mesure hors plage: Refaites la mesure. Si l’erreur persiste, renvoyez 
l’instrument au distributeur ou centre SAV local.
Détecteur de mouvement
Le “Détecteur de mouvement” permet de rappeler à l’utilisateur de res-
ter immobile et indique tout mouvement du corps pendant la mesure. 
L’icône spécifiée s’affiche une fois “le mouvement du corps” a été détec-
tée pendant et après chaque mesure.
Remarque: Il est fortement recommandé que vous mesure à nouveau si 
l’icône  apparaît.
Mode Invite
Ce moniteur est doté d’une fonction non-store seule mesure. Appuyez sur 
la touche de commutation par l’utilisateur pour sélectionner la zone de 
mémoire de l’invité  , et suivez la procédure de mesure pour effectuer 
une mesure correcte. Lorsque la mesure est terminée, la valeur de mesure 
ne sera pas stockée dans la zone mémoire.
Indicateur de risque d’hypertension
Le Comité national de coordination de programme éducatif sur l’hyper-
tension aux États-Unis a développé une norme relative à la pression ar-
térielle, classant les plages de tension en 4 niveaux. Cet instrument est 
équipé d’un indicateur de risque d’hypertension novateur qui signale de 
façon optique le niveau de risque présumé (normal  / pré-hypertension 

 / hypertension de niveau 1  / hypertension de niveau 2  ) du résul-
tat après chaque mesure.
Détecteur de trouble du rythme cardiaque (IHB)
Cet instrument est équipé d’un détecteur de trouble du rythme cardiaque 
(IHB) permettant aux personnes qui souffrent de battements de cœur 
irréguliers d’obtenir une indication précise sur une éventuelle arythmie 
cardiaque pendant la mesure.
Remarque: Nous vous recommandons vivement de consulter votre mé-
decin si l’icône IHB(  ) apparaît souvent.
Utilisation du bloc secteur CA (en option)
1.Raccordez le bloc secteur CA à la prise jack CA au dos de l’instrument.
2. Branchez le bloc secteur CA sur la prise. (Les blocs secteur CA nécessaires 

sont indiqués à côté de la prise jack CA.)
Attention: 

 1.  Veuillez enlever les piles si vous opérez en mode CA pendant une 
longue période. Un long séjour des piles dans le logement peut 
provoquer des fuites susceptibles d’endommager l’instrument.

2.   Pas de piles nécessaires en mode CA.
3.  Les blocs secteur CA sont optionnels. Contactez le distributeur pour 

plus d’informations sur les blocs secteur CA compatibles.
4.  Utilisez seulement le bloc secteur CA autorisé avec ce tensiomètre. 

Pour plus d’informations sur le bloc secteur CA autorisé, référez-vous 
à l’ANNEXE 1.

Insertion des piles
1.  Pressez et relevez le couvercle du logement des piles dans le sens de la 

flèche pour ouvrir le logement.
2.  Insérez ou remplacez 4 piles «AA» dans le logement conformément aux 

indications situées à l’intérieur.
3.  Reposez le couvercle du logement en engageant d’abord les crochets 

du bas, puis l’extrémité supérieure.
4.  Remplacez les piles par paire. Enlevez les piles avant une longue période 

d’inutilisation de l’instrument.
Vous devez remplacer les piles quand

 1.  l’icône «Faible état de charge» s’affiche
2.  vous pressez la Touche ON/OFF/DEMARRAGE et que l’écran reste noir.
Attention: 1.  Les piles font partie des déchets spéciaux. Ne les jetez pas 

avec les ordures ménagères.
2.  L’instrument ne contient pas de pièces réparables par l’utilisateur. Les 

piles ou dommages résultant de piles usagées sont exclus de la garan-
tie.

3.  Utilisez exclusivement des piles de marque. Remplacez toujours les piles 
en bloc. Utilisez des piles de même marque et de même type. 

Mise en place du brassard
1.  Déroulez le brassard en laissant l’extrémité du brassard passer à travers 

la bague D.
2.  Passez votre bras gauche à travers le brassard. Orientez le repère de 

couleur vers vous, le tuyau suivant la direction du bras (fig. ). Votre 
paume gauche étant en haut, placez le bord du brassard environ 1,5 à 
2,5 cm au-dessus du creux du coude (fig. ). Serrez le brassard en tirant 
sur son extrémité.

3.  Centrez le tuyau sur le bras. Appuyez sur le crochet et fixez l’ensemble. 
Vous devez pouvoir placer 2 doigts entre le brassard et votre bras. Pla-
cez le repère de l’artère (Ø) sur l’artère principale (à l’intérieur du bras) 
(fig. .). Remarque: Localisez l’artère principale en appuyant avec 2 
doigts environ 2 cm au-dessus du coude, à l’intérieur du bras gauche. 
Repérez l’endroit où le pouls est le plus fort. C’est l’artère principale.

4.  Branchez le tuyau de connexion du brassard sur le tensiomètre (fig. ).
5.  Posez le bras sur une table (paume en haut) de sorte que le brassard 

se trouve à hauteur du cœur. Assurez-vous que le tuyau n’est pas plié 
(fig. ).

6.  Ce brassard convient à votre bras si la flèche coïncide avec la ligne conti-
nue en couleur illustrée à droite (fig. ). Si la flèche se trouve en dehors 
de cette ligne, vous avez besoin d’un brassard d’un autre périmètre. 
Contactez le revendeur local pour obtenir des brassards d’autres tailles.

Procédures de mesure
Voici quelques conseils utiles pour obtenir des mesures plus précises:
•  La pression artérielle change à chaque battement de cœur et varie 

constamment pendant la journée.
•  La mesure de la pression artérielle peut être affectée par la position de 

l’utilisateur, son état physiologique et d’autres facteurs. En vue d’une pré-
cision maximale, ne mesurez pas la pression artérielle moins d’une heure 
après avoir fait du sport, pris un bain, mangé, bu des boissons alcoolisées 
ou de la caféine, ou fumé.

•  Nous vous recommandons de vous asseoir au moins 5 minutes dans un 
lieu calme, étant donné qu’un état détendu augmente la précision. Vous 
ne devriez pas être épuisé pendant la prise d’une mesure.

•  Ne faites pas de mesures quand vous êtes stressé ou tendu.
•  Evitez de parler et de bouger les muscles de votre main ou bras pendant 

la mesure.
•  Mesurez la pression artérielle à une température corporelle normale. Si 

vous avez froid ou chaud, attendez un peu avant de faire une mesure.
•  Si le tensiomètre est stocké à très basse température (près de 0°), mettez-

le dans un endroit tempéré au moins une heure avant de l’utiliser.
•  Attendez 5 minutes avant de prendre la prochaine mesure.
1.  Pressez la touche de sélection d’utilisateur pour choisir la zone de 

mémoire 1 ou 2. Après la sélection d’une zone de mémoire, pressez la 
Touche ON/OFF/DEMARRAGE pour réinitialiser le tensiomètre et dé-
marrer les mesures dans la zone choisie.

2.  Pressez la Touche ON/OFF/DEMARRAGE. Tous les chiffres s’illuminent 
et l’affichage est contrôlé. La procédure de contrôle dure 2 secondes.

Ce tensiomètre regonfle automatiquement le brassard à une pression 
d'env. 220 mmHg si le système détecte que votre corps a besoin de plus 
de pression pour les mesures.
3.  Après l’affichage de tous les symboles, l’écran affiche un “0” clignotant. 

Le tensiomètre est prêt à mesurer et gonfle automatiquement le bras-
sard pour démarrer une mesure.

4.  A la fin de la mesure, le brassard évacue la pression emmagasinée. Les 
pressions artérielles systolique et diastolique ainsi que le pouls sont 
simultanément affichés. La mesure est alors automatiquement enregis-
trée dans la zone de mémoire prédéfinie.

Ce tensiomètre regonfle automatiquement le brassard à une pression 
d'env. 220 mmHg si le système détecte que votre corps a besoin de plus 
de pression pour les mesures.
Remarque: 1.  Ce tensiomètre s’arrête automatiquement 1 minute après la 

dernière pression de touche.
2.  Pour interrompre la mesure, pressez la Touche ON/OFF/DEMARRAGE 

ou Mémoire. Le brassard se dégonfle tout de suite.
3.  Evitez de parler ou de bouger les muscles de votre bras ou main pen-

dant la mesure.
Rappel de valeurs enregistrées
1.   Le tensiomètre a deux zones de mémoire (1 et 2). Chaque zone peut 

enregistrer 60 mesures.

 Русский Язык
Введение
Точность измерений артериального давления с помощью прибора 
AU941f эквивалента точности таких измерений, производимых ли-
цом, прошедшим соответствующее обучение, с помощью манжеты и 
стетоскопа, в пределах, соответствующим требованиям националь-
ного стандарта США «Электронные и автоматические сфигмоманоме-
тры». Этот прибор может использоваться взрослыми потребителями 
в домашних условиях. Не используйте это устройство на младенцах 
или новорожденных. Отсутствие дефектов изготовления в приборе 
AU941f гарантируется Международной программой гарантии. За под-
робной информацией о гарантии вы можете обратиться к местным 
дистрибьюторам.

  Внимание: Ознакомьтесь с сопутствующей документацией. Пе-
ред использованием тщательно прочтите это руководство. За 
конкретной информацией об артериальном давлении обращай-
тесь к своему врачу. Сохраните данное руководство для исполь-
зования в будущем.

Измерительная технология Real Fuzzy
Для определения артериального давления в данном приборе исполь-
зуется осциллометрический метод. Перед началом подачи воздуха в 
манжету прибор определяет отправное значения давления в манже-
те, равное давлению воздуха. Прибор определяет уровень давления в 
манжете, необходжимый для измерения, учитывая осцилляции (коле-
бания) давления. После достижения максимального давления воздух 
из манжеты стравливается.
Во время стравливания воздуха прибор определяет амплитуду и на-
клон осцилляций давления и вычисляет значения систолического и 
диастолического артериального давления, а также частоту пульса.
Предварительные замечания
Данный прибор для измерения артериального давления отвечает 
требованиям европейских стандартов, что подтверждается знаком 
«CE 0120». Качество прибора проверено на соответствие требовани-
ям директивы EC 93/42/EEC (Директива по приборам медицинского 
назначения) Приложение 1.
EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Неинвазивные сфигмоманометры - Часть 1 - 
Общие требования 
EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Неинвазивные сфигмоманометры - Часть 3 
- Дополнительные требования для электромеханических систем для 
измерения артериального давления
EN 1060-4: 2004 Неинвазивные сфигмоманометры - Часть 4: Процеду-
ры испытаний для определения полной системной точности автома-
тических неинвазивных сфигмоманометров.
Данный прибор для измерения артериального давления рассчитан на 
продолжительный срок службы. Для обеспечения точности измере-
ний рекомендуется  проводить повторную калибровку этого прибора 
каждые два года. 
Стандарт по артериальному давлению
Согласно стандарту по артериальному давлению, разработанному Ко-
ординационным комитетом Национальной программы просвещения 
по проблеме высокого артериального давления, уровни артериаль-
ного давления делятся на 4 группы. (См. The Seventh Report of the Joint 
National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment 
of High Blood Pressure-Complete Report JNC7:2003).Такая классифика-
ция артериального давления основана на результатах проведенных 
исследований, она может не быть непосредственно применимой к 
определенному пациенту. Очень важно регулярно посещать своего 
врача.  Он пояснит Вам, какие значения артериального давления яв-
ляются нормальными, а какие могут быть опасными для Вашего здо-
ровья. Для надежного контроля величины артериального давления 
и для сравнения рекомендуется сохранять записи измеренных зна-
чений артериального давления в течение длительного времени. На 
нашем веб-сайте www.accumed.ch можно загрузить бланк страницы 
журнала для ведения таких записей.
Символы, отображаемые на дисплее
EE / Ошибка измерения: Убедитесь, что коннектор плотно вставлен 
в гнездо, повторите процедуру измерения. Правильно наложите ман-
жету и не двигайте рукой во время измерения. Если ошибка продол-
жает повторяться, обратитесь в сервисный центр.
E1 / Ошибка циркуляции воздуха: Убедитесь, что коннектор плот-
но вставлен в гнездо, и повторите процедуру измерения снова. Если 
ошибка продолжает повторяться, обратитесь в сервисный центр.
E2 / Давление превышает 300 мм рт. ст.: Выключите прибор и по-
вторите измерение. Если ошибка продолжает повторяться, обрати-
тесь в сервисный центр или к продавцу.
E3 / Ошибка данных: Выньте и снова установите батареи. Если 
ошибка продолжает повторяться, обратитесь в сервисный центр или 
к продавцу.
Er/ Превышение диапазона измерений: Повторите измерение. 
Если ошибка продолжает повторяться, обратитесь в сервисный центр 
или к продавцу.
Детектор движения
«Детектор движения» помогает пользователю контролировать свои 
движения и оставаться на месте, а также указывает любое движение 
тела во время измерения. Значок «движение тела» появляется при 
каждом измерении, но только тогда, когда был обнаружено движение 
тела. 
Примечание: Настоятельно рекомендуется, повторить измерения, ес-
ли появился значок  .
Режим пользователя
Данный прибор имеет функцию памяти для  одного измерения  На-
жмите Переключатель Пользователя для выбора зоны  памяти поль-
зователя и следуйте процедуре измерения для правильного проведе-
ния измерения. После того, как измерение завершено, показатель не 
будет сохранен в памяти.
Указатель степени риска гипертонии
Согласно стандарту по артериальному давлению, разработанному Ко-
ординационным комитетом Национальной программы просвещения 
по проблеме высокого артериального давления, уровни артериаль-
ного давления делятся на 4 группы. Данный прибор оснащен инно-
вационным визуальным указателем, показывающим после каждого из-
мерения артериального давления, к какой категории риска относится 
полученный результат (Норма  /предгипертония  / гипертония 
1-й степени  / гипертония 2 степени  ). 
Указатель наличия аритмии
Данный прибор имеет функцию определения аритмии, позволяющую 
проводить точные измерения при наличии аритмии. Прибор пред-
упреждает пользователя, если при измерении выявлена аритмия.
Примечание: Если символ аритмии (  ) появляется часто, настоя-
тельно рекомендуется обратиться к врачу.
Использование блока питания переменного тока (поставляет-
ся отдельно)
1. Подсоедините блок питания переменного тока к соответствующему 

гнезду на  назад стороне.
2. Вставьте вилку блока питания переменного тока в розетку. (Требуе-

мые значения выходного напряжения и тока блока питания указаны 
вблизи гнезда для подключения.)

Внимание:
 1.  При использовании блока питания переменного тока в течение 

длительного времени из прибора следует вынуть батареи. Если 
неиспользуемые батареи находятся в приборе в течение дли-
тельного времени, это может привести к их протеканию и по-
вреждению прибора.

2.  При применении блока питания батареи не используются.
3.  Блоки питания от сети переменного тока поставляются отдельно. 

По вопросам приобретения соответствующего блока питания об-
ращайтесь к продавцу.

4.  С данным измерителем артериального давления можно использо-
вать только блок питания, одобренный производителем. Информа-
ция об одобренных производителем блоках питания переменного 
тока приводится в ПРИЛОЖЕНИИ 1.

Установка батарей
1.  Чтобы открыть батарейный отсек, нажмите на его крышку и подни-

мите ее в направлении стрелки.

Cautionary Notes
1.   The unit contains high-precision assemblies. Therefore, avoid extreme tem-

peratures, humidity, and direct sunlight. Avoid dropping or strongly shocking 
the main unit, and protect it from dust.

2.   Clean the blood pressure monitor body and the cuff carefully with a slightly 
damp, soft cloth. Do not press. Do not wash the cuff or use chemical cleaner 
on it. Never use thinner, alcohol or petrol (gasoline) as cleaner.

3.   Leaky batteries can damage the unit. Remove the batteries when the unit is 
not used for a long time.

4.   The unit should not be operated by children so to avoid hazardous situations.
5.   If the unit is stored near freezing, allow it to acclimate at room temperature 

before use.
6.   This unit is not field serviceable. You should not use any tool to open the 

device nor should you attempt to adjust anything inside the device. If you 
have any problems, please contact the store or the doctor from whom you 
purchased this unit.

7.   As a common issue for all blood pressure monitors using the oscillometric 
measurement function, the device may have difficulty in determining the 
proper blood pressure for users diagnosed with common arrhythmia (atrial or 
ventricular premature beats or atrial fibrillation), diabetes, poor circulation of 
blood, kidney problems, or for users suffered from stroke, or for unconscious 
users.

8.   To stop operation at any time, press the ON/OFF/START key, and the air in the 
cuff will be rapidly exhausted.

9.   Once the inflation reaches 300 mmHg, the unit will start deflating rapidly for 
safety reasons.

10.  Please note that this is a home healthcare product only and it is not intended 
to serve as a substitute for the advice of a physician or medical professional.

