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WAŻNE OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
NALEŻY JE PRZECZYTAĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM  
UŻYTKOWANIA

1.  Urządzenie można wykorzystywać wyłącznie zgodnie z jego 
przeznaczeniem opisanym w tej instrukcji.

2.  NIE należy używać akcesoriów, które nie zostały określone przez 
producenta.

3.  Z urządzenia NIE należy korzystać, jeśli działa ono nieprawidłowo 
lub jest uszkodzone.

4.  Z urządzenia NIE należy korzystać, w przypadku stosowania aero-
zoli lub podawania tlenu.

5.  Urządzenia NIE należy w żadnym wypadku stosować u noworod-
ków.

6.  To urządzenie NIE służy do leczenia jakichkolwiek objawów bądź 
chorób. Zmierzone wartości służą wyłącznie do celów informa-
cyjnych. W celu interpretacji uzyskanych wyników pomiaru należy 
zawsze odbyć konsultację z lekarzem.

7. Urządzenie i jego elastyczne przewody należy zawsze chronić 
przed kontaktem z gorącymi powierzchniami.

8. NIE wolno nakładać mankietu na miejsca inne niż określone w tej 
instrukcji.

9.  Prawidłowa konserwacja i okresowa kalibracja są niezbędne 
do zapewnienia długiego okresu użytkowania tego urządzenia. 
W przypadku wątpliwości co do dokładności pomiaru, należy 
skontaktować się z lokalnym działem obsługi klienta, który udzieli 
stosownej pomocy.

 
INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ DO WYKORZYSTANIA 
W PRZYSZŁOŚCI
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1. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYWANIA  
URZĄDZENIA

1.1. PRZEZNACZENIE
Ciśnieniomierz jest przeznaczony do pomiaru skurczowego i rozkur-
czowego ciśnienia krwi oraz tętna u ludzi w warunkach domowych 
i w obiektach służby zdrowia z zastosowaniem nieinwazyjnej techniki, 
w której nadmuchiwany mankiet jest nakładany na ramię pacjenta.
System ten jest przeznaczony dla osób w wieku co najmniej 18 lat.
Systemu nie należy wykorzystywać do diagnozowania nadciśnienia 
tętniczego ani do badania noworodków, małych dzieci lub osób, które 
nie są w stanie wyrazić swoje zgody.

1.2. ZASADA BADANIA
Ciśnienie krwi jest mierzone w sposób nieinwazyjny na ramieniu, me-
todą oscylometryczną.
W przypadku zdiagnozowania u pacjenta poważnej arytmii serca lub 
nieregularnego tętna, przedwczesne pobudzenie przedsionkowe lub 
komorowe, lub migotanie przedsionków, pomiary wykonane przy po-
mocy tego urządzenia należy poddawać ocenie wyłącznie po konsul-
tacji z lekarzem lub personelem służby zdrowia.
Zakłócenia elektromagnetyczne
Urządzenie zawiera czułe komponenty elektroniczne. Należy unikać 
umieszczania urządzenia w bezpośrednim pobliżu pól elektromagne-
tycznych (generowanych np. przez telefony komórkowe, kuchenki 
mikrofalowe itp.) Zakłócenia elektromagnetyczne mogą prowadzić 
do tymczasowego pogorszenia dokładności pomiaru.
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1.3. WIDOK OGÓLNY CIŚNIENIOMIERZA
a. Urządzenie

Pokrywa baterii
1. Wyświetlacz LCD 
2.  Gniazdo USB 
3.  M – przycisk pamięci
 Przycisk START-STOP (dotyczy niektórych modeli)
4. Symbol  oznacza przycisk Start/Stop.
 MEM oznacza przycisk pamięci (dotyczy niektórych modeli)
5. Przycisk SET (ustawień) 
6. Gniazdo do podłączenia mankietu
7. Głośnik

b. Mankiet
Oferujemy standardowy mankiet o rozmiarze 22-32 cm, odpowiedni 
dla obwodu ręki większości pacjentów
  

  Nie należy stosować akcesoriów ani wyposażenia, które nie mają 
certyfikatu producenta, gdyż mogą one zwiększać emisje lub ob-
niżać trwałość tego systemu.
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1.4. WYŚWIETLACZ

