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Αγαπητέ πελάτη,  
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το προϊόν μας. 
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών, ιδιαίτερα τις οδηγίες ασφαλείας, 

και φυλάξτε το για μελλοντική χρήση. Εάν παραδώσετε τη συσκευή σε κάποιον άλλο, παρέχετε επίσης αυτό το 

εγχειρίδιο οδηγιών. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  
 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 

Όλες οι σωματικές δραστηριότητες, ο ενθουσιασμός, το άγχος, το φαγητό, το ποτό, το κάπνισμα, η στάση του 
σώματος και πολλές άλλες δραστηριότητες ή παράγοντες (συμπεριλαμβανομένης της μέτρησης της αρτηριακής 
πίεσης) θα επηρεάσουν την τιμή της αρτηριακής πίεσης. Εξαιτίας αυτού, είναι ως επί το πλείστον ασυνήθιστο να 
λαμβάνονται πανομοιότυπες πολλαπλές μετρήσεις αρτηριακής πίεσης. 

Η αρτηριακή πίεση κυμαίνεται συνεχώς ----- μέρα και νύχτα. Η υψηλότερη τιμή εμφανίζεται συνήθως την ημέρα 
και η χαμηλότερη συνήθως τα μεσάνυχτα. Συνήθως, η τιμή αρχίζει να αυξάνεται περίπου στις 3:00 π.μ. και 
φτάνει στο υψηλότερο επίπεδο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι περισσότεροι άνθρωποι είναι ξύπνιοι και 
δραστήριοι. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις παραπάνω πληροφορίες, συνιστάται να μετράτε την αρτηριακή σας πίεση περίπου την 
ίδια ώρα κάθε μέρα. 

Οι πολύ συχνές μετρήσεις μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό λόγω παρεμβολής στη ροή του αίματος, 
χαλαρώνετε πάντα τουλάχιστον 1 έως 1,5 λεπτό μεταξύ των μετρήσεων για να επιτρέψετε την αποκατάσταση 
της κυκλοφορίας του αίματος στο χέρι σας. Είναι σπάνιο να λαμβάνετε τις ίδιες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης 
κάθε φορά. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

MEM κουμπί  START/STOP κουμπί  

LCD Δείκτης 

ταξινόμησης 

επιπέδου 

αρτηριακής πίεσης 

Ελαστικός 
σωλήνας  

Περιχειρίδα  

Υποδοχή 
σωλήνα αέρα 

Χαμηλή μπαταρία 

Σύμβολο ακανόνιστου 
καρδιακού παλμού  

Ένδειξη ετοιμότητας  

Σύνδεση 
σωλήνα αέρα 

Ένδειξη μνήμης 1 έως 4 
 

Διαστολή 

Συστολή 

Καρδιακός σφυγμός 

Θέσης ΜΕΜ 
Σφυγμός 
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ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ  

Το πλήρως αυτόματο ηλεκτρονικό πιεσόμετρο προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες υγείας ή στο σπίτι και είναι ένα μη 
επεμβατικό σύστημα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης που προορίζεται για τη μέτρηση της διαστολικής και συστολικής 
αρτηριακής πίεσης και του παλμού ενός ενήλικου ατόμου χρησιμοποιώντας μια μη επεμβατική τεχνική στην οποία ένα 
φουσκωτό περιχειρίδα τυλίγεται γύρω από τον βραχίονα. Η περιφέρεια της περιχειρίδας περιορίζεται στα 22cm-30cm 
(περίπου 8 21/32”-11 13/16”9 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

Είναι ακατάλληλο για άτομα με σοβαρή αρρυθμία να χρησιμοποιούν αυτό το Ηλεκτρονικό πιεσόμετρο . 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ 

Με βάση την παλμομετρική μεθοδολογία και τον ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης πυριτίου, η 
αρτηριακή πίεση και ο ρυθμός παλμού μπορούν να μετρηθούν αυτόματα και μη επεμβατικά. Η οθόνη 
LCD θα δείχνει την αρτηριακή πίεση και τον ρυθμό σφυγμού. Οι πιο πρόσφατες μετρήσεις 4x30 
μπορούν να αποθηκευτούν στη μνήμη με σήμανση ημερομηνίας και ώρας. Τα Ηλεκτρονικά πιεσόμετρα 
ανταποκρίνονται στα παρακάτω πρότυπα: 

 

– IEC 60601-1:2005 +A1:2012(E)/EN 60601-1:2006+A11:2013 (Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός -- 
Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και βασικές επιδόσεις), 
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– IEC60601-1-2:2014/EN 60601-1-2:2015 (Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός -- Μέρος 1-2: Γενικές 

απαιτήσεις για βασική ασφάλεια και βασικές επιδόσεις - Παράπλευρο πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητική 
συμβατότητα - Απαιτήσεις και δοκιμές), 

– IEC 80601-2-30：2009+AMD1:2013/EN80601-2-30:2010/A1:2015 (Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός – 
Μέρος 2-30: Ειδικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και βασικές επιδόσεις αυτοματοποιημένων μη 
επεμβατικών πιεσόμετρων ), 
– EN 1060-1: 1995 + A2: 2009 (Μη επεμβατικά πιεσόμετρα - Μέρος 1: Γενικές απαιτήσεις), 
– EN 1060-3: 1997 + A2: 2009 (Μη επεμβατικά πιεσόμετρα - Μέρος 3: Συμπληρωματικές απαιτήσεις για 
ηλεκτρομηχανικά συστήματα μέτρησης της αρτηριακής πίεσης). 
– ISO 81060-2: 2013 (Μη επεμβατικά σφυγμομανόμετρα — Μέρος 2: Κλινική επικύρωση 
αυτοματοποιημένου τύπου μέτρησης). 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Όνομα προϊόντος: Πιεσόμετρο αίματος 
2. Μοντέλο: TM-ARM.003A (KD-5923) 
3. Ταξινόμηση: Εσωτερικά τροφοδοτούμενο, Εφαρμοσμένο τμήμα τύπου BF, IP20, Χωρίς AP ή APG, 
Συνεχής λειτουργία 
4. Μέγεθος: Περίπου. 107mm x 80mm x 52mm (42 1/8″x 3 5/32″x 20 15/32″) 
5. Περιφέρεια περιχειρίδας: 22cm-30cm (περίπου 8 21/32″-11 13/16″) 
6. Βάρος: Περίπου. 166 g (6 oz.) (εξαιρουμένων των μπαταριών και της περιχειρίδας) 
7. Μέθοδος μέτρησης: Ταλαντομετρική μέθοδος, αυτόματη διόγκωση και μέτρηση 