11.  Do not use this device for diagnosis or treatment of any health problem or 
disease. Measurement results are for reference only. Consult a healthcare 
professional for interpretation of pressure measurements. Contact your 
physician if you have or suspect any medical problem. Do not change your 
medications without the advice of your physician or healthcare professional.

12.  Electromagnetic interference: The device contains sensitive electronic com-
ponents. Avoid strong electrical or electromagnetic fields in the direct vicinity 
of the device (e.g. mobile telephones, microwave ovens). These may lead to 
temporary impairment of measurement accuracy.

13.  Dispose of device, batteries, components and accessories according to local 
regulations.

14.  This monitor may not meet its performance specification if stored or used 
outside temperature and humidity ranges specified in Specifications.

Specifications
Measurement Method Oscillometric
Measurement Range  Pressure: 30~260 mmHg; Pulse: 40~199 beats/ 

minute
Pressure Sensor Semi conductor
Accuracy Pressure: ± 3mmHg; Pulse: ± % of reading
Inflation Pump Driven
Deflation Automatic Air Release Valve
Memory capacity 60 memories for each zone x 2 zones
Auto-shut-off 1 minute after last key operation
Operation Environment  10°C~40°C (50°F~104°F); 40%~85% RH; 700~1060 

hPa 
Storage and Transporta-
tion Environment

 -10°C~60°C (14°F~140°F); 10%~90% RH; 700~1060 
hPa 

DC Power Source DC 6V four AA Batteries
AC Power Source  DC 6V, ≥600mA (Plug size: outer(-) is Ø4.0, inner(+) 

is Ø1.7)
Dimensions 168 (L) X 115 (W) X 82 (H) mm 
Weight 358g (G.W.) (w/o Batteries)
Arm circumference Adult: 24~40 cm (9.4”~15.7”)
Limited Users Adult users

:  Type BF: Device and cuff are designed to provide 
special protection against electrical shocks.

IP Classification  IP21: Protection against harmful ingress of water 
and particulate matter

*Specifications are subject to change without notice.

2.   Pour visualiser les valeurs enregistrées dans une zone de mémoire choi-
sie (1 ou 2), utilisez la touche de sélection d’utilisateur. Pressez la touche 
Mémoire. La première lecture affichée est la moyenne des 3 dernières 
mesures mémorisées.

 3.  Continuez à presser la touche Mémoire pour visualiser la mesure précé-
dente enregistrée. Chaque mesure est identifiée par un numéro d’enre-
gistrement.

Remarque: La base peut enregistrer 60 mesures par zone de mémoire. S’il 
y a plus de 60 mesures, les plus vieilles données seront remplacées par les 
nouvelles données enregistrées.  
Rappelant les valeurs moyennes du matin et la nuit
1.  Ce moniteur est doté 7, 14, 21, 28 jours en moyenne en fonction de 

matin et la nuit.
2.  Pour lire la valeur moyenne d’une zone de mémoire sélectionnée, uti-

lisez la touche de commutation par l’utilisateur pour sélectionner une 
mémoire (1 ou 2) à partir de laquelle vous voulez rappeler des valeurs. 

3.  Appuyez sur la touche moyenne de  matin et  de nuit, la première lec-
ture affichée est la moyenne de toutes les lectures du matin des 7 der-
niers jours.

4.  Continuer à appuyer sur la touche moyenne du matin et de nuit pour 
afficher la moyenne de toutes les lectures du matin du 14 dernier, 21 
et 28 jours, puis toutes les lectures nocturnes de 7, 14, 21 et 28 jours. 
Chaque valeur moyenne est livrée avec un numéro de jour, matin et de 
nuit et de marque Note moyenne.

Remarque: AM correspond à la plage horaire 4:00 – 11:59
Remarque: PM correspond à la plage horaire 18:00 – 02:00
Suppression de valeurs enregistrées
Pressez la touche de sélection d’utilisateur pour choisir la zone de mé-
moire 1 ou 2. Maintenez la touche Mémoire enfoncée pendant environ 
5 secondes. Les données de l’utilisateur sélectionné seront effacées auto-
matiquement.
Réglage de l'heure
1.  Pour régler la date / heure sur l’écran après l’installation ou rem place les 

batteries. L’écran affiche un chiffre clignotant indiquant le jour.
2.  Changer le jour en appuyant sur la touche mémoire, chaque pression 

va augmenter le nombre. Appuie sur la touche ON/OFF/START pour 
confirmer la saisie et l’écran affiche un chiffre clignotant représentant 
le mois.

3.  Changer la date, l’heure et les minutes comme décrit à l’étape 2 ci-des-
sus, en utilisant la touche mémoire à changer et le bouton ON/OFF/
START pour confirmer les entrées..

4. “0” réapparaît comme le tensiomètre est prêt pour la mesure.
Dépannage
En cas d’anomalie pendant l’utilisation, veuillez contrôler les points sui-
vants.
Symptôme Points à contrôler Correction
Pas d'affichage à 
la pression de la 
touche ON/OFF/
DEMARRAGE

Les piles sont-elles déchar-
gées?

Remplacez-les par des piles 
neuves.

Les polarités de pile ont-
elles été inversées?

Réinsérez les piles correc-
tement.

Le texte EE est 
affiché ou la 
valeur de pression 
artérielle affichée 
est excessivement 
basse (élevée)

Le brassard a-t-il été mis 
correctement?

Ajustez le brassard correc-
tement.

Avez-vous parlé ou bougé 
pendant la mesure? Refaites la mesure.

Gardez le poignet immo-
bile pendant la mesure.Avez-vous agité le poignet 

pourvu du brassard?
Remarque: Si l’instrument ne fonctionne toujours pas, renvoyez-le au 
revendeur. Ne démontez et ne réparez en aucun cas vous-même l’ins-
trument.
Précautions
1.   L'instrument contient des éléments de haute précision. Evitez par 

conséquent des températures extrêmes, l'humidité et un rayonnement 
solaire direct. Evitez de faire tomber l'instrument ou de l'exposer à des 
chocs violents et protégez-le de la poussière.

2.   Nettoyez le boîtier du tensiomètre et le brassard avec précaution avec 
un chiffon doux légèrement humide. N'appuyez pas. Ne lavez pas le 
brassard et ne le nettoyez pas avec un détergent chimique. N'utilisez 
jamais de diluant, d'alcool ou d'essence comme nettoyant.

3.   Les coulures de piles peuvent endommager l'instrument. Enlevez les 
piles avant une longue période d'inutilisation de l'instrument.

4.   Conservez l'instrument hors de portée des enfants pour éviter des 
situations dangereuses.

5.   Si l'instrument est stocké dans un endroit proche de 0°, prévoyez une 
période d'acclimatation à la température ambiante avant l'emploi.

6.  Cet instrument n’est pas réparable par l’utilisateur. N’ouvrez pas l’ins-
trument avec un outil et n’essayez pas de le réparer. Si vous rencontrez 
des problèmes, contactez le magasin ou le médecin chez qui vous avez 
acheté cet instrument.

7.   Comme tous les tensiomètres utilisant la fonction de mesure oscillomé-
trique, l'instrument peut avoir des difficultés à mesurer correctement 
la pression artérielle d'utilisateurs souffrant d'une arythmie cardiaque 
courante (battements atriaux ou ventriculaires prématurés ou fibrilla-
tion atriale), de diabète, d'une faible circulation sanguine, de problèmes 
rénaux ou ayant eu une attaque ou étant inconscients.

8.   Vous pouvez arrêter la mesure à tout moment avec la Touche ON/OFF/
DEMARRAGE. L'air du brassard sera rapidement évacué.

9.   Une fois que le gonflage a atteint 300 mmHg, le brassard se dégonfle 
rapidement par mesure de sécurité.

10.  Veuillez noter qu'il s'agit d'un produit de surveillance médicale à usage 
domestique qui ne se substitue pas à l'avis d'un médecin ou d'un pro-
fessionnel de la santé.

11.  N'utilisez pas cet instrument pour le diagnostic ou le traitement d'un 
problème de santé ou d'une maladie. Les résultats de mesure sont une 
simple référence. Consultez un professionnel de la santé pour l'inter-
prétation des mesures de pression. Contactez votre médecin si vous 
avez ou supposez avoir un problème de santé. Ne modifiez pas vos 
médicaments sans recueillir l'avis de votre médecin ou d'un profes-
sionnel de la santé.

12.  Interférences électromagnétiques: L'appareil contient des éléments 
électroniques sensibles. Evitez des champs électriques ou électroma-
gnétiques intenses près de l'instrument (téléphones mobiles, fours 
micro-ondes, etc.). Ces interférences peuvent altérer temporairement 
la précision des mesures.

13.  Eliminez l'instrument, les piles, les composants et les accessoires selon 
la réglementation locale.

14.  Ce tensiomètre ne fournit pas la performance spécifiée s'il est stocké 
ou utilisé en dehors des plages de température et d'humidité spéci-
fiées.

Caractéristiques
Méthode de mesure Oscillométrique
Plage de mesure Pression: 30-260 mmHg; pouls: 40~199 batt./minute
Capteur de pression Semi-conducteur
Précision Pression: ± 3 mmHg; pouls: ± 5 % de la lecture
Gonflage A pompe
Dégonflage Valve de libération d’air automatique
Capacité de stockage 60 mémoires pour chacune des 2 zones
Arrêt automatique 1 minute après la dernière pression de touche
Environnement de 
travail

10°C~40°C (50°F~104°F); 40%~85% HR; 700~1060 
hPa

Stockage et transport 
Environnement

-10°C~60°C(14°F~140°F); 10%~90% HR; 700~1060 
hPa 

Alimentation CC Quatre piles CC (AA) de 6 V
Alimentation CA CC 6V, ≥600 mA (taille de fiche: (-) Ø 4,0 ext., (+) Ø 

1,7 int.)
Dimensions 168 (L) X 115 (W) X 82 (H) mm
Poids 478.9g (P.B.) (sans piles)
Périmètre du bras Adulte: 24~40 cm (9.4”~15.7“)
Utilisateurs autorisés Adultes

: Type BF: instrument et brassard procurant une pro-
tection spéciale contre l’électrocution.

Classification IP IP21: Protection contre la pénétration nuisible de 
l’eau et les matières particulaires

*Caractéristiques modifiables sans préavis.

2.  Установите в батарейный отсек 4 новые батареи размера “AA” в со-
ответствии с обозначениями внутри отсека, при необходимости вы-
нув перед этим старые батареи.

3.  Установите на место крышку батарейного отсека: сначала установи-
те на место выступы на нижней части крышке, затем защелкните ее 
верхнюю часть.

4.  Попарно замените батареи. Замену всех элементов питания необхо-
димо делать одновременно.

Необходимо заменить элементы питания, если
 1.  на дисплее появляется символическое изображение батареи.

2.  при нажатии на Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ./ПУСК прибор не включается.
Внимание!
1.  Использованные батареи относятся к категории опасных отходов. 

Не утилизируйте их вместе с бытовым мусором.
2.  Внутри прибора нет деталей, требующих обслуживания потребите-

лем. Гарантия не распространяется на батареи и ущерб, причинен-
ный их протеканием.

3.  При замене необходимо использовать только совершенно новые 
батареи. Всегда заменяйте все батареи вместе. Используйте батареи 
одинакой марки и типа. 

Наложение манжеты
1 .  Разверните манжету, пропустив свободный конец через D-образное 

кольцо на манжете.
2 .  Наденьте манжету на левую руку. Цветная полоска на манжете долж-

на быть обращена к пользователю, а трубка направлена параллель-
но руке (рис. ). Разверните руку ладонью вверх и расположите 
манжету так, чтобы ее край располагался на расстоянии 1,5-2,5 см 
выше локтевого сгиба. (рис. ). Потянув за край манжеты, затяните 
ее на руке.

3.   Расположите воздушную трубку по центру руки. Нажмите на за-
стежку и плотно застегните манжету. Оставьте немного свободного 
пространства между манжетой и рукой – примерно столько, чтобы 
можно было засунуть под манжету 2 пальца. Расположите значок ар-
терии (Ø) над главной артерией (на внутренней стороне руки) (рис. 
,). Примечание: чтобы найти главную артерию, прижмите 2 паль-
ца примерно в 2 сантиметрах над локтевым сгибом на внутренней 
стороне руки. Определите, где пульс прощупывается лучше всего 
– это место прохождения главной артерии.

4 .  Подсоедините воздушную трубку манжеты к прибору с помощью 
коннектора. (рис. ).

5.  Положите руку на стол ладонью вверх так, чтобы манжета распола-
галась на уровне сердца. Убедитесь, что трубка не пережата. (рис. 
)

6.  Манжета подходит по размеру, если стрелка располагается в преде-
лах цветной полоски, как показано на рис. . Если стрелка лежит 
за пределами цветной полоски, необходимо использовать манжету 
другого размера. Необходимо, чтобы трубка шла вдоль середины 
руки.

Методика измерений
Несколько полезных советов для получения более точных результа-
тов:
•  Артериальное давление меняется с каждым ударом сердца и посто-

янно колеблется в течение дня.
•  На результат измерения артериального давления могут влиять по-

ложение тела пользователя прибора, его физиологическое состоя-
ние и другие факторы. Для более точного измерения артериального 
давления его следует производить не ранее чем через час после фи-
зических нагрузок, принятия ванны, принятия пищи, употребления 
напитков, содержащих алкоголь или кофеин, и курения.

•  Перед проведением измерения рекомендуется спокойно посидеть 
на месте в течение не менее 5 минут, поскольку измерения, проводи-
мые в расслабленном состоянии, являются более точным. Не следует 
проводить измерение давления в состоянии физической усталости 
или изнеможения.

•  Не следует проводить измерение давления в состоянии стресса или 
напряжения.

•  При проведении измерения не следует говорить и двигать рукой или 
ее кистью.

•  Артериальное давление необходимо измерять при нормальной тем-
пературе тела. При жаре или ознобе следует отложить проведение 
измерения на некоторое время.

•  Если прибор хранился при очень низкой температуре (примерно 
при температуре замерзания или ниже), перед использованием его 
следует выдержать в теплом помещении в течение не менее одного 
часа.

•  Перед проведением повторного измерения необходимо подождать 
5 минут.

1.  Нажмите кнопку выбора пользователя, чтобы выбрать зону памяти 
1 или зону памяти 2. После выбора нужной зоны памяти нажмите 
кнопку ON/OFF/START для подготовки прибора для начала измере-
ния с использованием выбранной зоны памяти.

2.  Нажмите кнопку ON/OFF/START. При этом для проверки функций 
дисплея на нем отображаются все символы. Эта проверка продол-
жается 2 секунды.

3.  После отображения всех символов на экране дисплея отображает-
ся мигающая цифра “0”. После того, как прибор подготовлен к про-
ведению измерения, производится медленное автоматическое на-
гнетание воздуха в манжету, чтобы начать измерение.

4.  После завершения измерения давление в манжете полностью 
стравливается. Одновременно на экране ЖК-дисплея появляются 
значения систолического давления, диастолического давления и 
частоты пульса. Результаты измерения автоматически сохраняются 
в выбранной ранее зоне памяти.

Если прибор определяет, что для измерения Вашего артериального 
давления необходимо большее давление, прибор автоматически про-
изводит повторное нагнетание воздуха в манжету до примерно 220 
мм. рт. ст.
Примечание: 1.  Данный прибор автоматически отключается пример-

но через 1 минуту после последнего нажатия кнопки.
2.  Чтобы прервать измерение, достаточно нажать кнопку ON/OFF/

START или кнопку Memory. После этого сразу начинается стравли-
вание воздуха из манжеты.

3.  о время измерения не следует разговаривать и двигать рукой.
Вычисление средних утренних и вечерних показателей
1.  Этот прибор оснащен функцией определения  среднего значения за 

7, 14, 21, 28 дней утренних и вечерних показателей
2.  Для прочтения среднего показателя выбранной зоны памяти ис-

пользуйте Переключатель пользователя для выбора памяти (1 или 
2), откуда вы хотите запомнить показатели. 

3.  Нажмите Переключатель Утренних и Вечерних показаний, первый 
показатель является средним показателем всех утренних измере-
ний за последние 7 дней.

4.  Продолжайте нажимать Переключатель Утренних и Вечерних пока-
заний для отображения среднего показания всех утренних измере-
ний за последние 14, 21 и 28 дней, затем всех вечерних измерений 
за последние 7, 14, 21 и 28 дней. Каждое среднее число показыва-
ется с числом дня, маркировкой Утренних и Вечерних показаний и 
маркировкой Средний показатель.

Примечание: Утреннее время (AM) определяется как 4:00 – 11:59
Примечание: Вечернее время (PM) определяется как 18:00 – 2:00
Удаление сохраненных в памяти значений
1.  Нажмите кнопку выбора пользователя, чтобы выбрать зону памяти 

1 или зону памяти 2.
2.  Чтобы автоматически стереть все данные в выбранной зоне памяти, 

нажмите клавишу Memory и удерживайте ее нажатой в течение при-
мерно 5 секунд.