1.  Ikonka baterii 
2. Głośnik 
3.  Ikonka użytkownika 
4.  Kontrola mankietu 
5.  Kontrola ruchu 
6.  Pasek dot. wytycznych WHO 
7.  Ikonka pamięci 
8.  Wskaźnik pamięci 
9.  Godzina
10. Ciśnienie skurczowe
11. Ciśnienie rozkurczowe
12. Ikonka jednostki
13. Wskaźnik tętna
14. Detektor arytmii
15. Ikonka tętna
16. Pamięć średniego wyniku z ostatnich 3 pomiarów
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2. USTAWIENIA CIŚNIENIOMIERZA

Przed rozpoczęciem korzystania z ciśnieniomierza należy sprawdzić 
i zaktualizować opisane tu ustawienia. Należy wykonać poniższe 
działania i zapisać właściwe ustawienia.

2.1. WŁOŻENIE BATERII
Po rozpakowaniu urządzenia, należy najpierw włożyć do niego za-
łączone baterie (4 baterie AA 1,5 V), z zachowaniem odpowiedniej 
biegunowości. Miejsce na baterie znajduje się na spodzie urządzenia 
(patrz ilustracja).
Uwaga:
-  Po pojawieniu się symbolu  urządzenie zostaje zablokowane do 

czasu wymiany baterii.
-  Należy stosować baterie 1,5 V rozmiaru AA.
-  Jeśli ciśnieniomierz ma nie być używany przez dłuższy czas, nale-

ży wyjąć z niego akumulatory.

2.2. TRYB USTAWIEŃ
2.2.1. USTAWIENIA UŻYTKOWNIKA
Gdy wyświetlacz LCD jest wyłączony, nacisnąć i przytrzymać przy-
cisk SET (ustawienia) przez 3 sekundy.
Na wyświetlaczu LCD pojawi się ikonka użytkownika. Nacisnąć przy-
cisk MEM (pamięć) i wybrać użytkownika.

 

1 2
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2.2.2. USTAWIANIE DATY I GODZINY. GŁOŚNIK I PRZEŁĄCZNIK
a.  Po wybraniu użytkownika, nacisnąć przycisk SET. Na wyświe-

tlaczu LCD pokaże się migająca wartość roku. Naciskać przycisk 
MEM aż do wprowadzenia właściwego roku. Naciskać przycisk 
SET, żeby potwierdzić wprowadzoną wartość i przejść do usta-
wiania miesiąca.

b.  Gdy pojawi się migająca wartość miesiąca, naciskać przycisk MEM 
aż do wprowadzenia właściwego miesiąca. Nacisnąć przycisk SET, 
żeby potwierdzić wprowadzoną wartość i przejść do ustawiania 
dnia.

c.  Ustawić wartość dnia, godziny i minuty w sposób opisany powyżej.

d.  Po ustawieniu wartości minuty, urządzenie przechodzi do usta-
wień przełącznika głosowego. Nacisnąć przycisk MEM, żeby 
zmienić status głosu.

e. Nacisnąć przycisk SET, żeby potwierdzić przełącznik głosowy. 
Urządzenie przechodzi do wyboru jednostki (UNIT). Nacisnąć 
przycisk MEM, żeby zmienić jednostkę. PA ON oznacza ustawie-
nie kPa jako jednostki. PA OFF oznacza ustawienie mmHg jako 
jednostki.

1-01

1-01 12-08 12-08
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2.2.3. CZYSZCZENIE PAMIĘCI
Przy wyłączonym urządzeniu, nacisnąć i przytrzymać przycisk MEM 
przez około 6 sekund. Następnie nacisnąć przycisk SET. Na wyświe-
tlaczu LCD pokazuje się napis ALL EE. Pamięci wszystkich użytkow-
ników zostają wyczyszczone.
Przed wyczyszczeniem wszystkich zapisów znajdujących się w pa-
mięci, należy upewnić się, że nie będą one potrzebne w przyszłości.
UWAGA
Jeśli w trybie ustawień żaden z przycisków ciśnieniomierza nie zosta-
nie dotknięty przez 1 minutę, urządzenie wyłączy się automatycznie.
Aby w dowolnym momencie podczas wprowadzania ustawień wyko-
nać pomiar ciśnienia należy nacisnąć przycisk Start/Stop.
 