8. Όγκος μνήμης: 4x30 φορές με σφραγίδα ώρας και ημερομηνίας 

9. Πηγή τροφοδοσίας: μπαταρίες: 4 × 1,5 V SIZE AAA, LR03 
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10. Εύρος μέτρησης: 

Πίεση περιχειρίδας: 0-300mmHg 

Συστολή: 60-260mmHg 

Διαστολή: 40-199mmHg 

Καρδιακός σφυγμός: 40-180 beats/minute 

 

 

1.  Ακρίβεια: 

Πίεση: ±3mmHg 

Καρδιακός σφυγμός: Λιγότερο από  60 (incl.): ±3bpm 

  Παραπάνω από  60 (incl.): ±5% 

Ακρίβεια των εμφανιζόμενων τιμών ：1mmHg 

2. Θερμοκρασία περιβάλλοντος για λειτουργία: +10℃~+40℃ (50℉~104℉) 

3. Υγρασία περιβάλλοντος για λειτουργία: ≤ 85%RH 

4. Θερμοκρασία περιβάλλοντος για αποθήκευση και μεταφορά: -20℃~50℃ (-4℉～122℉) 

5. Υγρασία περιβάλλοντος για αποθήκευση και μεταφορά: ≤85%RH 

6. Περιβαλλοντική πίεση: 80kPa-105kPa 

7. Διάρκεια μπαταρίας: περίπου. 270 φορές. 

8. Όλα τα εξαρτήματα που ανήκουν στο σύστημα μέτρησης πίεσης, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων: 
Αντλία, Βαλβίδα, LCD, Περιχειρίδα, Αισθητήρας. 

Σημείωση: Αυτές οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
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1. Διαβάστε όλες τις πληροφορίες στον οδηγό λειτουργίας και οποιαδήποτε άλλη βιβλιογραφία 
στο κουτί πριν θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα. 

2. Μείνετε ακίνητοι, ήρεμοι και ξεκουραστείτε για 5 λεπτά πριν τη μέτρηση της αρτηριακής 
πίεσης. 

3. Η περιχειρίδα πρέπει να τοποθετείται στο ίδιο επίπεδο με την καρδιά σας. 
4. Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, μην μιλάτε ούτε κουνάτε το σώμα και το χέρι σας. 
5. Μέτρηση στον αριστερό βραχίονα για κάθε μέτρηση. 
6. Παρακαλούμε να χαλαρώνετε πάντα μια ελάχιστη στιγμή 1 έως 1,5 λεπτού μεταξύ των 

μετρήσεων για να επιτρέψετε την αποκατάσταση της κυκλοφορίας του αίματος στο χέρι σας. Το 
παρατεταμένο υπερβολικό φούσκωμα (η πίεση της περιχειρίδας υπερβαίνει τα 300 mmHg ή 
διατηρείται πάνω από 15 mmHg για περισσότερο από 3 λεπτά) της ουροδόχου κύστης μπορεί 
να προκαλέσει εκχύμωμα του βραχίονά σας. 

7. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία για τις παρακάτω 
περιπτώσεις: 

I. Η εφαρμογή της περιχειρίδας πάνω από ένα τραύμα ή φλεγμονώδεις ασθένειες. 
II. Η εφαρμογή της περιχειρίδας σε οποιοδήποτε άκρο όπου υπάρχει ενδαγγειακή 

πρόσβαση ή θεραπεία ή αρτηριοφλεβική (A-V) παροχέτευση. 
III.  Η εφαρμογή της περιχειρίδας στο χέρι στο πλάι μιας μαστεκτομής. 
IV. Χρησιμοποιείται ταυτόχρονα με άλλο ιατρικό εξοπλισμό παρακολούθησης στο ίδιο  

άκρο. 
V. Χρειάζεται έλεγχος της κυκλοφορίας του αίματος του χρήστη. 

8. Αυτά τα Ηλεκτρονικά πιεσόμετρα είναι σχεδιασμένα για ενήλικες και δεν πρέπει ποτέ να 
χρησιμοποιούνται σε βρέφη ή μικρά παιδιά. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή άλλους 
επαγγελματίες υγείας πριν από τη χρήση σε μεγαλύτερα παιδιά. 
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9. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη μονάδα σε κινούμενο όχημα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε 
λανθασμένη μέτρηση. 

10.  Οι μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης που προσδιορίζονται από αυτό το μόνιτορ είναι 
ισοδύναμες με εκείνες που λαμβάνονται από εκπαιδευμένο παρατηρητή χρησιμοποιώντας τη 
μέθοδο ακρόασης με περιχειρίδα/στηθοσκόπιο, εντός των ορίων που ορίζονται από το 
Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο Ινστιτούτο, τα ηλεκτρονικά ή αυτοματοποιημένα πιεσόμετρα. 

11. Πληροφορίες σχετικά με πιθανές ηλεκτρομαγνητικές ή άλλες παρεμβολές μεταξύ του 
πιεσόμετρου και άλλων συσκευών μαζί με συμβουλές σχετικά με την αποφυγή τέτοιων 
παρεμβολών, ανατρέξτε στο μέρος ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ. 

12. Εάν ανιχνευθεί ακανόνιστος καρδιακός παλμός (IHB) που προκαλείται από κοινές αρρυθμίες 
στη διαδικασία μέτρησης της αρτηριακής πίεσης, θα εμφανιστεί ένα σήμα. Κάτω από αυτή την 
κατάσταση, τα Ηλεκτρονικά Σφυγμομανόμετρα μπορούν να διατηρήσουν τη λειτουργία τους, 
αλλά τα αποτελέσματα μπορεί να μην είναι ακριβή, προτείνεται να συμβουλευτείτε τον γιατρό 
σας για ακριβή αξιολόγηση. 
 