Установка времени
1.  Для корректировки даты/времени на мониторе после установки 

или смены батареек. Дисплей покажет мигающее число дня.
2.  Измените день нажатием Кнопки Памяти, каждое нажатие будет уве-

личивать число. Нажмите кнопку Вкл/Выкл/Старт для подтвержде-
ния ввода и экран покажет мигающее число месяца.

3.  Измените месяц, часы и минуты как описано выше в Пункте 2, ис-
пользуя кнопку Памяти для изменения и кнопку Вкл/Выкл/Старт для 
подтверждения вводов. 

4.  «0» снова появится, когда тонометр будет готов снова к измерению.

Устранение неисправностей
Если при работе с прибором возникают неисправности, обратитесь к 
описанию возможных неисправностей, приведенному ниже.
Неисправность Что следует проверить Исправление неисправ-

ности
При нажатии 
кнопки ВКЛ./
ВЫКЛ./ПУСК при-
бор не включа-
ется.

Достаточный ли уровень 
заряда батарей?

Заменить старые батареи 
на новые.

Правильно ли установлены 
батареи (соблюдена ли их 
полярность)?

Установите батареи в пра-
вильном положении.

На дисплее появ-
ляются буквы EE, 
или измеренное 
значение артери-
ального давления 
чрезмерно высо-
кое или низкое.

Правильно ли наложена 
манжета?

Правильно наложите 
манжету.

Во время измерения Вы 
говорили или двигались? Повторите измерения.

Во время измерения запя-
стье не должно двигаться.

Во время измерения Вы 
встряхнули запястьем с 
манжетой?

Внимание: Если прибор по-прежнему не функционирует нормально, 
обратитесь в сервисный центр. Ни при каких обстоятельствах не раз-
бирайте прибор и не пытайтесь самостоятельно его починить!
Замечания
1.  Прибор содержит высокоточные узлы и детали. Не подвер-

гайте его влиянию слишком высоких или слишком низких 
температур,действию высокой влажности и прямых солнечных лу-
чей. Прибор следует оберегать от падения, ударов и пыли.

2.  Чистку измерителя артериального давления следует проводить с 
осторожностью, используя слегка влажную мягкую ткань. При этом 
не следует сильно давить на прибор. Нельзя мыть манжету в воде 
или применять для ее чистки химические очистители. Для чистки 
нельзя использовать растворители, спирт или бензин.

3.  Протекающие батареи могут повредить прибор. Если прибор не 
используется в течение длительного времени, необходимо вынуть 
из него батареи.

4.  Для предотвращения опасных ситуаций данный прибор не должен 
использоваться детьми.

5.  Если прибор хранился при низкой температуре (примерно при 
температуре замерзания или ниже), перед использованием его не-
обходимо выдержать в течение часа при комнатной температуре.

6.  Техническое обслуживание данного прибора потребителем не 
производится. Не следует пытаться открыть прибор с использова-
нием инструментов или производить настройку узлов и деталей 
внутри прибора. При возникновении проблем обращайтесь в сер-
висный центр, или продавцу.

7.  Общей проблемой для всех измерителей артериального давления, 
использующих осциллометрический метод, является возникнове-
ние трудностей при определении точного артериального давле-
ния при аритмии (преждевременное сокращение предсердий или 
желудочков, мерцательная аритмия), диабете, плохом кровообра-
щении, заболеваниях почек, а также у пациентов после инсульта 
или в бессознательном состоянии.

8.  Чтобы прекратить измерение в любое время, нажмите кнопку ON/
OFF/START, после чего начинается быстрое стравливание воздуха 
из манжеты.

9.  Если давление в манжете превышает 300 мм. рт. ст., автоматически 
начинается быстрое стравливание воздуха из манжеты для обеспе-
чения безопасности.

10.  Данный прибор, предназначенный для использования в домаш-
них условиях, не может заменить обследование у врача.

11.  Не используйте прибор для диагностики и лечения каких-либо за-
болеваний. Результаты измерений имеют исключительно ознако-
мительный характер. Для интерпретации результатов измерений 
следует обратиться к врачу. Если у Вас возникла какие-либо про-
блема со здоровьем или Вы подозреваете ее наличие, обращай-
тесь к своему врачу. Не изменяйте схему лечения, не проконсуль-
тировавшись с врачом.

12.  Электромагнитные помехи: прибор содержит чувствительные 
электронные узлы. Не размещайте прибор вблизи от сильных 
электрических или электромагнитных полей (возле мобильных 
телефонов, микроволновых печей и пр.) Это может привести к 
временным сбоям в работе прибора.

13.  Утилизируйте прибор, его батареи, узлы и дополнительные при-
способления в соответствии с местным законодательством.

14.  Не гарантируется правильная работа прибора, если он использу-
ется или хранится при температуре и влажности, не соответству-
ющим указанным в инструкции.

Технические характеристики
Метод измерения Осциллометрический
Диапазон измерений Давление: 30-260 мм. рт. ст.; частота пульса: 

40~199 уд./мин
Датчик давления полупроводниковый
Погрешность измерений давление ± 3 мм. рт. ст.; пульс ± 5 %
Нагнетание воздуха с помощью насоса
Стравливание воздуха автоматическое
Емкость памяти 60 ячеек для каждой зоны x 2 зоны
Автоматическое отклю-
чение

через 1 минуту после последнего нажатия 
кнопки

Условия эксплуатации 
температура

10°C~40°C (50°F~104°F), относительная влаж-
ность воздуха 40%~85%; 700~1060 hPa

Хранение и Условия хра-
нения температура

-10°C~60°C (14°F~140°F), относительная влаж-
ность воздуха 10%~90%; 700~1060 hPa

Источник питания пост. тока   6 В пост. тока, четыре батареи типа 
(AА)

Источник питания перем. 
тока 

6 В пост. тока, ток ≥600 мА (размер вилки: 
внешний (-) Ø4,0, внутренний (+) Ø1,7)

Размеры 168(Д) X 115(Ш) X 82 (В) мм
Вес 478.9g (брутто, без батарей)
Плечесая манжета 24~40 см(9.4”~15.7”)
Группа пользователей взрослые

 Конструкция прибора и манжеты защищают 
от поражения электрическим током.

IP Классификация IP21: Защита от вредных попаданий воды и 
пылевидных частиц

*Производитель оставляет за собой право изменять технические харак-
теристики без предупреждения.

 Język Polski
Wstęp
Pomiary ciśnienia tętniczego przeprowadzone za pomocą AU941f wy-
konane są z dokładnością zbliżoną do wyników uzyskiwanych w bada-
niu specjalistycznym przy użyciu ciśnieniomierza i metody osłuchowej 
z zastosowaniem stetoskopu, zgodnie z normami American National 
Standard zawartymi w informatorze „Elektroniczne lub automatyczne 
manometry do pomiaru ciśnienia tętniczego”. Prezentowane urządzenie 
przeznaczone jest dla osób dorosłych do użytku domowego. Nie wolno 
urządzenia stosować do wykonywania badań u noworodków i niemow-
ląt. Urządzenie AU941f jest objęte gwarancją dotyczącą wad fabrycznych 
zgodnie z postanowieniami Międzynarodowego Programu Gwarancyj-
nego. Informacje dotyczące gwarancji mogą zostać skontaktować się z 
lokalnym dystrybutorem.

  Uwaga: Należy zapoznać się z dokumentacją towarzyszącą. Przed 
rozpoczęciem użytkowania produktu należy dokładnie przeczytać 
niniejszą instrukcję. Szczegółowe informacje dotyczące ciśnienia 
krwi należy uzyskać od lekarza. Należy zachować instrukcje do wglą-
du.

Technologia pomiarowa Real Fuzzy
Pomiar ciśnienia tętniczego jest wykonywany przez urządzenie przy uży-
ciu metody oscylometrycznej. Przed rozpoczęciem pompowania man-
kietu, urządzenie określa ciśnienie podstawowe w mankiecie, odpowia-
dające ciśnieniu otaczającego powietrza. Następnie urządzenie określa 
odpowiedni poziom pompowania powietrza na podstawie oscylacji ci-
śnienia, po czym całkowicie odprowadza powietrze z mankietu.
Podczas wypuszczania powietrza, urządzenie wykrywa amplitudę i na-
chylenie oscylacji ciśnienia, określając na tej podstawie ciśnienie skurczo-
we i rozkurczowe użytkownika oraz jego tętno.
Uwagi wstępne
Niniejsze urządzenie przeznaczone do pomiaru ciśnienia krwi spełnia 
wszystkie wymogi obowiązujących przepisów europejskich i zostało 
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Automatic Upper Arm Blood Pressure Monitor

Model: AU941f

 
1. Arm Cuff 
2. Memory Key
3. LCD Display 
4.  Air Tube and Connector 
5. User-Switching key 
6.  Morning and Nighttime 

Average key 
7. ON/OFF/START key 
8. Battery Cover
9. AC Adaptor Jack

 
1. Date/Time Indication
2. Movement Mark
3. Weak Battery Mark
4. Memory Zone
5. Memory Average Mark
6.  Morning and Nighttime Mark
7.  Hypertension Risk Indication
8. Memory/Date Mark
9. Systolic Pressure
10. Diastolic Pressure
11. Pulse Rate
12. Pulse Mark
13.  Irregular Heartbeat 

Detection (IHB)

 
1. Brassard pour bras 
2.  Matin et nuit touche 

Moyenne 
3. Ecran LCD 
4. Tuyau d’air et connecteur
5.  Touche de sélection 

d’utilisateur 
6.  Touche ON/OFF/DEMARRAGE 
7. Touche Mémoire 
8.  Couvercle du logement des 

piles
9.  Prise pour connexion 

données

 
1. Indication de date/d’heure
2. Mouvement marque
3. Zones de mémoire 
4. Matin et nuit Note
5. Mémoire mark moyenne
6.  Indicateur de risque d’hypertension
7. Mémoire / date d’ marquez
8.  Détecteur de trouble du rythme 

cardiaque (IHB)
9. Pression systolique
10. Pression diastolique
11. Pouls
12. Icône du pouls
13. Icône “faible état de charge”

 
1. Плечевая манжета 
2.  Переключатель на Утренние 

и Вечерние показатели 
3. ЖК-дисплей 
4.  Воздушная трубка и 

коннектор 
5. Кнопка выбора пользователя 
6.  Кнопка ВКЛ./ВЫКЛ./ПУСК(ON/

OFF/START) 
7. кнопка «Память»
8. Крышка батарейного отсека
9. Гнездо для передачи данных

 
1. Указатель даты и времени
2. Метка движения
3. Зоны памяти
4.  Переключатель на Утренние и 

Вечерние показатели
5. Среднее значение 
6. Указатель степени риска гипертонии
7. Память / дзень знак
8. Указатель наличия аритмии
9. Систолическое давление
10. Диастолическое давление
11. Частота пульса
12. Пульс
13. Низкий уровень заряда батарей

Blood Pressure Standard  
(JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systolic 
Pressure

Diastolic 
Pressure

Normal <120 and <80

Suspected 
Hypertension 120~139 or 80~89

Suspected 
Stage 1 

Hypertension
140~159 or 90~99

Suspected 
Stage 2 

Hypertension
≥160 or ≥100
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Center tube over
 middle of arm AC Adaptor
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Warranty Registration (Must be completed within 10 days of purchase)
Customer Name:  _________________________________________________________________________________
Street Address: _________________________________ City:  _____________________________________________
State:  _________________________________________ ZIP code:  ________________________________________
Telephone:  ____________________________________ E-mail address:  ___________________________________
Gender: Male    Female    Age: 
Product Information
Date of purchase:  ________________________________________________________________________________
Store where purchased:  ___________________________________________________________________________
Price Paid (excl. Tax):  ______________________________________________________________________________
This instrument is covered by a 3 year guarantee from the date of purchase. The guarantee is valid only on presentation of the guarantee 
card completed by the dealer confirming date of purchase or the receipt. Batteries, cuff and wearing parts are not included. Opening or 
altering the instrument invalidates the guarantee. The guarantee does not cover damage, accidents or non-compliance with the instruc-
tion manual. Please contact your distributor. 

Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck, Switzerland

 العربية
مقدمة 

إن قياسات ضغط الدم التي تم قياسها باستخدام جهاز AU941f مساوية للقياسات التي 
ب باستخدام طريقة الفحص التسمعي باستخدام  يتم الحصول عليها بواسطة مالحظ مدرَّ
ِقَبل المعيار الوطني  السوار أو السماعة الطبية، وذلك في نطاق الحدود الموصوفة من 
يجب  اآللية.  أو  اإللكترونية  الشرياني  الدم  ضغط  قياس  بأجهزة  والخاصة  األمريكي 
استخدام هذه الوحدة من ِقَبل أشخاص بالغين في المنزل. ال تستخدم هذا الجهاز لألطفال 
أو الرضع. جهازAU941f محمي ضد عيوب التصنيع بواسطة برنامج ضمان عالمي 
متميز.  للحصول على معلومات عن الضمان، يمكنك االتصال بالشركة المصنِّعة، يمكنك 

االتصال الموزعين المحليين الخاص بك.
قبل  بعناية  الكتيب  هذا  قراءة  يرجى  المرفقة.  للوثائق  ارجع  مهمة:    مالحظة 
االستخدام. للحصول على معلومات محددة عن ضغط الدم لديك، يرجى استشارة 

طبيبك. يرجى التأكد من االحتفاظ بهذا الكتيب.
)Real Fuzzy Measuring( تكنولوجيا قياس التشويش الفعلي

تستخدم هذه الوحدة الطريقة الذبذبية لتحديد ضغط الدم. قبل أن يبدأ السوار في االنتفاخ 
سوف يؤسس الجهاز ضغط أساسي للسوار يكون مكافئًا لضغط الهواء. سوف تحدد هذه 
الوحدة مستوى االنتفاخ المالئم بناًء على ذبذبات الضغط، ويتبع ذلك تفريغ هواء السوار.
أثناء عملية تفريغ الهواء، سوف يكتشف الجهاز مدى ذبذبات الضغط والميل الخاص بها 

ومن ثّم تحديد ضغط الدم االنقباضي وضغط الدم االنبساطي والنبض.
مالحظات أولية

السالمة  عالمة  يحمل  كما  األوروبية  القواعد  مع  هذا  الدم  ضغط  قياس  جهاز  يتوافق 
المفوضية  مجلس  بأحكام  ومطابقتها  الجهاز  جودة  إثبات  تم   ."CE 0120" األوروبية 
 1 رقم  الملحق  الطبية(،  باألجهزة  المتعلق  )التوجيه   EEC/93/42 رقم  األوروبية 

المتطلبات الرئيسية والمعايير التطبيقية الموحدة.
الجزء   - الغزوية  الدم غير  قياس ضغط  أجهزة   2009  :EN 1060-1: 1995/A2

األول - المتطلبات العامة 
الجزء   - الغزوية  الدم غير  قياس ضغط  أجهزة   2009  :EN 1060-3: 1997/A2

الثالث - المتطلبات اإلضافية ألنظمة قياس ضغط الدم الكهروميكانيكية.
EN 1060-4: 2004 أجهزة قياس ضغط الدم غير الغزوية - الجزء الرابع: اإلجراءات 
الدم اآللية غير  بأجهزة قياس ضغط  للنظام والخاصة  الدقة اإلجمالية  لتحديد  االختبارية 

الغزوية.
يتميز هذا الجهاز لقياس ضغط الدم بتصميمه الذي يؤهله للعمل لفترة طويلة. للتأكد من 

دقة القياسات، يوصى بإعادة معايرة هذا الجهاز كل عامين. 
معيار ضغط الدم

قامت اللجنة الوطنية لتنسيق البرنامج التعليمي الخاص بارتفاع ضغط الدم بوضع معيار 
لضغط الدم وتصنيف نطاقات ضغط الدم إلى 4 مراحل. )المرجع التقرير السابع  للجنة 
الكامل  التقرير   - وعالجه  وتقييمه  واكتشافه  الدم  ضغط  من  للوقاية  المشتركة  الوطنية 
ال  وقد  سابقة،  بيانات  على  الدم  لضغط  التصنيف  هذا  يعتمد   .)2003 عام   ،JNC-7
تستشير طبيبك  أن  المهم  بعينه. من  أي مريض  مباشر على  بشكل  للتطبيق  قاباًل  يكون 
إلى  لديك باإلضافة  الدم  االطبيعي لضغط  بالمعدل  بشكل دوري.  سوف يخبرك طبيبك 
النقطة التي تعتبر فيها معرضًا للخطر. يوصى باالحتفاظ بالسجالت لفترة طويلة من أجل 
سجل  تحميل  يرجى  كمرجع.   اعتباره  يمكن  الدم  لضغط  موثوق  قياس  على  الحصول 

.www.accumed.ch ضغط الدم من موقعنا اإللكتروني
تفسيرات العرض

ل بشكل آمن إلى مقبس الهواء وقم  EE / خطأ في القياس: تأكد من أن القابس L موصَّ
أثناء  ثابتة  الذراع  واجعل  صحيح  بشكل  أخرى  مرة  السوار  لف  أخرى.  مرة  بالقياس 
القياس. إذا استمر الخطأ في الحدوث، قم بإعادة الجهاز إلى الموزع المحلي لديك أو إلى 

مركز الخدمة.
ل بشكل آمن إلى مقبس الهواء  E1 / خطأ في دائرة الهواء: تأكد من أن القابس L موصَّ
على جانب الوحدة وقم بالقياس مرة أخرى. إذا استمرت األخطاء في الحدوث، قم بإعادة 

الجهاز إلى الموزع المحلي لديك أو إلى مركز الخدمة.
E2 / الضغط يتجاوز 300 مم زئبق:  أغلق الوحدة وأعد القياس مرة أخرى. إذا استمر 

الخطأ في الحدوث، قم بإعادة الجهاز إلى الموزع المحلي لديك أو إلى مركز الخدمة.
E3 / خطأ في البيانات: قم بنزع البطاريات وانتظر لمدة 60 ثانية ثم أعد تركيبها. إذا 
مركز  إلى  أو  لديك  المحلي  الموزع  إلى  الجهاز  بإعادة  قم  الحدوث،  في  الخطأ  استمر 

الخدمة.
قم  الحدوث،  الخطأ في  استمر  إذا  القياس مرة أخرى.  أعد  القياس:  / تجاوز مدى   Er

بإعادة الجهاز إلى الموزع المحلي لديك أو إلى مركز الخدمة.
كاشف الحركة 

كاشف الحركة هذا يساعد ببقاء المستخدم على البقاء بنفس حالته ويؤشر أي حركة للجسم 
خالل القياس. األيقونة المحددة هذه ستظهر مرة واحدة كمؤشر لحركة الجسم خالل وبعد 

كل قياس.  
مالحظة : انها موصى بها بشكل عالي والتي تقيس مجددا اذا ظهرت األيقونة  .