3. POMIAR CIŚNIENIA

3.1. PRZED POMIAREM
• Przed pomiarem ciśnienia przez co najmniej 30 minut nie należy 

spożywać kawy, herbaty, alkoholu i tytoniu.
• Pomiar ciśnienia należy wykonywać nie wcześniej niż po upływie 

30 minut o zakończenia ćwiczeń fizycznych.
• Przed pomiarem należy siedzieć lub leżeć przez co najmniej 10 mi-

nut.
• Pomiaru ciśnienia nie należy wykonywać u osób czujących zanie-

pokojenie lub napięcie.
• Pomiędzy pomiarami należy zachować przerwę trwającą 5-10 mi-

nut. Przerwa ta może być dłuższa, jeśli zajdzie taka potrzeba, za-
leżnie od stanu fizycznego pacjenta.

• Wyniki pomiaru należy zapisać w celu przekazania ich lekarzowi.
• Różnice pomiędzy wartościami ciśnienia mierzonymi na różnych 

rękach są naturalnym zjawiskiem. Pomiar ciśnienia należy wyko-
nywać zawsze na tej samej ręce.
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3.1.1. PRAWIDŁOWE NAKŁADANIE MANKIETU
a.  Podłączyć wtyczkę mankietu do gniazdka po lewej stronie urzą-

dzenia.
b.  Złożyć mankiet w sposób pokazany na ilustracji poniżej. Gładka 

powierzchnia powinna znajdować się po stronie wewnętrznej 
mankietu a metalowa klamra nie powinna dotykać skóry pacjenta.

c.  Wyprostuj lewą (prawą) rękę do przodu, ze spodem dłoni obróco-
nym do góry. Nasunąć mankiet na ramię tak, aby przewód powie-
trza i znak wskazujący na rejon tętnicy znajdowały się po stronie 
dłoni. Zapiąć mankiet w miejscu powyżej łokcia.

 Znak wskazujący na tętnicę na krawędzi mankietu powinien znaj-
dować się ok. 2-3 cm powyżej łokcia. Ułożyć przewód powietrza 
nad tętnicą po wewnętrznej stronie ręki.
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d.  Zostawić trochę wolnego miejsca pomiędzy ręką a mankietem, tak 
aby można było włożyć dwa palce.

 Zdjąć całą odzież zasłaniającą lub ograniczającą ruchy ręki, na któ-
rej ma być wykonany pomiar.

e.  Mocno docisnąć połączenie rzepowe. Górna i dolna krawędź 
mankietu powinny być równo dociśnięte do ręki.

3.1.2. PRAWIDŁOWA POZYCJA PODCZAS POMIARU
a.  Przed pomiarem należy siedzieć przez co najmniej 10 minut.
b.  Położyć łokieć ręki na płaskiej powierzchni. Rozluźnić mięśnie ręki 

w pozycji ze spodem dłoni obróconym ku górze.
c.  Mankiet powinien znajdować się mniej więcej na tej samej wyso-

kości co serce.
d.  Nacisnąć przycisk Start/Stop, żeby włączyć ciśnieniomierz.
e.  Nie ruszać się i nie rozmawiać podczas pomiaru.
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OSTRZEŻENIE:
• Przy ustawieniu mankietu poniżej (powyżej) serca, zmierzone ci-

śnienie krwi może być wyższe (niższe) niż wartość rzeczywista. 
Różnica wysokości wynosząca 15 cm może prowadzić do błędu 
na poziomie ok. 10 mm Hg.

3.2. WYKONANIE POMIARU
3.2.1. WYKONANIE POMIARU
Przed włączeniem ciśnieniomierza należy zawsze nałożyć mankiet.
a.  Nacisnąć przycisk START/STOP. Pompa zaczyna tłoczyć powie-

trze do mankietu. Wzrastająca wartość ciśnienia w mankiecie jest 
pokazywana na wyświetlaczu.