 

Υπάρχουν 2 συνθήκες υπό τις οποίες θα εμφανίζεται το σήμα του IHB: 
α) Ο συντελεστής διακύμανσης (CV) περιόδου παλμού >25%. 
β) Η διαφορά της παρακείμενης περιόδου παλμών ≥0,14s, και ο αριθμός αυτών των παλμών παίρνει 
περισσότερο από το 53 τοις εκατό του συνολικού αριθμού παλμών. 
13. Μην χρησιμοποιείτε τη μανσέτα άλλη από αυτή που παρέχεται από τον κατασκευαστή, 
διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει βιοσυμβατό κίνδυνο και να οδηγήσει σε σφάλμα μέτρησης. 
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14. Η οθόνη ενδέχεται να μην πληροί τις προδιαγραφές απόδοσης ή να προκαλέσει κίνδυνο για την 
ασφάλεια, εάν αποθηκεύεται ή χρησιμοποιείται εκτός των καθορισμένων ορίων θερμοκρασίας και 
υγρασίας στις προδιαγραφές. 
15. Μην μοιράζεστε την περιχειρίδα με άλλο μολυσματικό άτομο για να αποφύγετε τη 
διασταυρούμενη μόλυνση. 
16.  Αυτός ο εξοπλισμός έχει ελεγχθεί και βρέθηκε ότι συμμορφώνεται με τα όρια για μια ψηφιακή 
συσκευή Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Αυτά τα όρια έχουν σχεδιαστεί για 
να παρέχουν εύλογη προστασία από επιβλαβείς παρεμβολές σε μια οικιακή εγκατάσταση. Αυτός ο 
εξοπλισμός παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να εκπέμπει ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων και, εάν δεν 
εγκατασταθεί και χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες, μπορεί να προκαλέσει επιβλαβείς 
παρεμβολές στις ραδιοεπικοινωνίες. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι δεν θα προκύψουν 
παρεμβολές σε μια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Εάν αυτός ο εξοπλισμός προκαλεί επιβλαβείς 
παρεμβολές στη ραδιοφωνική ή τηλεοπτική λήψη, η οποία μπορεί να προσδιοριστεί με την 
απενεργοποίηση και ενεργοποίηση του εξοπλισμού, ο χρήστης ενθαρρύνεται να προσπαθήσει να 
διορθώσει την παρεμβολή με ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα μέτρα: 

a.  Επαναπροσανατολισμός ή αλλαγή θέσης της κεραίας λήψης.− 

b.  Αυξήστε την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.− 
c.  Συνδέστε τον εξοπλισμό σε μια πρίζα σε ένα κύκλωμα διαφορετικό από αυτό στο 

οποίο είναι συνδεδεμένος ο δέκτης.− 
d.  Συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο ή έναν έμπειρο τεχνικό ραδιοφώνου/τηλεόρασης 

για βοήθεια.− 
17. Δεν είναι δυνατές μετρήσεις σε ασθενείς με υψηλή συχνότητα αρρυθμιών. 
18. Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε νεογνά, παιδιά ή έγκυες γυναίκες. (Δεν έχει διεξαχθεί 
κλινικός έλεγχος σε νεογνά, παιδιά ή έγκυες γυναίκες). 
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19. Η κίνηση, το τρέμουλο, το ρίγος μπορεί να επηρεάσουν την ένδειξη της μέτρησης. 
20. Η συσκευή δεν εφαρμόζεται σε ασθενείς με κακή περιφερική κυκλοφορία, αισθητά χαμηλή 
αρτηριακή πίεση ή χαμηλή θερμοκρασία σώματος (θα υπάρχει χαμηλή ροή αίματος στη θέση 
μέτρησης). 
21. Η συσκευή δεν θα ισχύει για ασθενείς που χρησιμοποιούν τεχνητή καρδιά και πνεύμονα (δεν θα 
υπάρχει σφυγμός). 
22. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις: συχνές αρρυθμίες όπως πρόωροι παλμοί κολπικής ή κοιλίας ή κολπική 
μαρμαρυγή, αρτηριακή σκλήρυνση, κακή αιμάτωση, διαβήτης, προεκλαμψία, νεφρικές παθήσεις. 
23. Ο ασθενής μπορεί να είναι ο προβλεπόμενος χειριστής. 
24. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το μέρος 15 των Κανόνων FCC. Η λειτουργία υπόκειται στις 
ακόλουθες δύο προϋποθέσεις: (1) Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές 
και (2) αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται τυχόν παρεμβολές που λαμβάνονται, 
συμπεριλαμβανομένων των παρεμβολών που ενδέχεται να προκαλέσουν ανεπιθύμητη λειτουργία. 
25. Προσοχή ότι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν έχουν εγκριθεί ρητά από το μέρος που είναι 
υπεύθυνο για τη συμμόρφωση θα μπορούσαν να ακυρώσουν την εξουσία του χρήστη να χειρίζεται τον 
εξοπλισμό. 
26. Το πιεσόμετρο δεν προορίζεται για έκθεση στο περιβάλλον ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI), 
μην χρησιμοποιείτε το πιεσόμετρο εντός του περιβάλλοντος της ακόλουθης συσκευής: Απεικόνιση 
μαγνητικού συντονισμού (MRI), ηλεκτρονική αξονική τομογραφία (CT), διαθερμία, αναγνώριση 
ραδιοσυχνοτήτων (RFID) και ηλεκτρομαγνητικά συστήματα ασφαλείας όπως ανιχνευτές μετάλλων. 
27. Η κατάποση μπαταριών και/ή υγρού μπαταρίας μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη. Κρατήστε 
τις μπαταρίες και τη μονάδα μακριά από παιδιά και άτομα με ειδικές ανάγκες. 
28. Εάν είστε αλλεργικοί στο πλαστικό/καουτσούκ, μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή. 
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ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

1. ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 

a. Ανοίξτε το κάλυμμα της μπαταρίας στο πίσω μέρος της οθόνης. 
b. Τοποθετήστε τέσσερις μπαταρίες μεγέθους «AAA». Παρακαλώ δώστε προσοχή στην 

πολικότητα. 
c. Κλείστε το κάλυμμα της μπαταρίας.  

Όταν η οθόνη LCD εμφανίζει το σύμβολο της μπαταρίας , αντικαταστήστε όλες τις μπαταρίες με 
νέες. 
Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν είναι κατάλληλες για αυτήν την οθόνη. Αφαιρέστε τις μπαταρίες 
εάν η οθόνη δεν θα χρησιμοποιηθεί για ένα μήνα ή περισσότερο για να αποφύγετε σχετική ζημιά λόγω 
διαρροής της μπαταρίας. 
Αποφύγετε το υγρό της μπαταρίας να μπει στα μάτια σας. Εάν εισέλθει στα μάτια σας, ξεπλύνετε 
αμέσως με άφθονο καθαρό νερό και επικοινωνήστε με έναν γιατρό. 
Ο αρνητικός ακροδέκτης της μπαταρίας πρέπει να συμπιεστεί σωστά στη θήκη της μπαταρίας μετά την 
οριζόντια συμπίεση του αρνητικού ηλεκτροδίου. Η μπαταρία είναι σε επαφή με το ελατήριο. 
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της μπαταρίας είναι άθικτο και δεν έχει υποστεί ζημιά πριν τοποθετήσετε 
την μπαταρία. 
Η οθόνη, οι μπαταρίες και η περιχειρίδα, πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς 
κανονισμούς στο τέλος της χρήσης τους. 

2. ΡΥΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ  
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a. Στην αρχή το πιεσόμετρο είναι εντελώς απενεργοποιημένο, μόλις τοποθετήσετε την 
μπαταρία, το πιεσόμετρο θα εισέλθει στη λειτουργία ρύθμισης ρολογιού και ημερομηνίας. 

b. Εάν η ώρα της συσκευής έχει ήδη ρυθμιστεί και χρειάζεται αλλαγή, η ρύθμιση μπορεί να 
επιτευχθεί πατώντας το κουμπί «START/STOP» για 5 δευτερόλεπτα σε κατάσταση αναμονής. 

c. Στη λειτουργία προσαρμογής ρολογιού και ημερομηνίας, η μορφή ώρας θα αναβοσβήνει 
αρχικά, δείτε την εικόνα 2-1. Εάν η οθόνη δεν έχει αποθηκευμένο αποτέλεσμα στον τρέχοντα 
χρήστη, η προεπιλεγμένη μορφή ώρας είναι 24 ώρες και το προεπιλεγμένο ρολόι και 
ημερομηνία είναι 1-1-2015 1:00, διαφορετικά η προεπιλεγμένη μορφή ώρας, ρολόι και 
ημερομηνία είναι ίδια με τα πιο πρόσφατα αποτελέσματα . 

d. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί "START/STOP", το έτος (πρώτη χρήση: η προεπιλογή είναι 
2016, το εύρος είναι 2016~2099), ο μήνας, η ημέρα, η ώρα και το λεπτό θα αναβοσβήνουν με τη 
σειρά, δείτε την εικόνα 2-2 & 2-3 & 2-4 & 2-5 & 2-6. Ενώ ο αριθμός αναβοσβήνει, πατήστε το 
κουμπί "MEM" για να αυξήσετε τον αριθμό, συνεχίστε να πατάτε το κουμπί "MEM", ο αριθμός 
θα αυξηθεί πιο γρήγορα. 

             

 Picture 2-1 Picture 2-2 Picture 2-3 Picture 2-4 Picture 2-5 Picture 2-6 

e. Κατά τη ρύθμιση του ρολογιού και της ημερομηνίας, η οθόνη θα επιστρέψει αυτόματα σε 
κατάσταση αναμονής όταν δεν θα πατηθεί κανένα κουμπί μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. 
f.  Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την οθόνη πατώντας το κουμπί «START/STOP» όταν αναβοσβήνει το 
λεπτό και, στη συνέχεια, επιβεβαιώνεται η ώρα και η ημερομηνία. 
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Σημείωση: 
2.1 Η μορφή του ρολογιού μπορεί να ρυθμιστεί από τον χρήστη. 
2.2 Ο Πίνακας 1 καθοδηγεί τις σχέσεις μετατροπής μεταξύ 24ωρης μορφής και 12ωρης μορφής. 
                                                                                           Table 1 

24-hour 
format 

12-hour 
format 

24-hour 
format 

12-hour 
format 

24-hour 
format 

12-hour 
format 

24-hour 
format 

12-hour 
format 

0:00 12:00 AM 6:00 6:00 AM 12:00 12:00 PM 18:00 6:00 PM 

1:00 1:00 AM 7:00 7:00 AM 13:00 1:00 PM 19:00 7:00 PM 

2:00 2:00 AM 8:00 8:00 AM 14:00 2:00 PM 20:00 8:00 PM 

3:00 3:00 AM 9:00 9:00 AM 15:00 3:00 PM 21:00 9:00 PM 

4:00 4:00 AM 10:00 10:00 AM 16:00 4:00 PM 22:00 10:00 PM 

5:00 5:00 AM 11:00 11:00 AM 17:00 5:00 PM 23:00 11:00 PM 

3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ  

Εισαγάγετε τον σύνδεσμο του σωλήνα περιχειρίδας στην υποδοχή στην αριστερή πλευρά της οθόνης. 
Βεβαιωθείτε ότι ο σύνδεσμος έχει εισαχθεί πλήρως για να αποφύγετε τη διαρροή αέρα κατά τις 
μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης. 
Αποφύγετε τη συμπίεση ή τον περιορισμό της σωλήνωσης σύνδεσης κατά τη διάρκεια της μέτρησης, 
που μπορεί να προκαλέσει σφάλμα φουσκώματος ή επιβλαβή τραυματισμό λόγω της συνεχούς πίεσης 
της περιχειρίδας. 

 

4. ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

a. Τραβώντας το άκρο της περιχειρίδας μέσα από τη θηλιά μεταλλίων (η μανσέτα έχει ήδη συσκευαστεί 
έτσι), γυρίστε την προς τα έξω (μακριά από το σώμα σας) και σφίξτε την και κλείστε το κούμπωμα Velcro. 
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b.  Τοποθετήστε τη μανσέτα γύρω από έναν γυμνό βραχίονα 1-2 cm πάνω από τον αγκώνα. 

c. Εάν τοποθετείτε τη μανσέτα γύρω από τον αριστερό βραχίονα, τοποθετήστε τον σωλήνα αέρα στη μέση 
του βραχίονα στην ίδια ευθεία με το μεσαίο δάχτυλο. 

d. Εάν τοποθετείτε την περιχειρίδα γύρω από το δεξί σας 
χέρι, τοποθετήστε τη μανσέτα έτσι ώστε ο σωλήνας 
αέρα να βρίσκεται στο πλάι του αγκώνα σας. (Βλέπω 

e. Ενώ κάθεστε, τοποθετήστε την παλάμη ανάποδα 
μπροστά σας σε μια επίπεδη επιφάνεια όπως ένα γραφείο ή ένα τραπέζι. Τοποθετήστε τον σωλήνα αέρα 
στη μέση του βραχίονά σας στην ίδια ευθεία με το μεσαίο δάχτυλό σας. 

f. Η περιχειρίδα πρέπει να εφαρμόζει άνετα, αλλά άνετα γύρω από το χέρι σας. Θα πρέπει να μπορείτε να 
εισάγετε ένα δάχτυλο ανάμεσα στο χέρι και την περιχειρίδα. 