نظام التنزيل
جهاز العرض هذا ليس لديه وحدة تخزين مفردة . اضغط على مفتاح الغلق المستخدم لكي 
تختار منطقة الذاكرة وتابع نظام القياس لكي تأخذ القياس بشكل صحيح  . متى ما اكتمل 

القياس , فأن قيمة القياس سوف لن تكون مخزنة في منطقة الذاكرة.
مؤشر خطر ارتفاع ضغط الدم

قامت اللجنة الوطنية لتنسيق البرنامج التعليمي الخاص بارتفاع ضغط الدم بوضع معيار 
لضغط الدم وتصنيف نطاقات ضغط الدم إلى 4 مراحل. هذه الوحدة مجهزة بمؤشر مبتكر 
لخطر ارتفاع ضغط الدم، والذي يحدد بصريًا مستوى الخطر المتوقع )عادي  / مرحلة 
ما قبل ارتفاع ضغط الدم  / المرحلة األولى من ارتفاع ضغط الدم  / المرحلة الثانية 

من ارتفاع ضغط الدم  ( من النتيجة بعد كل قياس. 
  )IHB( كاشف عدم انتظام ضربات القلب

هذه الوحدة مجهزة بكاشف لعدم انتظام ضربات القلب )IHB( والذي يسمح لألشخاص 
المصابين بعدم انتظام ضربات القلب بالحصول على قياسات صحيحة مع إنذار المستخدم 

في حالة وجود ضربات قلب غير منتظمة أثناء القياس.
ملحوظة: يوصى بشدة باستشارة طبيبك إذا ظهرت أيقونة IHB )  ( كثيرًا.

استخدام مهايئ التيار المتردد )اختياري(
1. وصل مهايئ التيار المتردد مع مقبس )جاك( مهايئ التيار المتردد في الجزء الخلفي 

للوحدة.
والتيار  بالجهد  المتردد  التيار  )مهايئات  المقبس.  إلى  المتردد  التيار  مهايئ  2. وصل 

المطلوبين محددة بالقرب من جاك مهايئ التيار المتردد.(
تحذير:

زمنية  لفترة   )AC( المتردد  التيار  بنمط  التشغيل  عند  البطاريات  تفريغ  1. يرجى 
تسربًا،  يسبب  قد  طويلة  زمنية  لفترة  المقصورة  داخل  البطاريات  ترك  طويلة. 

والذي قد يؤدي لتلف الوحدة.
2.  ليست هناك حاجة لبطاريات عند تشغيل الجهاز بنمط التيار المتردد.

مهايئات  على  للحصول  بالموزع  االتصال  يرجى  اختيارية.  المتردد  التيار  3.  مهايئات 
تيار متردد مناسبة.

4.  استخدم فقط مهايئ التيار المتردد المرخص باستخدامه مع هذا النوع من أجهزة قياس 
يرجى  المرخص،  المتردد  التيار  مهايئ  عن  معلومات  على  للحصول  الدم.  ضغط 

الرجوع إلى الملحق 1.
تركيب البطاريات  

1.  اضغط ألسفل وارفع غطاء البطارية جهة السهم لفتح مقصورة البطارية.
وفقًا  البطارية  مقصورة  داخل   ”AA“  4 الحجم  ذات  البطاريات  استبدل  أو  2.  ركب 

للعالمات الموجودة بداخل المقصورة.
3.  استبدل غطاء البطارية عن طريق الضغط أواًل على الخطافات باألسفل ثم الدفع نحو 

الطرف العلوي لغطاء البطارية.
الوحدة  استخدام  عدم  عند  البطاريات  بنزع  قم  أزواج.  شكل  في  البطاريات  4.  استبدل 

لفترات زمنية طويلة.
تحتاج إلى استبدال البطاريات عندما

1.  تظهر أيقونة البطارية منخفضة الشحن على شاشة العرض.
2.  يتم الضغط علىمفتاح بدء/إيقافوال يظهر أي شيء على شاشة العرض.

تحذير: 1.  تعد البطاريات نفايات خطرة. ال تتخلص من البطاريات مع النفايات المنزلية.

2.  ال توجد داخل البطارية أجزاء قابلة لالستخدام من ِقَبل المستخدم. البطاريات أو األجزاء 
التالفة من بطاريات قديمة غير مشمولة بالضمان.

بالبطاريات  البطاريات  باستبدال  دائمًا  قم  معروفة.  ماركة  من  بطاريات  فقط  3.  استخدم 
جديدة معًا. استخدم بطاريات من نفس الماركة ونفس النوع. 

استعمال السوار
 .D 1.  افتح سوار الذراع تاركًا طرف السوار في حلقة السوار التي تكون على شكل حرف
2.  ضع ذراعك األيسر في أنشوطة السوار. يجب وضع عالمة الشريط الملونة بالقرب 
منك بحيث تشير األنبوبة باتجاه ذراعك )الشكل (. اقلب راحة يدك اليسرى ألعلى 
وضع حافة سوار الذراع فوق الجزء الداخلي من مفصل الكوع بمسافة تبلغ تقريبًا من 

1.5 سم إلى 2.5 سم )الشكل (. اربط السوار عن طريق سحب طرفه.
معًا  واألنشوطة  الخطاف  اضغط  الذراع.   من  الوسطي  الجزء  على  األنبوبة  3.  مرِكز 
اجعل  وذراعك.  السوار  بين  بالمرور  إلصبعين  تتسع  بمساحة  اسمح  آمنة.  بطريقة 
موضع عالمة الشريان )Ø( فوق الشريان الرئيسي )على الجزء الداخلي من الذراع( 
)الشكل .(. ملحوظة: حدد موضع الشريان الرئيسي عن طريق الضغط بإصبعين 
فوق ثنية المرفق بـ 2 سم تقريبًا في الجزء الداخلي من الذراع األيسر. حدد الموضع 

الذي تشعر بأن النبض فيه أقوى ما يمكن.  إن هذا هو الشريان الرئيسي.
.) 4.  وصل السوار الذي يصل األنبوبة إلى الوحدة )الشكل

نفس  في  السوار  يكون  بحيث  ألعلى(  تكون  اليد  )راحة  المنضدة  على  ذراعك  5.  افرد 
.) ارتفاع قلبك. تأكد من عدم التواء األنبوبة )الشكل

6.  هذا السوار مناسب لك إذا كان السهم يقع ضمن خط اللون الثابت بالشكل الموضح جهة 
اليمين )الشكل (. إذا كان السهم يقع خارج خط اللون الثابت فسوف تحتاج لسوار 
بمواصفات أخرى. اتصل بالتاجر المحلي لديك للحصول على سوارات بأحجام إضافية.

إجراءات القياس
وهذه بعض النصائح المفيدة لمساعدتك على الحصول على قراءات أكثر دقة:

•  يتغير ضغط الدم مع كل دقة قلب ويكون في حالة تقلب ثابت خالل اليوم.
الفسيولوجية  حالتها  أو  وحالته  المستخدم  بوضع  يتأثر  أن  الدم  ضغط  لتسجيل  •  يمكن 
وعوامل أخرى. للحصول على أعلى درجة من الدقة، انتظر ساعة واحدة بعد ممارسة 
التي تحتوي على كحول أو كافيين أو  المشروبات  تناول  تناول الطعام أو  التمارين أو 

التدخين قبل أن تقوم بقياس ضغط الدم.
•  قبل القياس يوصى بأن تجلس هادئًا لمدة 5 دقائق على األقل حيث أن القياس الذي يؤخذ 
أثناء حالة االسترخاء يكون على درجة أعلى من الدقة. ينبغي أال تكون متعبًا جسديًا أو 

مرهقًا أثناء أخذ القياس.
•  ال تأخذ القياس إذا كنت تحت ضغط أو توتر.

•  ال تتحدث أو تحرك عضالت الذراع أو اليد أثناء إجراء القياس.
أو  بالحرارة  تشعر  كنت  إذا  الطبيعية.  الجسم  حرارة  درجة  عند  الدم  بقياس ضغط  •  قم 

البرودة، انتظر برهة قبل أخذ القياس.
•  إذا تم تخزين جهاز القياس عند درجة حرارة منخفضة للغاية )بالقرب من درجة التجمد(، 

ضعه في مكان دافئ لمدة ساعة واحدة على األقل قبل االستعمال.
•  انتظر 5 دقائق قبل أخذ القياس التالي.

منطقة  أو   1 رقم  الذاكرة  منطقة  الختيار  بالمستخدم  الخاص  التحويل  مفتاح  1.  اضغط 
الذاكرة رقم 2.

     بعد اختيار منطقة الذاكرة، اضغط مفتاح التشغيل/اإليقاف/البدء لتصفير الجهاز ليكون 
قادرًا على بدء القياس في منطقة الذاكرة المختارة.

شاشة  وظائف  لفحص  تضيء  األرقام  جميع  التشغيل/اإليقاف/البدء.  مفتاح  2.  اضغط 
العرض. يكتمل إجراء الفحص خالل ثانيتين.

3.  بعد ظهور جميع الرموز، يظهر على شاشة العرض الرمز “0”. يعد الجهاز جاهزًا 
للقياس كما سيقوم أوتوماتيكيًا بنفخ السوار ببطء لبدء القياس.

الدم  ضغط  عرض  يتم  داخله.  الموجود  الضغط  الساعد  يفرغ  القياس  اكتمال  4.  عند 
 .LCD االنقباضي وضغط الدم االنبساطي والنبض معًا على شاشة الكريستال السائل

يتم بعد ذلك تخزين القياس أوتوماتيكياًَ في منطقة القياس المخصصة مسبقًا.
يقوم جهاز القياس بإعادة النفخ أوتوماتيكيًا إلى 220 مم زئبق تقريبًا إذا اكتشف النظام أن 

جسمك يحتاج المزيد من الضغط لقياس ضغط الدم.
بدقيقة  للمفتاح  تشغيل  آخر  بعد  أوتوماتيكيًا  العمل  القياس عن  ملحوظة: 1.  يتوقف جهاز 

واحدة تقريبًا.
يفرغ  الذاكرة، وسوف  مفتاح  أو  بدء/إيقاف  مفتاح  على  ببساطة  اضغط  القياس  2.  لقطع 

السوار الهواء على الفور.
3.  ال تتحدث أو تحرك عضالت الذراع أو اليد أثناء إجراء القياس.

استدعاء القيم من الذاكرة
ما  تخزين  يمكنها  منطقة  كل  و2(.   1( للذاكرة  منطقتين  على  القياس  جهاز  1.   يحتوي 

يصل إلى 60 قياس.
2.   لقراءة قيم الذاكرة من منطقة ذاكرة معينة، استخدم مفتاح التحويل الخاص بالمستخدم 
الختيار منطقة الذاكرة )1 أو 2( التي تريد استدعاء القيم منها. اضغط زر الذاكرة. 

نة في الذاكرة. أول قراءة يتم عرضها تمثل متوسط آخر 3 قياسات مخزَّ
 3.  استمر في الضغط على زر الذاكرة لعرض آخر قياس تم تخزينه. ويأتي كل قياس 

مصحوبًا برقم تسلسلي مخصص للذاكرة. 
4.  ملحوظة: يمكن لبنك الذاكرة تخزين ما يصل إلى 60 قراءة في كل منطقة ذاكرة. عندما 

يتجاوز عدد القراءات 60 قراءة، يتم استبدال البيانات األقدم بالتسجيل الجديد. 
إذ يشير إلى متوسط قيم الصباح والليل

1.  جهاز العرض هذا لديه 7 و14 و21 و28 يوم كمعدل لدالة النهار والليل
الذاكرة المختارة استخدم مفتاح الغلق المستخدم لكي  2.  لكي تقرأ قيم المعدل من منطقة 

تختار الذاكرة )واحد او اثنان( من الذي تريده لكي تعاود االتصال بالقيم 
3.  اضغط على المفتاح الخاص بمعدل النهار والليل , القراءة األولى التي عرضت هي 

معدل كل قراءات النهار من آخر سبعة أيام 
4.  استمر بالضغط على مفتاح المعدل للنهار والليل لكي تعرض المعدل لكل قراءات النهار 
ألخر 14 و21 و28 يوم, وعندها كل قراءات الليل ألخر 7 و14 و21 و28 يوم . كل 

معدل للقيمة يأتي مع رقم لليوم , والنهار والليل كعالمة لمعدل القراءة.
مالحظة: يتم تعريف كما AM 04:00 حتي 11:59
مالحظة: يتم تعريف كما PM 6:00 حتي 02:00

مسح القيم من الذاكرة
منطقة  أو   1 رقم  الذاكرة  منطقة  الختيار  بالمستخدم  الخاص  التحويل  مفتاح  1.  اضغط 

الذاكرة رقم 2.
2.  استمر في الضغط على زر الذاكرة وتعليقه لمدة 5 ثواني تقريبًا، عند ذلك يمكن حذف 

البيانات الموجودة في منطقة الذاكرة المخصصة مسبقًا تلقائيًا.
ضبط الوقت

1.  لضبط التاريخ / الوقت في جهاز العرض بعد تثبيت أو استبدال البطاريات.  الشاشة 
سوف تظهر لتبين عدد النظرات السريعة لليوم

2.  قم بتغيير الشهر عن طريق الضغط على مفتاح الذاكرة، وكل ضغطة  سوف تزيد الرقم. 
اضغط على المفتاح فتح /غلق/ بدأ لتأكيد الدخول وسوف تظهر الشاشة عدد الومضات 

التي تمثل الشهر.
3.  قم بتغيير الشهر والساعات والدقائق كما تم وصفه في الخطوة رقم 2 أعاله, استخدام 

مفتاح الذاكرة لكي تغير والمفتاح فتح /غلق وبدأ لكي تؤكد اإلدخاالت
4.  الصفر سوف يظهر في قياس ضغط الدم الذي يكون جاهز للقياس مجددًا

تشخيص الخطأ وإصالحه
إذا واجهتك أي مشاكل أثناء االستخدام، يرجى التحقق من النقاط التالية.

األعراض نقاط الفحص التصحيح
استبدالها أربع بطاريات جديدة. هل توقفت البطاريات عن العمل؟ عدم وجود عرض عند 

الضغط على مفتاح 
التشغيل/اإليقاف/البدء:

أعد تركيب البطاريات في الموضع 
الصحيح.

هل تم وضع أقطاب البطاريات بشكل 
غير صحيح؟

قم بلف السوار بشكل مالئم بحيث يكون 
في موضعه الصحيح. هل تم وضع السوار بشكل صحيح؟  EE ظهرت عالمة

على الشاشة أو تم 
عرض أن قيمة ضغط 
الدم قليلة )أو مرتفعة( 

بشكل مفرط
أعد القياس مرة أخرى. أبِق الرسغ ثابتًا 

أثناء القياس.
هل تحدثت أو تحركت أثناء الفحص؟
هل حركت الرسغ أثناء كون السوار 

عليه؟
ملحوظة: إذا كانت الوحدة ما تزال ال تعمل، قم بإعادتها إلى التاجر. ال يجب عليك تحت 

أية ظروف أن تفك الوحدة وتصلحها بنفسك.
مالحظات تحذيرية

الحرارة  لذا تجنب درجة  الدقة.  الوحدة على تركيبات على درجة عالية من  1.   تحتوي 
أو  الرئيسية  الوحدة  سقوط  تجنب  المباشر.  الشمس  وضوء  والرطوبة  المفرطة 

 فارسی
معرفی

از  که  است  گيری  اندازه  آن  معادل   AU941f با  شده  تعيين  فشارخون  گيری  اندازه 
سوی يک مشاهده گر ماهر با استفاده از روش سمع قلب کاف/گوشی پزشکی صورت 
می گيرد که اين کار در محدوديت های تعيين شده از سوی استاندارد ملی آمريکا، در 
دستگاه های اندازه گيری فشار خون الکترونيک يا اتوماتيک صورت می گيرد. استفاده 
در محيط خانه صورت  و  بزرگسال  های  کننده  از سوی مصرف  بايد  دستگاه  اين  از 
گيرد. از استفاده اين دستگاه بر روی کودکان و نوزادان خودداری کنيد. AU941f با 
ايجاد يک برنامه ضمانت نامه بين المللی، در برابر ايجاد نقيصه ها محافظت می شود. 
برای اطالع از ضمانت نامه، شما می توانيد توزيع کنندگان محلی خود تماس بگيريد. 
  توجه: به مدارک همراه دستگاه مراجعه کنيد. لطفًا پيش از استفاده اين دفترچه 
با  خود،  خون  فشار  مخصوص  اطالعات  برای  بخوانيد.  دقت  به  را  راهنما 

پزشکتان تماس بگيريد.  لطفًا اين دفترچه راهنما را نگه داريد.
فناوری اندازه گيری فازی واقعی

اين دستگاه برای تشخيص فشار خون شما از روش اسيلومتری استفاده می کند. قبل از 
اينکه کاف باد کند، دستگاه فشار خط مبنا کاف را معادل فشار هوا توليد می کند. اين 
آيند،  باد می  تخليه  دنبال  به  فشار،که  نوسانات  اساس  بر  را  مناسب  باد  ميزان  دستگاه 

معين می کند.
در مدت تخليه باد، دستگاه دامنه و شيب نوسانات را شناسايی می کند و در نتيجه فشار 

خون سيستوليک، فشار خون دياستوليک، و ضربان نبض شما را مشخص می کند.
نکات مهم اوليه

CE است  اروپا تطابق دارد و دارای عالمت  استاندارهای  با  مانيتور فشار خون  اين 
 EC council تآييد شده است و با قوانين دستورالعمل "CE 0120" کيفيت دستگاه 
)دستورالعمل تجهيزات پزشکی( شروط ضروری Annex I و استانداردهای کاربردی 

هماهنگ تطبيق دارد.
A2/1995 :1-EN 1060: دستگاه های اندازه گيری فشار خون غير تهاجمی 2009 

- بخش 1 - مقتضيات کلی 
A2/1997 :3-EN 1060: دستگاه های اندازه گيری فشار خون غير تهاجمی 2009 
- بخش 3 - مقتضيات مکمل برای سيستم های اندازه گيری فشار خون الکترو-مکانيکی
EN 1060-4: دستگاه های اندازه گيری فشار خون غير تهاجمی 2004 - بخش 4: 
پروسه های آزمايش برای تعيين دقت کلی سيستم دستگاه های اندازه گيری فشار خون 

غير تهاجمی اتوماتيک.
اين مانيتور فشار خون برای خدمت دهی طوالنی مدت طراحی شده است. برای اطمينان 
دادن از اندازه گيری های دقيق، توصيه می شود  اين دستگاه هر دو سال تنظيم مجدد 

شود. 
استاندارد فشار خون

را  خون  فشار  استاندارد  يک  باال  خون  فشار  آموزشی  برنامه  با  همکاری  ملی  کميته 
توسعه داده است و دامنه فشار خون را در 4 مرحله طبقه بندی کرده است. )مرجع، 
هفتمين گزارش کميته ملی مشترک پيشگيری، تشخيص، ارزيابی، و درمان فشار خون 

.)2003 ،JNC-7 باال - گزارش کامل
اين طبقه بندی فشار خون بر مبنای اطالعات زمانی است و نمی تواند به طور مستقيم 
برای هر بيمار خاصی قابل کاربرد باشد. الزم است که شما به طور مرتب با پزشک 
همچنين  و  شما  نرمال  خون  فشار  ميزان  مورد  در  شما  پزشک  کنيد.  مشورت  خود 
مرحله ای که شما در آن در معرض خطر قرار می گيريد برايتان توضيح خواهد داد. 
برای کنترل قابل اعتماد و مرجع فشار خون، توصيه می شود يادداشتی طوالنی مدت 
از وضعيت فشار خون خود را حفظ کنيد. لطفًا دفترچه فشار خون را از وب سايت ما 

.www.accumed.ch :دانلود کنيد
توضيحات مربوط به صفحه نمايشگر

کنيد  حاصل  اطمينان   :)Measurement Error( گيری  اندازه  در  خطا   /  EE
دوشاخه L با به طور محکمی به سوکت هوا وصل شده است؛ و سپس دوباره اندازه 
گيری را انجام دهيد. کاف را به طور صحيحی ببنديد و در طول اندازه گيری، بازوی 
خود را سفت نگه داريد. اگر همچنان خطا در اندازه گيری وجود داشت، دستگاه را به 

توزيع کننده محلی خود يا مرکز سرويس بازگردانيد.
E1 / وضعيت غير طبيعی در چرخش هوا: اطمينان حاصل کنيد دوشاخه L به طور 
محکمی در سمت دستگاه به سوکت هوا وصل شده است؛ و سپس دوباره اندازه گيری را 
انجام دهيد. اگر همچنان خطا در اندازه گيری وجود داشت، برای برخورداری از کمک، 

دستگاه را به توزيع کننده محلی خود يا مرکز سرويس بازگردانيد.
E2 / فشار بيش از mmHg 300 است: دستگاه را خاموش کنيد و اندازه گيری را 
مجددًا انجام دهيد. اگر همچنان خطا در اندازه گيری وجود داشت، دستگاه را به توزيع 

کننده محلی خود يا مرکز سرويس بازگردانيد.
E3 / خطا در تاريخ: باتری ها را از دستگاه خارج کنيد و مجددًا جايگزين نماييد. اگر 
همچنان خطا در اندازه گيری وجود داشت، دستگاه را به توزيع کننده محلی خود يا مرکز 

سرويس بازگردانيد.

خودداری کنيد.
بازخوانی مقادير از حافظه

1.  نمايشگر دو نوار حافظه دارد )1 و 2(. هر نوار می تواند تا 60 عدد اندازه گيری 
را ذخيره کند.

 User-Switching 2.  برای قرائت مقادير اندازه گيری شده بر روی حافظه، از کليد
استفاده کنيد تا نوار حافظه ای )1 يا 2( که می خواهيد از آن مقادير را بازخوانی 
کنيد انتخاب نماييد. کليد Memory را فشار دهيد. اولين قرائتی که نمايش داده می 

شود، ميانگينی از 3 اندازه گيری اخير است که در حافظه ذخيره شده است.
3.  همچنان کليد Memory  را فشار دهيد تا آخرين مقدار اندازه گيری ذخيره شده را 

مشاهده نماييد.
تا 60 قرائت را بر روی هر نوار حافظه ذخيره کند.  توجه: بانک حافظه قادر است 
زمانی که تعداد قرائت ها از 60 عدد فراتر رفت، اطالعات جديد جايگزين اطالعات 

قديمی خواهد شد. 
بازخوانی ميانگين ارزشها در روز و شب

1.  اين مانيتور قابليت محاسبه عملکرد در بازه های زمانی 7،14،21و28 روزه را در 
روز و شب دارد.

از حافظه بخوانيد،از کليد  انتخاب شده  از يک قسمت  اينکه معدل ارزش را  2.  برای 
تعويض کاربرجهت  انتخاب حافظه 1 يا 2 و بازخوانی استفاده نماييد

3.  کليد معدل روز وشب را فشار دهيد. اولين عدد نمايش داده شده معدل 7 روز نهايی 
می باشد.

4.  به فشار دادن کليد معدل روز و شب ادامه دهيد تا معدل 14،21 و28 روز را ببينيد. 
هر معدلی به همراه شماره روز، نشانه روزيا شب و نشانه معدل ظاهر می شود.

AM 11:59 - تعريف AM 4:00 به عنوان AM :توجه
AM 2:00 - تعريف شده PM 6:00 به عنوان PM :توجه

پاک کردن مقادير از حافظه
1. برای انتخاب نوار حافظه 1 يا نوار حافظه 2، کليد User-Switching را فشار 

دهيد.
2.  همچنان کليد Memory را به مدت تقريبی 5 ثانيه فشار دهيد و نگه داريد؛ سپس 
خودکار  به صورت  است  شده  انتخاب  قبل  از  که  ای  حافظه  در  موجود  اطالعات 

پاک خواهد شد.
تنظيم زمان

1.  برای تنظيم تاريخ و زمان در نمايشگر بعد از قرار دادن  ويا تعويض باطری ها، 
صفحه نمايشگر يک عدد چشمک زن را که معرف روز می باشد ،نشان خواهد داد.
2.  بوسيله فشار دادن کليد حافظه،با هر فشار شماره  مربوط به  روز کم خواهد شد. 
کليد روشن /خاموش را به جهت تثبيت فشار دهيدوسپس يک عدد چشمک زن ظاهر 

خواهد شدکه نشانگر ماه می باشد
3.  عوض کردن ماه، ساعت و دقيقه همانطور که در مرحله 2 شرح داده شد، می باشد و 

از کليد حافظه برای تغيير و کليد روشن / خاموش برای تاييد استفاده نماييد
4.  همانند فشار سنج ديجيتال مجددا ظاهر گرديده و برای اندازه گيری مجدد آماده می 

باشد.
عيب يابی

چناچه هنگام استفاده از دستگاه شاهد هرگونه مورد غير طبيعی بوديد، لطفًا اين نکات 
را بررسی کنيد.

اصالحنقاط بررسیعالئم
ON/ زمانی که کليد

OFF/START فشار 
داده می شود، هيچ چيز 

به نمايش در نمی آيد

تعويض باتری های قديمی را با آيا باتری ها تخليه شده اند؟
چهار باتری های جديد است.

آيا قطب باتری درست قرار نگرفته 
است؟

باتری ها را مجددًا در محل 
صحيح قرار دهيد.

EE عالمت نشان داده 
روی صفحه نمايشگر يا 
مقدار فشار خون بسيار 

پايين نشان داده می 
شوند )باال(

کاف را به درستی ببنديد در آيا کاف درست قرار گرفته است؟
نتيجه درست قرار می گيرد.

آيا موقع اندازه گيری صحبت يا 
مجددًا اندازه گيری کنيد.حرکت می کنيد؟

در مدت اندازه گيری مچ را 
ثابت نگه داريد. آيا مچ را با کاف روی آن تکان 

می دهيد؟
توجه: چنانچه دستگاه همچنان کار نمی کند، آن را به فروشنده خود باز گردانيد. شما 

تحت هيچ شرايط نبايد خودتان دستگاه را باز کنيد يا آن را تعمير نماييد.
نکات احتياطی

1.   اين دستگاه از مونتاژ بسيار دقيقی برخوردار است. بنابراين، آن را از دمای شديد، 
آوردن  وارد  يا  انداختن  از  داريد.  نگه  دور  آفتاب  مستقيم  تابش  و  شديد،  رطوبت 
ضربه شديد به بخش اصلی دستگاه خودداری کنيد و آن را در مقابل گرد و خاک 

محافظت نماييد.
2.   مانيتور فشار خون و کاف را با يک پارچه نرم ونسبتًا مرطوب به دقت تميز کنيد. 
آن را فشار ندهيد. از شستن کاف يا به کار بردن مواد شيميايی بر روی آن خودداری 

کنيد. هرگز از تينر، الکل، يا بنزين به عنوان تميز کننده استفاده نکنيد.
3.   باتری ای که نشتی دارد می تواند به دستگاه آسيب وارد کند. زمانی که دستگاه به 

مدت طوالنی مورد استفاده قرار نمی گيرد، باتری را از آن خارج کنيد.
4.   برای جلوگيری از بروز خطر، دستگاه نبايد توسط کودکان مورد استفاده قرار گيرد.
5.   چنانچه دستگاه در محيطی بسيار سرد نگهداری می شود، قبل از استفاده اجازه دهيد 

تا با دمای اتاق سازگاری پيدا کند.
6.  اين دستگاه قابل سرويس در محل زندگی مشتری نيست. از به کار بردن هر ابزاری 
برای باز کردن دستگاه خودداری کنيد و تالش نکنيد که هرچيزی درون دستگاه را 
تنظيم کنيد. چنانچه با هرگونه مشکلی مواجه شديد، لطفًا با پزشک يا مغازه ای که 

اين دستگاه را از آنجا خريده ايد.
اندازه  عملکرد  از  که  خون  فشار  مانيتورهای  تمامی  برای  موضوعی  عنوان  7.   به 
گيری اسيلومتری استفاده می کنند، دستگاه ممکن است در تعيين فشار خون دقيق 
کاربرانی از اين دست با مشکالتی مواجه شود: کاربرانی که مبتال به آريتمی های 
شايع )ضربان تند دهليزی يا بطنی يا فيبريالسيون دهليزی(، ديابت، گردش ضعيف 
يا  يا کاربرانی که از سکته رنج می برند و  فشار خون، مشکالت کليه هستند؛ و 

فرد بی هوش.
8.   هرگاه تمايل داشتيد کارکرد دستگاه را متوقف کنيد، کليد ON/OFF/START را 

فشار دهيد. پس از آن، هوای موجود در کاف به سرعت خارج خواهد شد.
ايمنی، به  باد دستگاه به mmHg 300 رسيد، دستگاه به داليل  اينکه  9.    به محض 

سرعت شروع به تخليه خواهد کرد.
10.  لطفًا توجه داشته باشيد که اين محصول تنها برای مراقبت از سالمتی در خانه می 

باشد و نمی تواند جايگزين تجهيزات يک پزشک  يا متخصص بهداشت شود.
11.  از به کار بردن اين دستگاه برای تشخيص يا درمان هرگونه مشکالت سالمتی يا 
بيماری خودداری کنيد. نتايج اندازه گيری تنها برای استفاده به عنوان مرجع می 
باشند. برای توضيح در مورد اندازه گيری های فشار، با يک متخصص مراقبت از 
سالمتی مشورت کنيد. چنانچه هرگونه مشکل پزشکی داريد يا در اين مورد با ترديد 
مواجه هستيد، با پزشک خود تماس بگيريد. از تعويض داروهايتان بدون توصيه 

پزشک خود يا متخصص مراقبت از سالمتی خودداری کنيد.
12.  تداخل الکترومغناطيسی: اين دستگاه دارای اجزای حساس الکترونيکی می باشد. 
از ميدان های الکتريکی يا الکترومغناطيسی در نزديکی دستگاه دوری کنيد )مثاًل 
موبايل يا اجاق های مايکروويو(. ممکن است وجود اين دستگاه ها منجر به اختالل 

موقت در دقت اندازه گيری شود.
13.  دستگاه، باتری ها، اجزای سازنده، و لوازم جانبی را طبق قوانين محلی دور بريزيد.
14.  چنانچه اين مانيتور خارج از محدوده دما و رطوبت معين شده در قسمت مشخصات 
نتواند  است  ممکن  نشود،  نگهداری  شرايط  اين  در  يا  گيرد  قرار  استفاده  مورد 

مشخصات عملکرد خود را انجام دهد.
مشخصات

اسيلومتری روش اندازه گيری 
فشار: mmHg 260-30; ضربان نبض: 40 تا 199 ضربان/دقيقهدامنه اندازه گيری 

نيمه هادیسنسور فشار
فشار: 3mmHg±; ضربان: ±5% قرائتدقت 

پمپ حرکت دهندهباد کردن
دريچه تخليه اتوماتيک بادتخليه باد

60 حافظه برای هر نوار در 2 نوارظرفيت حافظه
1 دقيقه پس از عملکرد آخرين کليدخاموشی خودکار

 10 درجه سانتيگراد تا 40 درجه سانتيگراد )50 درجه فارنهايت تا 104 محيط عملکرد
 hPa 1060~700 ;%85 درجه فارنهايت(؛ رطوبت نسبی 40% تا

ذخيره سازی و 
حمل و نقل محيط 

زيست

-10 درجه سانتيگراد تا 60 درجه سانتيگراد )14 درجه فارنهايت تا 140 
hPa 1060~700 ; %90 درجه فارنهايت(؛ رطوبت نسبی 10% تا

 DC منبع انرژی)AA(  شش ولت 4 باتری DC
  AC منبع انرژی ،Ø4.0 مساوی است با )-( 600: خارجیmA)Plug size> ,DC6V 

Ø1.7 داخلی )+( مساوی است با
168)طول( در 115)عرض( در82)ارتفاع( ميلی مترابعاد
478.9 گرم )بدون باتری(وزن

بزرگسال 24 تا 40 سانتيمتر )9.4 تا 15.7 اينچ(محيط بازو 
کاربران بزرگسالکاربران محدود 

 نوع BF : دستگاه و کاف به گونه ای طراحی شده اند تا در مقابل شوک :
های الکتريکی به طور ويژه محافظت نمايند.