 

 

 

Σημείωση: 
1. Ανατρέξτε στο εύρος περιφέρειας περιχειρίδας στο "ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ" για να βεβαιωθείτε ότι 
χρησιμοποιείται η κατάλληλη περιχειρίδα. 
2. Μέτρηση στον αριστερό βραχίονα κάθε φορά. 
3. Μην μετακινείτε το χέρι, το σώμα ή την οθόνη και μην μετακινείτε τον ελαστικό σωλήνα κατά τη 
διάρκεια της μέτρησης. 
4. Μείνετε ήσυχοι, ήρεμοι για 5 λεπτά πριν τη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. 
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5. Παρακαλούμε διατηρήστε τη μανσέτα καθαρή. Εάν η περιχειρίδα λερωθεί, αφαιρέστε την από την 
οθόνη και καθαρίστε την με το χέρι με ένα ήπιο απορρυπαντικό και, στη συνέχεια, ξεπλύνετε καλά με 
κρύο νερό. Ποτέ μην στεγνώνετε τη μανσέτα σε στεγνωτήριο ρούχων και μην τη σιδερώνετε. 
Συνιστάται να καθαρίζετε τη μανσέτα μετά τη χρήση κάθε 200 φορές. 
6. Μην τοποθετείτε την περιχειρίδα γύρω από το χέρι εάν έχει οποιαδήποτε φλεγμονή, οξεία ασθένεια, 
μολύνσεις ή τραύματα στο δέρμα. 
 
 
 

5. ΣΤΑΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ  

Μέτρηση άνετης καθίσματος 
a. Καθίστε με τα πόδια σας στο πάτωμα και μην σταυρώνετε τα πόδια σας. 
b. Τοποθετήστε την παλάμη ανάποδα μπροστά σας σε μια επίπεδη επιφάνεια όπως ένα γραφείο 

ή ένα τραπέζι. 
c. Το μέσο της περιχειρίδας πρέπει να βρίσκεται στο ύψος του δεξιού κόλπου της καρδιάς. 

Μέτρηση ξαπλωμένης 
a. Ξαπλώστε ανάσκελα. 
b. Τοποθετήστε το χέρι σας ευθεία κατά μήκος της πλευράς σας με την παλάμη σας ανάποδα. 
c. Η περιχειρίδα πρέπει να τοποθετηθεί στο ίδιο επίπεδο με την καρδιά σας. 

 

6. ΑΝΑΓΝΩΣΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 
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a. Αφού εφαρμόσετε τη μανσέτα και το σώμα σας είναι σε άνετη θέση, πατήστε το κουμπί 
«START/STOP». Όλοι οι χαρακτήρες οθόνης εμφανίζονται για 
αυτοέλεγχο. Μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη LCD σύμφωνα με τη 
σωστή εικόνα. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις εάν λείπει τμήμα. 

b. Στη συνέχεια εμφανίζεται η τρέχουσα τράπεζα μνήμης ( ). Πατήστε το 
κουμπί «MEM» για να μεταβείτε σε άλλη τράπεζα. Επιβεβαιώστε την 
επιλογή σας πατώντας το κουμπί «ΕΝΑΡΞΗ». Η τρέχουσα τράπεζα 
μπορεί επίσης να επιβεβαιωθεί αυτόματα μετά από 5 δευτερόλεπτα χωρίς καμία λειτουργία. 

c. Στη συνέχεια η οθόνη φουσκώνει την περιχειρίδα μέχρι να δημιουργηθεί επαρκής πίεση για 
μια μέτρηση. Στη συνέχεια, η οθόνη απελευθερώνει αργά αέρα από την περιχειρίδα και 
πραγματοποιεί τη μέτρηση. 

Τέλος, η αρτηριακή πίεση και ο σφυγμός θα υπολογιστούν και θα εμφανιστούν στην οθόνη LCD. Η 
ένδειξη ταξινόμησης της αρτηριακής πίεσης και το σύμβολο ακανόνιστου καρδιακού παλμού (αν 
υπάρχει) θα αναβοσβήνουν στην οθόνη. Το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί αυτόματα στην οθόνη. 
        d.    Μετά τη μέτρηση, η οθόνη θα σβήσει αυτόματα μετά από 1 λεπτό χωρίς λειτουργία. 
        e.    Κατά τη διάρκεια της μέτρησης, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί «START/STOP» για να  

απενεργοποιήσετε την οθόνη χειροκίνητα. 

Σημείωση: Συμβουλευτείτε έναν επαγγελματία υγείας για την ερμηνεία των μετρήσεων πίεσης. 
 

7. ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  
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a. Σε κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί «MEM», η οθόνη θα εμφανίσει το σημάδι της 
τρέχουσας ομάδας. Θα εμφανιστεί η ποσότητα των αποτελεσμάτων στην τρέχουσα ζώνη 
μνήμης χρήστη. (Βλέπε εικόνα 7). 

       
 Picture 7  Picture 7-1 Picture 7-2 

b. Πατήστε το κουμπί «START/STOP» για εναλλαγή ομάδας, πατήστε «MEM» για επιβεβαίωση της 
τρέχουσας ομάδας. Η τρέχουσα τράπεζα μνήμης θα επιβεβαιωθεί μετά από 5 δευτερόλεπτα 
χωρίς να πατήσετε κανένα κουμπί. 

c. Στη συνέχεια, η οθόνη θα εμφανίσει τη μέση τιμή όλων των αποτελεσμάτων στην τρέχουσα 
ζώνη μνήμης χρήστη. (Βλέπε εικόνα 7-1). Εάν δεν αποθηκευτεί κανένα αποτέλεσμα στην 
τρέχουσα ζώνη μνήμης χρήστη, η οθόνη LCD θα εμφανίσει την ένδειξη "0" για την αρτηριακή 
πίεση και τον ρυθμό σφυγμού. (Βλέπε εικόνα 7-2) 
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 Picture 7-3  Picture 7-4 Picture 7-5 Picture 7-6 

d. Πατήστε το κουμπί "MEM", στην οθόνη θα εμφανιστεί η μέση τιμή όλων των 
αποτελεσμάτων που μετρήθηκαν από τις 5 η ώρα έως τις 9 τις τελευταίες 7 ημέρες στην 
τρέχουσα ζώνη μνήμης χρήστη. (Βλέπε εικόνα 7-3). Εάν δεν έχει αποθηκευτεί κανένα 
αποτέλεσμα από τις 5 η ώρα έως τις 9 η ώρα τις τελευταίες 7 ημέρες, η οθόνη θα εμφανίσει "0" 
για την αρτηριακή πίεση και τον ρυθμό σφυγμού. (Βλέπε εικόνα 7-4). 