IP 21: حفاظت در برابر ورود مضر آب و ذرات معلقطبقه بندیIP
*مشخصات می توانند بدون اطالع تغيير کنند.

EMC guidance and manufacturer’s declaration
Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic emissions

The AU941f is intended for use in the electromagnetic environment specified below.
The customer or the user of the AU941f should assure that it is used in such an environment.

Emission test Compliance Electromagnetic environment-guidance
RF emissions CISPR 11 Group 1 The AU941f uses RF energy only for its internal function. Therefore, its RF emissions are 

very low and are not likely to cause any interference in nearby electronic equipment.
RF emissions CISPR 11 Class B The AU941f is suitable for use in all establishments, including domestic establishments 

and those directly connected to the public low-voltage power supply network that 
supplies buildings used for domestic purposes.

Harmonic emissions IEC 61000-3-2 Class A
Voltage fluctuations/flicker emissions IEC 61000-3-3 Compliance

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity. The AU941f is intended for use in the electromagnetic environment specified below. 
The customer or the user of the AU941f should assure that it is used in such an environment.

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment-guidance
Electrostatic discharge 
(ESD) IEC 61000-4-2

± 6 kV contact 
± 8 kV air

± 6 kV contact 
± 8 kV air

Floors should be wood, concrete or ceramic tile. 
If floors are covered with synthetic material, the 
relative humidity should be at least 30%

Electrical fast tran-
sient/burst IEC 61000-
4-4

± 2kV for power supply lines
± 1kV for input / output lines

± 2kV for power supply lines
Not applicable

Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment.

Surge IEC 61000-4-5 ± 1kV line(s) to line(s)
± 2kV line(s) to earth

± 1kV differential mode
Not applicable

Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment.

Voltage Dips, short 
interruptions and 
voltage variations on 
power supply input 
lines IEC 61000-4-11

<% UT(>95% dip in UT) for 0,5 cycle
40% UT(60% dip in UT) for 5 cycles
70% UT(30% dip in UT) for 25 cycles
<5% UT(>95% dip in UT) for 5 s

<5% UT(>95% dip in UT) for 0,5 cycle
40% UT(60% dip in UT) for 5 cycles
70% UT(30% dip in UT) for 25 cycles
<5% UT(>95% dip in UT) for 5 s

Mains power quality should be that of a typical 
commercial or hospital environment. If the user 
of the AU941f requires continued operation 
during power mains interruptions, it is recom-
mended that the AU941f be powered from an 
uninterruptible power supply or a battery.

Power frequency 
(50/60 Hz) magnetic 
field IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Power frequency magnetic fields should be at 
levels characteristics of a typical location in a 
typical commercial or hospital environment.

NOTE: UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level.

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic immunity
The AU941f is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the AU941f should assure that is used in such and environment.

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment-guidance

Conducted RF IEC 
61000-4-6

Radiated RF IEC 
61000-4-3

3 Vrms 
150 KHz to 80 MHz

3 V/m 
80MHz to 2,5 GHz

3 Vrms

3 V/m

Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the 
AU941f including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation 
applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance:
d = 1,2 √P; d = 1,2 √P  80MHz to 800 MHz; d = 2,3 √P  800MHz to 2,5 GHz
Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the trans-
mitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m). Field strengths 
from fixed RF transmitters, as determined by an electromagnetic site survey, a should be less than 
the compliance level in each frequency range. b Interference may occur in the vicinity of equipment 
marked with the following symbol: 

NOTE 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
NOTE 2:  These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.
a:  Field strengths from fixed transmitters, such as base stations for radio (cellular/cordless) telephones and land mobile radios, amateur radio, AM and FM 

radio broadcast and TV broadcast cannot be predicted theoretically with accuracy. To assess the electromagnetic environment due to fixed RF transmitters, an 
electromagnetic site survey should be considered. If the measured field strength in the location in which the AU941f is used exceeds the applicable RF com-
pliance level above, the AU941f should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional measures may be necessary, 
such as re-orienting or relocating the AU941f.

b:  Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.

Recommended separation distance between portable and mobile RF communications equipment and the AU941f
The AU941f is intended for use in an electromagnetic environment in which radiated RF disturbances are controlled. The customer or the user of the AU941f 
can help prevent electromagnetic interference by maintaining a minimum distance between portable and mobile RF communications equipment (transmitters) 
and the AU941f as recommended below, according to the maximum output power of the communications equipment.
Rated maximum output power 

of transmitter / W
Separation distance according to frequency of transmitter / m

150 kHz to 80 MHz / d=1,2√P 80 MHz to 800 MHz / d=1,2√P 800 MHz to 2,5 GHz / d=2,3√P
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

For transmitters rated at a maximum output power not listed above, the recommended separation distance d in metres (m) can be estimated using the equation applicable to the 
frequency of the transmitter, where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer.
NOTE 1:  At 80 MHz and 800 MHz, the separation distance for the higher frequency range applies.
NOTE 2:  These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

oznaczonego ciągłą kolorową linią, jak pokazano z prawej strony (Rys. 
). Jeżeli strzałka wychodzi poza ciągłą kolorową linię, musisz używać 
mankietu o innym obwodzie. Aby uzyskać informacje dotyczące innych 
dostępnych rozmiarów mankietów, należy skontaktować się z miejsco-
wym sprzedawcą.

Procedury pomiaru
Poniżej zamieszczone zostało kilka użytecznych porad umożliwiających 
zapewnienie odpowiedniej dokładności pomiaru:
•  Ciśnienie tętnicze zmienia się przy każdym uderzeniu serca i podlega cią-

głym wahaniom podczas dnia.
•  Wynik pomiaru ciśnienia może być uzależniony od pozycji użytkownika, 

jego stanu fizjologicznego i innych czynników. Dla zapewnienia opty-
malnej dokładności, przed rozpoczęciem pomiaru ciśnienia tętniczego 
należy odczekać jedną godzinę po wykonywaniu ćwiczeń fizycznych, 
kąpieli, spożywaniu posiłków lub napojów zawierających alkohol bądź 
kofeinę oraz paleniu tytoniu.

•  Przed rozpoczęciem pomiaru należy siedzieć w wygodnej pozycji przez 
co najmniej 5 minut, ponieważ dla zapewnienia odpowiedniej precyzji 
pomiar powinien być wykonywany w stanie odpoczynku. Podczas wy-
konywania pomiaru użytkownik nie powinien być zmęczony lub wyczer-
pany.

•  Nie należy wykonywać pomiaru, kiedy użytkownik znajduje się w stanie 
stresu lub napięcia nerwowego.

•  Podczas pomiaru nie należy mówić ani poruszać ramieniem lub ręką.
•  Ciśnienie powinno być mierzone przy normalnej temperaturze ciała. Je-

żeli użytkownik odczuwa szczególne gorąco lub zimno, powinien odcze-
kać chwilę przed wykonaniem pomiaru.

•  Jeżeli urządzenie jest przechowywane w niskiej temperaturze (bliskiej 
zera), przed użyciem należy umieścić go na co najmniej godzinę w tem-
peraturze pokojowej.

•  Przed wykonaniem kolejnego pomiaru należy zaczekać 5 minut.
1.  Wciśnij przycisk zmiany użytkownika, aby wybrać obszar pamięci 1 lub 2.
     Po wybraniu obszaru pamięci, wciśnij przycisk ON/OFF/START, aby zre-

setować urządzenie i rozpocząć pomiar w wybranym obszarze pamięci.
2.  Wciśnij przycisk ON/OFF/START. Wszystkie cyfry zaświecą się w celu 

sprawdzenia prawidłowej pracy wyświetlacza. Procedura kontrolna 
trwa przez 2 sekundy.

3.  Po wyświetleniu wszystkich symboli, na wyświetlaczu zacznie migać cy-
fra „0”. Urządzenie jest gotowe do wykonania pomiaru i zacznie powoli 
napompowywać mankiet, aby rozpocząć pomiar.

4.  Kiedy pomiar zostanie zakończony, ciśnienie powietrza zostanie spusz-
czone z mankietu. Na wyświetlaczu LCD pokazana zostanie równocze-
śnie wartość ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz tętna. Wynik 
pomiaru zostanie automatycznie zapisany w wybranym wcześniej ob-
szarze pamięci.

Urządzenie automatycznie napompuje mankiet do ciśnienia wynoszące-
go około 220 mmHg w razie wykrycia, że w przypadku danego użytkowni-
ka dla wykonania pomiaru konieczne jest wyższe ciśnienie.
Uwaga: 1.  Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie mniej więcej 

1 minuty od ostatniego wciśnięcia przycisku.
2.  Aby przerwać pomiar, wystarczy wcisnąć przycisk ON/OFF/START lub 

Pamięć – powietrze zostanie natychmiast wypuszczone z mankietu.
3.  Podczas pomiaru nie należy mówić ani poruszać ramieniem lub ręką.
Wywoływanie wartości z pamięci
1.   Urządzenie posiada dwa obszary pamięci (1 i 2). W każdym obszarze 

może zostać zapamiętane maksymalnie 60 wyników pomiaru.
2.   Aby odczytać wyniki zapisane w określonym obszarze pamięci, należy 

najpierw wybrać obszar pamięci (1 lub 2) za pomocą przycisku zmiany 
użytkownika. Wcisnąć przycisk Pamięć. Pierwszy wyświetlony wynik to 
średnia wartość ostatnich 3 pomiarów wprowadzonych do pamięci.

 3.   Po każdym następnym wciśnięciu przycisku Pamięć wyświetlane są 
kolejne wcześniejsze wyniki pomiarów. Każdy pomiar jest oznaczony 
kolejnym numer zapisu w pamięci.

Uwaga: W każdym obszarze pamięci może zostać zapisane maksymalnie 
60 wyników. Kiedy liczba zapisanych wyników dojdzie do 60, najstarsze 
dane będą zastępowane przez nowe wyniki pomiarów. 
Przywołanie wartości średnich pomiarów porannych i wieczor-
nych
1.  Ciśnieniomierz kalkuluje średnią pomiarów porannych i wieczornych z 

7, 14, 21, 28 dni.
2.  Cyfrę dnia zwiększa się naciskając przycisk pamięci, jedno naciśnięcie 

zwiększa wartość o jeden. Naciśnij przycisk ON/OFF/START aby zatwier-
dzić właściwy dzień. Na 

3.  Naciśnij przycisk wartości średniej, pierwszy wyświetlany odczyt jest 
średnią wszystkich odczytów porannych z ostatnich 7 dni.

4.  Przytrzymaj klawisz wartości średniej, aby zobaczyć średnią wszystkich 
odczytów porannych ostatnich 14, 21 i 28 dni, a następnie wszystkich 
wieczornych odczytów z ostatnich 7, 14, 21 i 28 dni. Każda wartość 
średnia jest opisana numerem dnia, porą dnia (rano, wieczorem) oraz 
znacznikiem średniej.

Uwaga: AM jest zdefiniowany jako 04:00 - 11:59
Uwaga: PM jest zdefiniowany jako 18:00 - 02:00
Usuwanie wartości z pamięci
1.  Wciśnij przycisk zmiany użytkownika, aby wybrać obszar pamięci 1 lub 2.
2.  Wciśnij i przytrzymaj przycisk Pamięć przez mniej więcej 5 sekund - dane 

w wybranym obszarze pamięci zostaną automatycznie usunięte. 
Ustawianie czasu
1.  Ustawianie daty i godziny w urządzeniu po wymianie lub instalacji bate-

rii. Wyświetlacz miga numerem dnia.
2.  Cyfrę dnia zwiększa się naciskając przycisk pamięci, jedno naciśnięcie 

zwiększa wartość o jeden. Naciśnij przycisk ON/OFF/START aby zatwier-
dzić właściwy dzień. Na ekranie zostanie wyświetlona migająca cyfra 
miesiąca.

3.  Procedura zmiany miesiąca, godziny i minut została opisana powyżej w 
kroku 2. Używając przycisku pamięci zmieniamy wartość i zatwierdzamy 
go przyciskiem ON/OFF/START.

4.  „0” na wyświetlaczu oznacza, że ciśnieniomierz jest gotowy do kolejne-
go pomiaru.

Rozwiązywanie problemów
W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w czasie pomiaru, 
należy sprawdzić wymienione poniżej punkty.
Symptomy Punkty kontrolne Korekta
Po wciśnięciu 
przycisku ON/
OFF/START nic nie 
jest wyświetlane 
na ekranie

Czy baterie nie są wyczer-
pane?

Załóż cztery nowe 
baterie.

Czy baterie zostały włożone z 
prawidłową biegunowością?

Włóż ponownie baterie w 
prawidłowym położeniu.

Na wyświetla-
czu pojawia się 
symbol EE lub 
pokazywana war-
tość ciśnienia jest 
zdecydowanie za 
niska (wysoka).

Czy mankiet jest założony 
prawidłowo?

Owiń mankiet raz jeszcze 
w taki sposób, aby znaj-
dował się we właściwej 
pozycji.

Czy podczas pomiaru nie 
mówiłeś(-aś) i nie poruszałeś(-
-aś) się?

Wykonać pomiar ponow-
nie.
Podczas pomiaru nadgar-
stek musi być utrzymy-
wany nieruchomo.

Czy nie potrząsałeś(-aś) 
nadgarstkiem z założonym 
mankietem?

Uwaga: Jeżeli urządzenie nadal nie działa, należy zwrócić je do sprzedaw-
cy. W żadnym przypadku nie należy próbować demontować i naprawiać 
urządzenie na własną rękę.
Ostrzeżenia
1.  Urządzenie jest wyposażone w podzespoły o wysokiej precyzji. Należy 

więc unikać ekstremalnych temperatur, wilgotności oraz bezpośrednie-
go działania promieni słonecznych. Uważać, aby nie upuścić urządzenia 
i nie narażać go na nagłe uderzenia, chronić przed kurzem.

2.  Obudowa ciśnieniomierza i mankiet powinny być czyszczone lekko na-
wilżoną, miękką ściereczką. Nie dociskać zbyt mocno. Nie prać mankietu 
i nie czyścić go żadnymi produktami chemicznymi. Do czyszczenia urzą-
dzenia nie wolno używać rozcieńczalnika, alkoholu ani benzyny.

3.  Wyciek z baterii może spowodować uszkodzenie urządzenia. Jeżeli urzą-
dzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie.

4.  Dla uniknięcia zagrożeń, urządzenie nie może być obsługiwane przez 
dzieci.

5.  Jeżeli urządzenie jest przechowywane w temperaturze bliskiej zera, 
przed użyciem należy umieścić go na pewien czas w temperaturze po-
kojowej.

6.  Urządzenie nie może być naprawiane przez użytkownika. Nie wolno w 
żadnym wypadku usiłować otwierać urządzenie za pomocą jakichkol-

اصطدامها بقوة وقم بحمايتها من األتربة.
2.   نظف هيكل جهاز قياس ضغط الدم والسوار بعناية بقطعة قماش ناعمة ورطبة قلياًل. ال 
تضغط. ال تغسل السوار أو تستخدم منظف كيميائي عليه. ال تقم مطلقًا باستخدام مرقق 

أو كحول أو بترول )الجازولين( كسائل تنظيف.
3.   البطاريات الراشحة قد تسبب تلف الوحدة. انزع البطاريات عند عدم استخدام الوحدة 

لفترة زمنية طويلة.
4.   ينبغي عدم تشغيل الوحدة من ِقَبل األطفال لتجنب المواقف الخطرة.

5.   إذا تم تخزين الوحدة بالقرب من حالة التجمد، اسمح لها بالتأقلم مع درجة حرارة الغرفة 
قبل االستعمال.