e. Πατήστε ξανά το κουμπί «MEM», στην οθόνη θα εμφανιστεί η μέση τιμή όλων των 
αποτελεσμάτων που μετρήθηκαν από τις 18 η ώρα έως τις 20 τις τελευταίες 7 ημέρες στην 
τρέχουσα ζώνη μνήμης χρήστη. (Βλέπε εικόνα 7-5). Εάν δεν έχει αποθηκευτεί κανένα 
αποτέλεσμα από τις 18:00 έως τις 20:00 τις τελευταίες 7 ημέρες, η οθόνη θα εμφανίσει "0" για 
την αρτηριακή πίεση και τον ρυθμό σφυγμού. (Βλέπε εικόνα 7-6). 

f. Πατήστε ξανά το κουμπί "MEM", το πιο πρόσφατο αποτέλεσμα θα εμφανιστεί με σήμανση 
ημερομηνίας και ώρας. (Βλέπε εικόνα 7-7). Το σύμβολο ακανόνιστου καρδιακού παλμού (εάν 
υπάρχει) και η ένδειξη ταξινόμησης της αρτηριακής πίεσης θα αναβοσβήνουν ταυτόχρονα. Εάν 
η οθόνη δεν έχει αποθηκευμένο αποτέλεσμα στην τρέχουσα ζώνη μνήμης χρήστη, στην οθόνη 
θα εμφανιστεί η ένδειξη "0" για την αρτηριακή πίεση και τον ρυθμό σφυγμού. (Βλέπε εικόνα 7-
8). 

g. Πατήστε ξανά το κουμπί “MEM” για να δείτε το επόμενο αποτέλεσμα. (Βλέπε εικόνα 7-9). Με 
αυτόν τον τρόπο, πατώντας επανειλημμένα το κουμπί «MEM» εμφανίζονται τα αντίστοιχα 
αποτελέσματα που μετρήθηκαν προηγουμένως. 

h. Κατά την εξέταση των αποτελεσμάτων, η οθόνη θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 1 
λεπτό χωρίς λειτουργία. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί «START/STOP» για να 
απενεργοποιήσετε την οθόνη χειροκίνητα. 
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Figura 7-7 Figura 7-8  Figura 7-9 

8. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΝΗΜΗ  

Όταν εμφανίζεται οποιοδήποτε αποτέλεσμα, κρατήστε πατημένο το κουμπί "MEM" για τρία 
δευτερόλεπτα και όλα τα αποτελέσματα θα διαγραφούν. Πατήστε το κουμπί "MEM" ή "START" και η 
οθόνη θα σβήσει. 
9. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΙΤΡΙΑΚΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ 
Οι ακόλουθες οδηγίες για την αξιολόγηση της υψηλής αρτηριακής πίεσης (ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο) 
έχουν θεσπιστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ). Σημειώστε ότι άλλοι παράγοντες (π.χ. διαβήτης, 
παχυσαρκία, κάπνισμα κ.λπ.) πρέπει να ληφθούν υπόψη. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για ακριβή αξιολόγηση 
και μην αλλάζετε ποτέ τη θεραπεία σας μόνοι σας. 
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Σημείωση: Δεν προορίζεται να παράσχει βάση οποιουδήποτε τύπου βιασύνης προς καταστάσεις έκτακτης 
ανάγκης/διάγνωσης βάσει του χρωματικού συνδυασμού και ότι ο συνδυασμός χρωμάτων προορίζεται μόνο για 
τη διάκριση μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων αρτηριακής πίεσης. 
 

10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ  

Η οθόνη θα εμφανίσει «HI» ή «Lo» ως τεχνικό συναγερμό στην οθόνη LCD χωρίς καθυστέρηση, εάν η 
καθορισμένη αρτηριακή πίεση (συστολική ή διαστολική) είναι εκτός του ονομαστικού εύρους που 
καθορίζεται στο τμήμα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Σε αυτή την περίπτωση, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν 
γιατρό ή να ελέγξετε εάν η επέμβαση σας παραβίασε τις οδηγίες. 
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Η κατάσταση τεχνικού συναγερμού (εκτός της ονομαστικής περιοχής) είναι προκαθορισμένη στο 
εργοστάσιο και δεν μπορεί να ρυθμιστεί ή να απενεργοποιηθεί. Αυτή η συνθήκη συναγερμού έχει 
εκχωρηθεί ως χαμηλή προτεραιότητα σύμφωνα με το IEC 60601-1-8. 
Ο τεχνικός συναγερμός δεν κλειδώνει και δεν χρειάζεται επαναφορά. Το σήμα που εμφανίζεται στην 
οθόνη LCD θα εξαφανιστεί αυτόματα μετά από περίπου 8 δευτερόλεπτα. 

11. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ  

Η οθόνη εμφανίζει μη 
φυσιολογικό 
αποτέλεσμα 
 

Η θέση της περιχειρίδας δεν ήταν σωστή 
ή δεν ήταν σωστά σφιγμένη 

Εφαρμόστε σωστά τη μανσέτα και 
δοκιμάστε ξανά. 

Η στάση του σώματος δεν ήταν σωστή 
κατά τη διάρκεια της δοκιμής 

Διαβάστε τις ενότητες «ΣΤΑΣΗ 
ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ» των 
οδηγιών και δοκιμάστε ξανά. 

Ομιλία, κίνηση του χεριού ή του 
σώματος, θυμωμένος, ενθουσιασμένος ή 
νευρικός κατά τη διάρκεια της εξέτασης 

Επαναλάβετε τη δοκιμή όταν είστε 
ήρεμοι και χωρίς να μιλάτε ή να 
κινείτε κατά τη διάρκεια της 
δοκιμής. 

Ακανόνιστος καρδιακός παλμός 
(αρρυθμία) 

Είναι ακατάλληλο για άτομα με 
σοβαρή αρρυθμία να 
χρησιμοποιούν αυτό το 
Ηλεκτρονικό Σφυγμομανόμετρο. 

 
 
 



 

21 

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΑ ΑΙΤΙΑ ΛΥΣΗ 

Screen shows low battery 

symbol  

Χαμηλή μπαταρία Αλλάξτε τις μπαταρίες. 

Screen shows “Er 0” 
Το σύστημα πίεσης είναι ασταθές πριν από 

τη μέτρηση 

Μην μετακινηθείτε και 

προσπαθήστε ξανά. 