6.   هذه الوحدة غير قابلة لالستخدام داخل المجال. ينبغي عليك عدم استخدام أي أداة لفتح 
الجهاز كما ينبغي عدم محاولة ضبط أي شيء داخل الجهاز. إذا كانت لديك أي مشاكل، 

يرجى االتصال بالمخزن أو بالطبيب الذي اشتريت منه هذه الوحدة.
قد  الذبذبي  القياس  وظيفة  تستخدم  التي  الدم  ضغط  قياس  أجهزة  في  عامة  7.   كمسألة 
تشخيص  تم  الذين  للمستخدمين  الصحيح  الدم  تحديد ضغط  في  الجهاز صعوبة  يجد 
إصابتهم بعدم انتظام ضربات القلب الشائع )الضربات الباكرة األذينية أو البطينية أو 
االرتجاف األذيني( أو مرض السكري أو ضعف الدورة الدموية أو أو مشاكل الكلى، 

أو للمستخدمين الذين يعانون من السكتة أو المستخدمين فاقدي الوعي.
8.   إليقاف التشغيل في أي وقت، اضغط مفتاح التشغيل/اإليقاف/البدء وسوف يتم استنفاذ 

كل الهواء الموجود داخل السوار.
9.   بمجرد أن يصل االنتفاخ إلى 300 مم زئبق، سوف تبدأ الوحدة في تفريغ الهواء بسرعة 

ألسباب تتعلق باألمان.
10.  يرجى مالحظة أن هذا الجهاز منتج منزلي للرعاية الصحية وليس المقصود به أن 

يكون بمثابة بديل الستشارة الطبيب أو األخصائي الطبي.
نتائج  عالجهما.  أو  مرض  أو  مشكلة صحية  أية  لتشخيص  الجهاز  هذا  تستخدم  11.  ال 
لتفسير  الصحية  الرعاية  أخصائي  استشر  فقط.  المرجعية  لألغراض  هي  القياسات 
قياسات الضغط. اتصل بطبيبك إذا واجهت أو كنت تتوقع أي مشكلة. ال تغير دواءك 

دون استشارة طبيبك أو أخصائي الرعاية الصحية.
تجنب  حساسة.  إلكترونية  مكونات  على  الجهاز  يحتوي  الكهرومغناطيسي:  12.  التداخل 
المجاالت الكهربائية أو الكهرومغناطيسية القوية في المنطقة المجاورة مباشرة للجهاز 
في  لقصور مؤقت  يؤدي هذا  قد  الميكرويف(.  وأفران  الجوال  الهاتف  أجهزة  )مثل 

دقة القياس.
13.  تخلص من الجهاز والبطاريات والمكونات والملحقات وفقًا للوائح المحلية.

14.  قد ال يفي جهاز القياس هذا بمواصفات األداء الخاصة به إذا تم تخزينه أو استخدامه 
خارج نطاقات درجة الحرارة والرطوبة المحددة في المواصفات.

المواصفات
ذبذبيةطريقة القياس 

الضغط: 30~260 مم زئبق، النبض: 40~199 نبضة/دقيقةمدى القياس 
شبه موصلمحس الضغط

الضغط: ± 3 مم زئبق، النبض: ± 5% من القراءةالدقة 
يدار بواسطة مضخةاالنتفاخ

صمام إطالق هواء أوتوماتيكيتفريغ الهواء
60 ذاكرة  لكل منطقة × عدد 2 منطقةسعة الذاكرة

دقيقة واحدة بعد آخر عمل للمفتاح.اإلغالق التلقائي
 10 درجة مئوية~40 درجة مئوية )50 درجة فهرنهايت~104 درجة بيئة التشغيل

 hPa 1060~700، %85~%40 فهرنهايت(، الرطوبة النسبية
 -10 درجة مئوية~60 درجة مئوية )14 درجة فهرنهايت~140 درجة التخزين والنقل بيئة

 hPa 1060~700، %90~%10 فهرنهايت(، الرطوبة النسبية
مصدر طاقة التيار 

المستمر 
)AA(  أربع بطاريات 6 فولت تيار مستمر

مصدر طاقة التيار 
المتردد  

6 فولت تيار مستمر، ≥600 مللي أمبير )حجم القابس: الخارجي )-( 
 )Ø1.7 )+( الداخلي ،Ø4.0

168 )الطول( ×115 )العرض( × 82 )االرتفاع( بالمناماألبعاد
478.9 جرام )الوزن الحجمي( )بدون بطاريات(الوزن

البالغون: 24~40 سم )9.4~15.7 بوصة(مواصفات الذراع 
المستخدمون قليلو 

الحجم 
المستخدمون البالغون

 النوع BF: الجهاز والسوار مصممان بحيث يوفران حماية خاصة ضد :
الصدمات الكهربائية.

IP حماية ضد دخول الضارة من الماء والجسيماتتصنيف :IP21
*المواصفات عرضة للتغيير دون إخطار.

Er / فراتر از دامنه اندازه گيری: مجددًا اندازه گيری کنيد. اگر همچنان خطا در اندازه 
گيری وجود داشت، دستگاه را به توزيع کننده محلی خود يا مرکز سرويس بازگردانيد.

تکان خوردن
شناساگر "تکان خوردن"به کاربريادآوری ميکند  که ثابت باقی بماند و هر حرکت بدن 
در طول اندازه گيری رانشان می دهد.آيکون مشخص شده زمانی ظاهر ميشود که در 

طی ويا بعد از هر اندازه گيری حرکتی شناسايی شود.
توجه: بسيار توصيه می شود که اگر آيکون ظاهرشداندازه گيری دوباره انجام شود  .

نامهم تلاح
. دشابيم یريگ هزادنا تيلباق نودب و هتلاح کت یريگ هزادنا عبات کي یاراد روتينام نيا 
یريگ هزادنا یاهشور و دوش باختنا نامهم هظفاح ات ديهد راشف ار ربراک ضيوعت ديلک 
مامتا هب یريگ هزادنا یتقو  . دييباي تسد  تسرد یيا هزادنا هب ات دييامن یريگيپ ار 

.دوش یمن هريخذ هظفاح رد هدش یريگ هزادنا شزرا،ديسر 
نشان دهنده خطر فشار خون باال

را  خون  فشار  استاندارد  يک  باال  خون  فشار  آموزشی  برنامه  با  همکاری  ملی  کميته 
توسعه داده است و دامنه فشار خون را در 4 مرحله طبقه بندی کرده است. اين دستگاه 
به نشان دهنده ابتکاری خطر فشار خون مجهز است، که سطح خطر فرض شده نتيجه 
) عادی  / مرز ابتال به فشار خون باال  / مرحله 1 فشار خون باال  / مرحله 
2 فشار خون باال  ( را پس از هر اندازه گيری به طور بصری مشخص می کند. 

)IHB( آشکارساز ضربان قلب نا منظم
اين دستگاه مجهز به آشکار ساز ضربان نامنظم قلب )IHB( است که به آن افرادی که 
ضربان نامنظم قلب دارند امکان می دهد تا اندازه گيری های دقيق را بدست آورند که 

به کاربر در مورد وجود ضربان نامنظم قلب در طول اندازه گيری هشدار می دهد.
توجه:  شديدًا توصيه می شود در صورتی که عالمت نامنظم قلب )  ( بارها و بارها 

ظاهر می شود، با پزشک خود مشورت کنيد.
استفاده از آداپتور AC )اختياری(

1.  آداپتور AC را با جک آداپتور AC به پشت دستگاه وصل کنيد.
2. آداپتور AC را به پريز برق بزنيد. )آداپتورهای AC با ولتاژ و جريان مورد نياز که 

در کنار جک آداپتور AC مشخص شده است.(
احتياط:

1.  زمانی که بيشتر اوقات از حالت AC استفاده می کنيد، باتری ها را از دستگاه 
خارج کنيد. ممکن است رها کردن باتری ها برای مدت زمان طوالنی در قسمت 
دستگاه  به  آسيب  باعث  تواند  که می  باتری شود  داخل  مواد  نشت  باتری سبب 

گردد.
2.  در زمان عملکرد با حالت AC، باتری مورد نياز نيست. 

3.  آداپتورهای AC اختياری است. برای تهيه آداپتورهای AC سازگار با دستگاه، لطفًا 
با توزيع کننده تماس بگيريد.

برای  کنيد.  استفاده  مجاز   AC آداپتورهای  از  تنها  خون،  فشار  مانيتور  اين  4.  برای 
دريافت اطالعات در مورد آداپتور AC مجاز، لطفًا به پيوست 1 مراجعه کنيد.

نصب باتری
1.  برای باز کردن بخش باتری، پوشش باتری را فشار دهيد و آن را در جهت فلش 

بکشيد.
2.  بر اساس نشانه های موجود در بخش باتری، 4 باتری سايز "AA" را در بخش باتری 

نصب کنيد و يا باتری کهنه را با باتری نو تعويض نماييد.
3.  برای تعويض پوشش باتری، ابتدا بر روی قالب های دکمه کليک کنيد، سپس انتهای 

پايانی پوشش باتری را بکشيد.
4.  باتری ها را به صورت دوتا دوتا تعويض کنيد. زمانی که دستگاه برای يک مدت 

زمان طوالنی مورد استفاده قرار نمی گيرد، باتری ها را از دستگاه خارج کنيد. 
زمانی نياز داريد باتری ها را تعويض کنيد که 

1.  عالمت باتری ضعيف بر روی صفحه نمايشگر ظاهر می شود.
صفحه  روی  بر  چيز  هيچ  اما  شود؛  می  داده  فشار   ON/OFF/START 2.  دکمه 

نمايشگر به چشم نمی خورد.
احتياط

1.  باتری ها جزء زباله های خطرناک محسوب می شوند. آنها را به همراه زباله های 
خانگی دور نريزيد. 

يا  ها  باتری  ندارد.  وجود  دستگاه  درون  کاربر  سوی  از  سرويس  قابل  قطعه  2.  هيچ 
آسيب هايی که از باتری های کهنه حاصل می شوند تحت پوشش ضمانتنامه قرار 

نمی گيرند. 
3.  تنها از باتری های معتبر استفاده کنيد. همواره همه باتری ها را با هم با باتری نو 

تعويض کنيد. از باتری های يک نوع و توليدی يک شرکت استفاده کنيد. 
کاربرد کاف

1.  دکمه کاف بازو را باز کنيد، انتهای کاف را از طريق حلقه D کاف رها کنيد.
در  رنگی  نوار  عالمت  کنيد.  رد  کاف  حلقه  درون  از  را  خود  چپ  سمت  2.  بازوی 
 .) حالتی که لوله  در جهت بازوی شماست، بايد به شما نزديک تر باشد )شکل
کف دست چپ خود را به سمت باال بگيريد و  لبه کاف بازويی را در فاصله تقريبی 
انتهای  1.5 تا 2 سانتيمتری سمت داخلی مفصل آرنج خود قرار دهيد.  با کشيدن 

کاف آن را محکم بگيريد. 
3.  لوله را در وسط بازو متمرکز کنيد. قالب و ابزار حلقه را به گونه ايمن با يکديگر 
فشار دهيد. به اندازه دو انگشت برای فيت شدن بين بازو و کاف فاصله بگذاريد. 
عالمت سرخرگ )Ø( را بر روی سرخرگ اصلی بگذاريد )بر روی قسمت داخلی 
در  انگشت  دو  با  فشار  با  را  اصلی  محل سرخرگ  توجه:   .) )شکل  بازويتان( 
محل تقريبی 2 سانتيمتر باالی محل خم شدن آرنجتان در قسمت داخلی بازوی چپ 
خود پيدا کنيد. محلی که نبض در قوی ترين حالت می زند را پيدا کنيد. اين قسمت 

سرخرگ اصلی شماست.
.)5 4.  کاف را با اتصال لوله به دستگاه وصل کنيد )شکل

5.  آرنج خود را بر روی يک ميز قرار دهيد ) در حالی که کف دست باال است(؛ بدين 
پيچ  لوله  که  کنيد  اطمينان حاصل  دارد.  قرار  قلب  ارتفاعی مشابه  در  ترتيب کاف 

خوردگی ندارد.
6.  اين کاف برای استفاده شما مناسب است؛ چنانچه فلش درون خط رنگ کامل که در 
سمت راست نشان داده شده قرار می گيرد. )شکل (. چنانچه فلش خارج از خط 
رنگ کامل قرار گيرد، شما به کافی با محيط ديگر نياز داريد. برای ديگر سايز های 

کاف، با فروشنده محلی خود تماس بگيريد.
روند اندازه گيری

دقيق  قرائت های  تا  کند  به شما کمک می  که  دارد  مفيد وجود  نکات  برخی  اينجا  در 
تری را بدست آوريد:

پيدا  نوسان  همواره  روز  طول  در  و  کند  می  تغيير  قلب  هر ضربان  با  خون  •  فشار 
می کند.

•  ثبت فشار خون می تواند در اثر محل کاربر، شرايط فيزيولوژی او و ديگر عوامل 
حمام،  ورزش،  از  پس  ساعت  يک  دقت،  باالترين  آوردن  بدست  برای  کند.  تغيير 
خوردن، صرف نوشيدنی های حاوی الکل يا کافئين، يا استعمال دخانيات برای اندازه 

گيری فشار خون صبر کنيد.
کاماًل  صورت  به  دقيقه   5 مدت  به  حداقل  گيری،  اندازه  از  پيش  شود  می  •  پيشنهاد 
آرام بنشينيد؛ زيرا اندازه گيری ای که در حالت آرام بدست می آيد از دقت باالتری 

برخوردار است. در حالت اندازه گيری، شما نبايد از لحاظ فيزيکی خسته باشيد.
•  چنانچه دچار استرس يا تنش هستيد، از اندازه گيری خودداری کنيد.

•  در طول اندازه گيری، از صحبت کردن يا حرکت دادن ماهيچه های بازو يا دستتان 
خودداری کنيد.

•  فشار خون خود را در حالت دمای طبيعی بدن اندازه گيری کنيد. چنانچه احساس سرما 
يا گرما می کنيد، قبل از اندازه گيری برای لحظاتی صبر کنيد.

•  چنانچه مانيتور در دمايی بسيار پايين نگهداری شده است)نزديک دمای انجماد(، قبل 
از استفاده حداقل به مدت يک ساعت آن را در مکانی گرم قرار دهيد.

•  پيش از اندازه گيری بعدی، 5 دقيقه صبر کنيد.
1.  برای انتخاب نوار حافظه 1 يا نوار حافظه 2، کليد User-Switching را فشار 

دهيد.
     پس از انتخاب يک نوار حافظه، کليد ON/OFF/START را برای راه اندازی 
مجدد مانيتور فشار دهيد تا مانيتور بتواند اندازه گيری را در نوار حافظه انتخاب 

شده آغاز کند.
شوند،  می  روشن  ارقام  تمامی  دهيد.  فشار  را   ON/OFF/START 2.  کليد 
عملکردهای نمايشگر بررسی می شود. پروسه بررسی طی 2 ثانيه تکميل می شود.
3.  پس از ظاهر شدن تمامی عالمت ها، نمايشگر يک “0” چشمک زن نشان خواهد 
داد. مانيتور آماده اندازه گيری است و برای اين کار، کاف را به آرامی و به طور 

خودکار باد می کند.
4.  پس از تکميل اندازه گيری، کاف فشار درون را تخليه ميکند. فشار خون سيستوليک 
و دياستوليک، و ضربان به طور همزمان بر روی صفحه ال سی دی به نمايش در 
خواهد امد. سپس اندازه گيری به طور خودکار در يک نوار حافظه از پيش تعيين 

شده ذخيره می شود.
فشار  گيری  اندازه  برای  بيشتری  فشار  نيازمند  شما  بدن  دهد  تشخيص  سيستم  چناچه 
مجددًا   mmHg تقريبی 220  ميزان  به  خودکار  به طور  مانيتور  اين  شماست،  خون 

باد خواهد کرد.
دقيقه پس از عملکرد آخرين کليد، به طور خودکار  تقريبًا يک  توجه: 1.  اين مانيتور 

خاموش خواهد شد.
2.  برای قطع اندازه گيری، کافيست کليد ON/OFF/START يا Memory را فشار 