 Screen shows “Er 1” Αποτυχία ανίχνευσης συστολικής πίεσης 

Screen shows “Er 2” 
Αποτυχία ανίχνευσης της διαστολικής 

πίεσης 

Screen shows “Er 3” 
Το πνευματικό σύστημα έχει μπλοκαριστεί 

ή η περιχειρίδα είναι πολύ σφιχτή κατά το 

φούσκωμα 

Εφαρμόστε σωστά τη μανσέτα 

και δοκιμάστε ξανά. 

 

Screen shows “Er 4” 
Η διαρροή του πνευματικού συστήματος ή 

η περιχειρίδα είναι πολύ χαλαρή κατά τη 

διάρκεια του φουσκώματος 

Screen shows “Er 5” Πίεση περιχειρίδας πάνω από 300mmHg Μετρήστε ξανά μετά από πέντε 

λεπτά. Εάν η οθόνη εξακολουθεί 

να είναι ανώμαλη, 

επικοινωνήστε με τον τοπικό 

διανομέα ή το εργοστάσιο. 

 

Screen shows “Er 6” 
Περισσότερα από 3 λεπτά με πίεση 

περιχειρίδας πάνω από 15 mmHg 

Screen shows “Er 7” Σφάλμα πρόσβασης EEPROM 

Screen shows “Er 8” Σφάλμα ελέγχου παραμέτρων συσκευής 

Screen shows “Er A” Σφάλμα παραμέτρου αισθητήρα πίεσης 

Καμία απόκριση όταν 
πατάτε το κουμπί ή 
φορτώνετε μπαταρία. 
 

Λανθασμένη λειτουργία ή ισχυρές 

ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές. 

Βγάλτε τις μπαταρίες για πέντε 

λεπτά και, στη συνέχεια, 

τοποθετήστε ξανά όλες τις 

μπαταρίες. 
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

1. Μην ρίχνετε αυτήν την οθόνη και μην την εκθέτετε σε ισχυρή κρούση. 

2. Αποφύγετε την υψηλή θερμοκρασία και την ηλιακή ακτινοβολία. Μην βυθίζετε την οθόνη σε νερό γιατί αυτό 
θα προκαλέσει ζημιά στην οθόνη. 

3. Εάν αυτή η οθόνη έχει αποθηκευτεί κοντά στην κατάψυξη, αφήστε την να εγκλιματιστεί σε θερμοκρασία 
δωματίου πριν τη χρησιμοποιήσετε. 

4. Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε αυτήν την οθόνη. 

5. Εάν δεν χρησιμοποιείτε την οθόνη για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. 

6. Συνιστάται να ελέγχεται η απόδοση κάθε 2 χρόνια ή μετά την επισκευή. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις. 

7. Καθαρίστε την οθόνη με ένα στεγνό, μαλακό πανί ή ένα μαλακό πανί που έχετε στύψει καλά αφού την έχετε 
εμποτίσει με νερό, αραιωμένο απολυμαντικό οινόπνευμα ή αραιωμένο απορρυπαντικό. 

8. Κανένα στοιχείο δεν μπορεί να διατηρηθεί από τον χρήστη στην οθόνη. Μπορούν να παρέχονται τα 
διαγράμματα κυκλώματος, οι λίστες εξαρτημάτων, οι περιγραφές, οι οδηγίες βαθμονόμησης ή άλλες 
πληροφορίες που θα βοηθήσουν το κατάλληλα καταρτισμένο τεχνικό προσωπικό του χρήστη να επισκευάσει 
εκείνα τα μέρη του εξοπλισμού που έχουν καθοριστεί επισκευάσιμα. 

9. Η οθόνη μπορεί να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και απόδοσης για τουλάχιστον 10.000 μετρήσεις 
ή τρία χρόνια και η ακεραιότητα της περιχειρίδας διατηρείται μετά από 1.000 κύκλους ανοίγματος-κλεισίματος 
του κλεισίματος. 
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10. Συνιστάται η απολύμανση της περιχειρίδας 2 φορές την εβδομάδα εάν χρειάζεται (για παράδειγμα, στο 
νοσοκομείο ή στο Clinique). Σκουπίστε την εσωτερική πλευρά (η πλευρά που έρχεται σε επαφή με το δέρμα) της 
περιχειρίδας με ένα μαλακό πανί που έχετε στύψει αφού την έχετε εμποτίσει με αιθυλική αλκοόλη (75-90%) και 
στη συνέχεια στεγνώστε την περιχειρίδα αερίζοντας. 

11. Η οθόνη χρειάζεται 6 ώρες για να ζεσταθεί από την ελάχιστη θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ των 
χρήσεων έως ότου η οθόνη είναι έτοιμη για την ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ της όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
είναι 20 °C. 

12. Η οθόνη χρειάζεται 6 ώρες για να κρυώσει από τη μέγιστη θερμοκρασία αποθήκευσης μεταξύ των χρήσεων 
έως ότου η οθόνη είναι έτοιμη για την ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ της όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 20 
°C. 

13. Χωρίς σέρβις/συντήρηση όσο χρησιμοποιείται η οθόνη. 

ΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ  

 Σύμβολο για "Ο ΟΔΗΓΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ" (Χρώμα φόντου της 
πινακίδας: μπλε. Το γραφικό σύμβολο: λευκό) 

 Σύμβολο για "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ" 

 Σύμβολο για "ΤΥΠΟΣ BF ΕΦΑΡΜΟΓΜΕΝΑ ΜΕΡΗ" (Η περιχειρίδα είναι εφαρμοσμένο 
τμήμα τύπου BF) 
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 Σύμβολο για «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – Τα απόβλητα ηλεκτρικών προϊόντων 
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ανακυκλώστε όπου 
υπάρχουν εγκαταστάσεις. Επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ή τον πωλητή λιανικής 
για συμβουλές ανακύκλωσης». 

 Σύμβολο για "ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ" 

 Σύμβολο για "ΣΥΓΓΡΑΦΕΙ ΜΕ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ MDD93/42/EEC" 

 Σύμβολο για "ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ" 

 Σύμβολο για «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΗΣΗ» 

 Σύμβολο για "ΣΕΙΡΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ" 

 Σύμβολο για "KEPEP DRY" 

IP20 
ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ 
Πίνακας 1 - Εκπομπή 

 

Φαινόμενο Συμμόρφωση Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλον 

Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων CISPR 11 Περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης στο 
σπίτι 

Αρμονική παραμόρφωση Ομάδα 1, Β τάξη Περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης στο 
σπίτι 

Διακυμάνσεις τάσης και 
τρεμόπαιγμα 

IEC 61000-3-2 Περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης στο 
σπίτι 
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Πίνακας 2 - Θύρα περιβλήματος 
 

Φαινόμενο  

Βασικά πρότυπα 

EMC Επίπεδα 

δοκιμής ανοσίας 

Βασικά πρότυπα 

EMC Επίπεδα 

δοκιμής ανοσίας 

Home Healthcare Περιβάλλον 

Home Healthcare Περιβάλλον 

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση 
IEC 61000-4-2 

±8 kV contact 
±2kV, ±4kV, ±8kV, ±15kV air 

Ακτινοβολούμενο πεδίο RF 
EM IEC 61000-4-3 

10V/m 
80MHz-2.7GHz 
80% AM at 1kHz 

Πεδία εγγύτητας από 
εξοπλισμό ασύρματων 
επικοινωνιών RF 

IEC 61000-4-3 Refer to table 3 

Μαγνητικά πεδία 
ονομαστικής συχνότητας 
ισχύος 

IEC 61000-4-8 
30A/m 
50Hz or 60Hz 
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Πίνακας 3 – Πεδία εγγύτητας από εξοπλισμό ασύρματων επικοινωνιών RF 
 

Συχνότητα δοκιμής (MHz)  Επίπεδα τεστ ανοσίας 

Περιβάλλον επαγγελματικών εγκαταστάσεων υγειονομικής 
περίθαλψης 

385 380-390 Διαμόρφωση παλμών 18Hz, 27V/m 
450 430-470 FM, απόκλιση ±5kHz, ημιτονοειδές 1kHz, 28V/m 
710 

704-787 
Διαμόρφωση παλμού 217Hz, 9V/m 
 745 

780 

810 

800-960 
Διαμόρφωση παλμού 18Hz, 28V/m 
 870 

930 

1720 

1700-1990 
Διαμόρφωση παλμών 217Hz, 28V/m 
 1845 

1970 

2450 2400-2570 Διαμόρφωση παλμών 217Hz, 28V/m 
5240 

5100-5800 
Διαμόρφωση παλμού 217Hz, 9V/m 

5500 

5785 

 
 
ΔΙΑΘΕΣΗ 
Λάβετε υπόψη το περιβάλλον μας 
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Μην πετάτε τη συσκευή στα κανονικά οικιακά απορρίμματα. 
Αυτό το προϊόν υπόκειται στην ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ 
Απορρίψτε τη συσκευή μέσω ενός εγκεκριμένου κέντρου απόρριψης ή στην κοινοτική σας 
εγκατάσταση απορριμμάτων. Τηρείτε τους ισχύοντες κανονισμούς. Σε περίπτωση αμφιβολίας, 
επικοινωνήστε με το κέντρο απόρριψης απορριμμάτων. 

Απορρίψτε όλα τα υλικά συσκευασίας με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο. 
Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται από αυτή τη συσκευή, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, πρέπει 
να παραδοθούν στα ειδικά σημεία συλλογής μπαταριών ή να τις βάλουν στο σωρό. 
Όταν θέλετε να απορρίψετε τη συσκευή, αφαιρέστε το καλώδιο και απορρίψτε το με τρόπο φιλικό 
προς το περιβάλλον (π.χ. μονάδα ανακύκλωσης). 
 

ΕΓΓΥΗΣΗ 
Αυτός ο εξοπλισμός καλύπτεται από περίοδο εγγύησης 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς. Η 
εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα ή δυσλειτουργίες που προκύπτουν από ατυχήματα, κακή χρήση, 
αμέλεια ή οποιαδήποτε προσπάθεια επισκευής από μη εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους. Τα 
σφάλματα που προκαλούνται από κεραυνό δεν επισκευάζονται βάσει αυτής της εγγύησης. 
Οι μπαταρίες δεν καλύπτονται από την εγγύηση 
 
Προϋποθέσεις Εγγύησης 
 Η εγγύηση ισχύει για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς του νέου εξοπλισμού και των 
εξαρτημάτων του και καλύπτει την επισκευή, δωρεάν, όλων των μη συμμορφώσεων που ορίζονται 
στην ισχύουσα νομοθεσία (Ν.Δ. 67/2003) . Είναι στη διακριτική ευχέρεια του προμηθευτή να το 

επισκευάσει ή να το αντικαταστήσει με τον ίδιο ή ισοδύναμο εξοπλισμό.− 
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 Ζημιές που προκαλούνται από λανθασμένο χειρισμό, ατμοσφαιρικές εκκενώσεις, σκόπιμες ζημιές ή 

αυτές που προκαλούνται από εξωγενείς αιτίες εξαιρούνται από την εγγύηση.− 
 Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει ούτε επεκτείνεται σε υπηρεσίες που εκτελούνται από εξουσιοδοτημένους 

προμηθευτές ή από τον πελάτη (π.χ. εγκατάσταση, διαμόρφωση).− 
 Εάν η συσκευή χαλάσει κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, πρέπει να επικοινωνήσετε με το 
κατάστημα πώλησης, προσκομίζοντας το πιστοποιητικό εγγύησης και την αντίστοιχη απόδειξη αγοράς 

(απόδειξη αγοράς με την αντίστοιχη ημερομηνία).− 
 Εάν η συσκευή χαλάσει κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, πρέπει να επικοινωνήσετε με το 
κατάστημα πώλησης, προσκομίζοντας το πιστοποιητικό εγγύησης και την αντίστοιχη απόδειξη αγοράς 

(απόδειξη αγοράς με την αντίστοιχη ημερομηνία).− 
 Εξοπλισμός ή εξαρτήματα που αντικαθίστανται ή επιστρέφονται περιέρχονται στην ιδιοκτησία του 

προμηθευτή.− 

 Οι υπηρεσίες που εκτελούνται στο πλαίσιο της εγγύησης δεν παρατείνουν τη διάρκειά τους.− 
 Ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει τον πελάτη για τα έξοδα που προκύπτουν από την 

εκτέλεση μιας υπηρεσίας που δεν αποτελεί ελάττωμα που καλύπτεται από την εγγύηση.− 
 Όλα τα άλλα δικαιώματα επιπλέον ή διαφορετικά από αυτά που αναφέρονται στην παρούσα εγγύηση 

εξαιρούνται.− 
 Ο καταναλωτής απολαμβάνει όλων των εγγυήσεων που προβλέπονται στο Ν.Δ. 67/2003 της 8ης 

Απριλίου.− 
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