دهيد؛ کاف بالفاصله شروع به تخليه هوا می کند.
3.  در طول اندازه گيری، از صحبت کردن يا حرکت دادن ماهيچه های بازو يا دستتان 

opatrzone oznakowaniem „CE 0120”. Jakość urządzenia została poddana 
kontroli i spełnia wszystkie wymagania Załącznika I europejskiej dyrekty-
wy 93/42/EWG, dotyczącej urządzeń medycznych oraz obowiązujących 
norm zharmonizowanych.
EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 1 – 
Wymagania ogólne 
EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 3 - 
Dodatkowe wymagania dotyczące elektro-mechanicznych systemów 
pomiaru ciśnienia krwi
EN 1060-4: 2004 Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 4: Metody ba-
dań w celu wyznaczenia ogólnej dokładności układu automatycznych 
nieinwazyjnych sfigmomanometrów.
Ten ciśnieniomierz został zaprojektowany, aby służyć przez wiele lat. Dla 
zapewnienia utrzymania precyzji pomiaru, w przypadku tego urządzenia 
zalecane jest przeprowadzanie jego ponownej kalibracji co dwa lata. 
Normy ciśnienia tętniczego
Krajowy Komitet Koordynacyjny ds. Programu Edukacji dotyczącego Nad-
ciśnienia Krwi opracował standard dotyczący pomiaru ciśnienia krwi, za-
wierający klasyfikację obejmującą 4 zakresy. (Patrz Siódmy Raport Wspól-
nego Krajowego Komitetu ds. Prewencji, Detekcji, Oceny i Leczenia Nad-
ciśnienia – Kompletny raport JNC7:2003.)Klasyfikacja dotycząca ciśnienia 
krwi została opracowana na podstawie danych historycznych i może nie 
być odpowiednia dla konkretnego pacjenta. Ważne jest, aby regularnie 
konsultować się ze swoim lekarzem.  Lekarz udzieli pacjentowi informa-
cji dotyczących jego normalnego ciśnienia krwi oraz wartości ciśnienia, 
przy której pacjent może być zagrożony. Dla zapewnienia niezawodnego 
i wiarygodnego diagnozowania ciśnienia krwi, należy prowadzić rejestr, 
w którym zapisywane są wartości pomiarów w dłuższym okresie czasu. 
Specjalny rejestr do zapisywania wyników pomiaru ciśnienia może zostać 
pobrany na stronach internetowych www.accumed.ch.
Objaśnienia symboli stosowanych na wyświetlaczu
EE / Błąd pomiaru: Należy upewnić się, że wtyczka L jest prawidłowo 
podłączona do gniazda powietrza i wykonać pomiar ponownie. Założyć 
prawidłowo mankiet i nie zmieniać położenia ramienia podczas pomiaru. 
Jeżeli błąd występuje nadal, należy zwrócić urządzenie do miejscowego 
dystrybutora lub punktu serwisowego.
E1 / Nieprawidłowy obieg powietrza: Należy upewnić się, że wtyczka 
L jest prawidłowo podłączona do gniazda powietrza i wykonać pomiar 
ponownie. Jeżeli błąd występuje nadal, należy zwrócić urządzenie do 
miejscowego dystrybutora lub punktu serwisowego.
E2 / Ciśnienie przekraczające 300 mmHg: Wyłączyć urządzenie i 
wykonać pomiar ponownie. Jeżeli błąd występuje nadal, należy zwrócić 
urządzenie do miejscowego dystrybutora lub punktu serwisowego.
E3 / Błąd danych: Należy wyjąć baterie, odczekać 60 sekund i włożyć 
je ponownie. Jeżeli błąd występuje nadal, należy zwrócić urządzenie do 
miejscowego dystrybutora lub punktu serwisowego.
Er / Przekroczenie zakresu pomiaru: Wykonać pomiar ponownie. 
Jeżeli błąd występuje nadal, należy zwrócić urządzenie do miejscowego 
dystrybutora lub punktu serwisowego.
Czujnik ruchu
„Czujnik ruchu” pomaga poprzez przypominanie użytkownikowi o ko-
nieczności pozostawania w ciągłym bezruchu podczas pomiaru. Ikona 
„ruch ciała” zostanie wyświetlona gdy został wykryty ruch w trakcie po-
miaru.
Uwaga: Jest wysoce zalecane, aby powtórzyć pomiar ponownie w wy-
padku pojawienia się ikony „  ruch ciała”.
Tryb gościa (pomiary przygodne)
Ciśnieniomierz może wykonywać pomiary pojedyncze nie zapisując 
ich w pamięci. Naciśnij przycisk przełączający użytkowników wybierając 
strefę  pamięci dla gościa. Następnie postępuj wg wskazówek, aby pra-
widłowo wykonać pomiar. Po wykonaniu pomiaru wartość wyniku nie 
zostanie zapisana w pamięci.
Wskaźnik ryzyka nadciśnienia
Krajowy Komitet Koordynacyjny ds. Programu Edukacji dotyczącego 
Nadciśnienia Krwi opracował standard dotyczący pomiaru ciśnienia krwi, 
zawierający klasyfikację obejmującą 4 zakresy. Urządzenie jest wyposa-
żone w innowacyjny wskaźnik ryzyka dotyczącego poziomu ciśnienia 
tętniczego, który określa poziom zagrożenia (Normalne  /stan poprze-
dzający nadciśnienie  / faza 1 nadciśnienia  / faza 2 nadciśnienia ) 
na podstawie wyniku każdego pomiaru.
Wskaźnik nieregularnego rytmu serca (IHB)
Ciśnieniomierz został wyposażony w funkcję wykrywania zaburzeń rytmu 
serca (IHB), co pozwala na uzyskanie prawidłowych pomiarów u osób, u 
których pojawi się nierówna praca serca. Jednocześnie aparat informuje 
użytkownika o wykryciu nieregularności rytmu serca.
Uwaga: Jeśli ikona IHB (  ) pojawia się często na ekranie należy skonsul-
tować się z lekarzem.
Korzystanie z zasilacza sieciowego (opcja)
1. Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilacza na tylnej ściance urzą-

dzenia.
2. Włóż wtyczkę zasilacza do ściennego gniazdka zasilania. (dane doty-

czące wymaganych dla zasilaczy parametrów napięcia i mocy w sieci 
zasilania zostały umieszczone obok gniazda.)

Ostrzeżenie: 
1.  Jeżeli urządzenie ma być przez dłuższy czas używane z zasilaczem, 

należy wyjąć baterie. Pozostawienie baterii w urządzeniu przez 
dłuższy czas może spowodować wyciek, który grozi uszkodzeniem 
ciśnieniomierz.

2.  Kiedy używany jest zasilacz, korzystanie z baterii nie są konieczne.
3.  Użycie zasilacza sieciowego stanowi opcję. Szczegółowe informacje 

dotyczące kompatybilnych zasilaczy sieciowych są dostępne u dystry-
butorów.

4.  Z ciśnieniomierzem należy używać wyłącznie zatwierdzonych, kompa-
tybilnych zasilaczy sieciowych. Informacje dotyczące zatwierdzonych 
zasilaczy sieciowych zostały zamieszczone w ZAŁĄCZNIKU 1.

Zakładanie baterii
1.  Aby otworzyć komorę baterii należy wcisnąć i podnieść pokrywę baterii 

zgodnie z kierunkiem wskazanym strzałką.
2.  Włożyć lub wymienić 4 baterie AA zgodnie z oznakowaniem wewnątrz 

komory.
3.  Aby założyć pokrywę najpierw należy wsunąć zaczepy dolnej części, a 

następnie przesunąć górną część pokrywy komory.
4.  Baterie należy wymieniać parami. Jeśli aparat nie będzie przez dłuższy 

okres czasu używany, należy baterie wyjąć.
Baterie należy wymienić na nowe jeśli
1.  na wyświetlaczu pojawi się symbol słabej baterii.
2.  Po wciśnięciu przycisku ON/OFF/START nic nie pojawia się na wyświe-

tlaczu.
Ostrzeżenie

1.  Baterie to odpady niebezpieczne. Nie należy ich wyrzucać ze zwy-
kłymi śmieciami.

2.  Wewnątrz urządzenia nie ma części obsługiwanych przez użytkownika. 
Gwarancja nie obejmuje baterii ani szkód powstałych na skutek używa-
nia starych baterii.

3.  Należy stosować wyłącznie markowe rodzaje baterii. Należy zawsze wy-
mieniać baterie równocześnie. Należy używać baterii tej samej marki i 
typu. 

Zakładanie mankietu
1.  Rozłóż mankiet pozostawiając jego końcówkę w kształcie D w pętelce.
2.  Włóż mankiet na lewą rękę. Oznaczony kolorem pasek powinien znaj-

dować się bliżej ciebie, a przewód ma być skierowany w dół ręki (Rys. 
). Obróć wewnętrzną część lewej dłoni do góry i przesuń krawędź 
mankietu na odległość ok. 1,5 - 2,5 cm powyżej zgięcia w łokciu (Rys. 
). Zapnij mankiet pociągając jego końcówkę.

3.  Ustaw przewód centralnie wzdłuż ręki. Wciśnij haczyk i dokładnie owiń 
materiał. Pomiędzy mankietem a ramieniem powinno pozostawać 
miejsce na 2 palce. Oznaczenie (Ø) należy ułożyć na wysokości głównej 
tętnicy (po wewnętrznej stronie ręki) (Rys. , ). Uwaga: Znajdź swo-
ją główną tętnicę naciskając dwoma palcami miejsce na wewnętrznej 
stronie ręki ok. 2 cm powyżej zgięcia w łokciu. Znajdź miejsce, w którym 
puls jest najlepiej odczuwalny. Jest to Twoja główna tętnica.

4.  Podłącz przewód połączeniowy ramienia do urządzenia (Rys. ).
5.  Oprzyj ramię na stole (otwartą dłonią skierowaną do góry) w taki spo-

sób, aby mankiet znajdował się na wysokości serca. Upewnij się, że 
przewód nie jest skręcony (Rys. ).

6.  Mankiet jest odpowiedni, jeśli strzałka znajduje się wewnątrz obszaru 

   WARNING: The symbol on this product means that it's an electronic 
product and following the European directive 2012/19/EU the electronic 
products have to be dispose on your local recycling centre for safe treat-
ment.

  AVERTISSEMENT: le symbole figurant sur ce produit signifie qu’il 
s’agit d’un produit électronique et, conformément à la directive européenne 
2012/19/EU, les produits électroniques usagés doivent être apportés dans un 
point de collecte pour leur recyclage.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данный символ на изделии означает, что 
это электронный продукт и, в соответствии с европейской директивой 
2012/19/EU, должен быть утилизирован в местном центре утилизации.

 OSTRZEŻENIE: Symbol umieszczony na urządzeniu oznacza, że stanowi 
ono produkt elektroniczny spełniający wszystkie wymogi europejskiej Dyrek-
tywy 2012/19/EU. Dla zapewnienia odpowiedniej utylizacji, produkty elek-
troniczne muszą być przekazywane do miejscowych punktów zbiórki w celu 
przeznaczenia ich do recyklingu.
 تحذير: يعني الرمز الموجود على المنتج يشير أنه منتج إلكتروني مطابق للتوجيه األوروبي 
EU/19/2012 وينبغي أن يتم التخلص من المنتجات اإللكترونية في مركز إعادة التدوير المحلي 

الخاص بك من أجل معالجة آمنة.
 هشدار: سمبل روی محصول به اين معنا است که اين يک محصول الکترونيکی است و از 
دستورالعمل اروپايی EU/19/2012 پيروی می کند محصوالت بايد برای عمليات ايمنی به مرکز 

بازيابی محلی شما برده شوند.

wiek narzędzi. Żadne elementy wewnętrzne nie mogą być naprawiane 
przez użytkownika. W razie jakichkolwiek problemów, należy skontak-
tować się ze sprzedawcą lub lekarzem, u którego urządzenie zostało 
zakupione.

7.  W przypadku wszystkich ciśnieniomierzy, w których wykorzystywana 
jest funkcja pomiaru oscylometrycznego, możliwe jest wystąpienie 
problemów dotyczących określenia prawidłowego poziomu ciśnienia u 
użytkowników cierpiących na arytmię (przedwczesne migotanie przed-
sionków lub komór), cukrzycę, zaburzenia schorzenia krwi, choroby ne-
rek, a także u pacjentów po wylewie lub osób nieprzytomnych.

8.  Aby w dowolnej chwili wyłączyć urządzenie, należy wcisnąć przycisk 
ON/OFF/START – powietrze zostanie szybko usunięte z mankietu.

9.  Kiedy ciśnienie w nadmuchiwanym mankiecie przekroczy 300 mmHg, 
ze względów bezpieczeństwa zostanie on szybko opróżniony.

10.  Należy pamiętać, że urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku 
domowego i w żadnym wypadku nie zastępuje porady lekarskiej.

11.  Urządzenie nie może być wykorzystywane w celu diagnozowania lub 
leczenia jakichkolwiek problemów zdrowotnych. Wyniki pomiarów 
posiadają jedynie znaczenie informacyjne. Interpretacja wyników 
pomiaru ciśnienia tętniczego może być przeprowadzana wyłącznie 
przez lekarza. W razie jakichkolwiek podejrzeń dotyczących proble-
mów zdrowotnych należy skontaktować się z lekarzem. Nie należy w 
żadnym wypadku zmieniać zażywanych lekarstw bez wcześniejszego 
uzgodnienia tego z lekarzem.

12.  Zakłócenia elektromagnetyczne: Urządzenie jest wyposażone w deli-
katne komponenty elektroniczne. Urządzenie nie powinno być używa-
ne w pobliżu silnych pól elektrycznych lub elektromagnetycznych (np. 
wytwarzanych przez telefony komórkowe lub kuchenki mikrofalowe). 
Może to spowodować tymczasowe zakłócenie dokładności pomiaru.

13.  Urządzenie, baterie, komponenty i akcesoria powinny być przeznaczo-
ne do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami miejscowymi.

14.  Urządzenie może nie spełniać wymogów specyfikacji w przypadku, 
jeżeli jest przechowywane lub wykorzystywane w warunkach wykra-
czających poza zakres temperatury i wilgotności, określony w Specy-
fikacjach.

Specyfikacje
Metoda pomiaru  Oscylometryczna
Zakres pomiaru  Ciśnienie: 30-260 mmHg; Tętno: 40~199 ude-

rzeń na minutę
Czujnik ciśnienia Półprzewodnikowy
Dokładność Ciśnienie: ±3 mmHg; Tętno: ±5% odczytu
Pompowanie Za pomocą pompy
Wypuszczanie powietrza Automatyczny zawór spustowy
Pojemność pamięci 60 zapisów w każdym obszarze x 2 obszary
Automatyczne wyłączanie 1 minuta po ostatnim wciśnięciu przycisku
Środowisko pracy 10°C~40°C (50°F~104°F); 40 %~85 % wilgotno-

ści względnej ; 700~1060 hPa
Przechowywanie i Transport 
Environment

-10°C~60°C(14°F~140°F); 10%~90% wilgotno-
ści względnej; 700~1060 hPa 

Zasilanie prądem stałym 6 V DC, 4 baterie (AA)
Zasilanie prądem zmiennym DC6V, ≥600 mA (wymiary wtyczki: średnica ze-

wnętrzna (-) wynosi 4,0, a średnica wewnętrzna 
(+) to 1,7)

Wymiary 168 (dł.) X 115 (szer.) X 82 (wys.) mm
Ciężar 478.9g (brutto) (bez baterii)
Obwód ramienia  Osoba dorosła: 24~40 cm (9.4”~15.7”)
Użytkownik Osoba dorosła 

:  Typ BF: Urządzenie i mankiet posiadają specjal-
ne zabezpieczenie przed porażeniem prądem.

Klasyfikacja IP IP21: Rodzaj ochrony przed wodą i pyłami
* Specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

 
1. Mankiet 
2.  Przycisk wartości średniej 

pomiarów porannych i 
wieczornych

3. Wyświetlacz LCD 
4. Przewód powietrza i łącznik 
5.  Przycisk zmiany użytkownika
6. Przycisk ON/OFF/START 
7. Przycisk pamięci 
8. Pokrywa baterii 
9. Gniazdo transmisji danych 

 
1. Wskazanie daty/godziny
2. Czujnik ruchu
3. Obszary pamięci
4.  Znacznik pomiarów porannych i wieczornych
5. Zapamiętana wartość średnia 
6. Wskaźnik ryzyka nadciśnienia
7. Numer zapisu w pamięci/daty
8.  Wskaźnik nieregularnego rytmu serca (IHB)
9. Ciśnienie skurczowe
10. Ciśnienie rozkurczowe
11. Tętno
12. Symbol pulsu
13.  Wskazanie niskiego poziomu naładowania 

baterii

 
1. کاف بازو

2. کليد معدل روز وشب
3. نمايشگر ال سی دی

4. لوله هوا و اتصال دهنده
 5.  کليد تغيير کاربر 

)User-Switching(
6.  روشن / خاموش / آغاز 

ON/OFF/( کليدی
)STRAT

)Memory( 7. کليد حافظه
8. پوشش باتری

 AC 9. جک آداپتور

 
1. نشان دهنده تاريخ/ساعت

2. عالمت تکان خوردن
3. نوارهای حافظه

4. نشان معدل روز وشب
5. ميانگين حافظه

6. نشان دهنده خطر فشار خون باال
7. حافظه / تاريخ عالمت

8.  آشکار ساز ضربان نامنظم قلب 
)IHB(

9. فشار خون سيستوليک
10. فشار خون دياستوليک

11. ميزان ضربان نبض
12. عالمت ضربان نبض
13. عالمت باتری ضعيف

 
1. سوار الذراع

2. مفتاح معدل النهار والليل
 LCD 3. شاشة العرض

4. أنبوبة الهواء والموصل
5.  مفتاح التحويل الخاص 

بالمستخدم
6.  مفتاح التشغيل/اإليقاف/

البدء
7. مفتاح الذاكرة

8. غطاء البطارية
9. مقبس توصيل البيانات

1. مؤشر التاريخ/الوقت
2. إشارة الحركة

3. نطاقات الذاكرة
4. عالمة النهار والليل

5. معدل الذاكرة
6. مؤشر خطر ارتفاع ضغط الدم

7. الذاكرة / التاريخ األقسام
8.  كاشف عدم انتظام ضربات 

)IHB( القلب
9. الضغط االنقباضي

10. ضغط الدم االنبساطي
11. معدل النبض
12. عالمة النبض

13. عالمة البطارية الضعيفة

Blood Pressure Standard  
(JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systolic 
Pressure

Diastolic 
Pressure

Normal <120 and <80

Suspected 
Hypertension 120~139 or 80~89

Suspected 
Stage 1 

Hypertension
140~159 or 90~99

Suspected 
Stage 2 

Hypertension
≥160 or ≥100
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Center tube over
 middle of arm AC Adaptor

(Ø4.0/Ø1.7)