Ramię niezakryte
i nie zaciśnięte mankietem

Siedzieć pionowo 
w zrelaksowanej 
pozycji

Różnica wysokości 
między stołem 
a krzesłem 20-30 cm

Wysokość krzesła 
20-35 cm

Mankiet i serce 
na tym samym poziomie

Rozluźnić ramię, 
dłoń odwrócona 
do góry
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b. Ciśnienie w mankiecie wzrasta do wartości ciśnienia roboczego. 
 Po osiągnięciu tej wartości pompa wyłącza się i ciśnienie zaczyna 

spadać.
 Uwaga: Jeśli ciśnienie powietrza w mankiecie będzie niewystar-

czające do pomiaru ciśnienia krwi, ciśnieniomierz automatycznie 
wznowi tłoczenie powietrza, aby podnieść wartość jego ciśnienia.

c.  Symbol serca „ ” zaczyna migać zgodnie z tętnem, po jego wy-
kryciu.

d.  Po wykonaniu pomiaru na wyświetlaczu pokazywana jest wartość 
ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i tętna, a także kolorowe 
paski zgodne z klasyfikacją ESH (Europejskiego Towarzystwa 
Nadciśnienia Tętniczego).

e.  Nieregularne tętno stwierdzone podczas pomiaru jest sygnalizo-
wane na wyświetlaczu ikonką „ ”. Jeśli ikonka ta będzie pojawiać 
się często, należy poinformować o tym lekarza.

mmHg

12-12
1

ok

mmHg
80

12-12
1

ok

mmHg
120

12-12
1

ok

mmHg
120

12-12
1
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Uwaga:
Funkcja podświetlenia w trzech kolorach działa TYLKO w niektórych 
specjalnych modelach urządzenia.
1. Podświetlenie w kolorze czerwonym występuje, gdy ciśnienie 

skurczowe osiągnie wartość ≥160 mmHg lub ciśnienie rozkurczo-
we osiągnie wartość ≥100 mmHg.

2. Podświetlenie w kolorze żółtym występuje, gdy wartość ci-
śnienia skurczowego jest wyższa niż 130 mmHg, ale niższa niż 
160 mmHg, a jednocześnie wartość ciśnienia rozkurczowego jest 
wyższa niż 85 mmHg, ale niższa niż 100 mmHg.

3. Podświetlenie w kolorze zielonym występuje, gdy zmierzone ci-
śnienie skurczowe jest niższe niż 130 mmHg, a jednocześnie ci-
śnienie rozkurczowe jest niższe niż 85 mmHg.

4. Podczas sprawdzania pamięci, kolor podświetlenia jest taki sam 
jak w chwili zakończenia pomiaru.

 

4. PAMIĘĆ CIŚNIENIOMIERZA

4.1. ŚREDNIA DLA TRZECH OSTATNICH POMIARÓW ZAPISA-
NYCH W PAMIĘCI
Nacisnąć przycisk MEM. Na wyświetlaczu LCD pokazuje się średnia 
wartość dla ostatnich trzech pomiarów zapisanych w pamięci, wraz 
z ikonką „AVG”.

DIA.

SYS.

mmHg

2 78
80
120
12-12

1
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4.2. PRZYWOŁANIE ZAPISU Z PAMIĘCI
Urządzenie umożliwia zapis 99 ostatnich wyników pomiaru ciśnienia 
krwi, wraz z datami i godzinami pomiaru (99 wyników dla każdego 
użytkownika).
Przeglądanie wyników pomiaru
a.  Nacisnąć ponownie przycisk MEM po wyświetleniu średniej war-

tości dla trzech ostatnich wyników. Na wyświetlaczu pojawia się 
pojedynczy wynik zapisany w pamięci.

b. Zgodnie z wprowadzonymi ustawieniami, pierwszy wyświetlany 
wynik to wynik z ostatniego przeprowadzonego pomiaru ciśnie-
nia. Naciskać ponownie przycisk MEM, żeby wyświetlić kolejne 
wyniki pomiarów, np. M90, jak również wcześniejszych 89 pomia-
rów (M90, M89, … , M1).

Uwaga:
Funkcja podświetlenia w trzech kolorach działa TYLKO w niektórych 
specjalnych modelach urządzenia.
1. Podświetlenie w kolorze czerwonym występuje, gdy ciśnienie 

skurczowe osiągnie wartość ≥160 mmHg lub ciśnienie rozkurczo-
we osiągnie wartość ≥100 mmHg.

AVG

DIA.

SYS.

mmHg

78
80
120
12-12

1

DIA.

SYS.

mmHg

90 70
71
110
12-12

1

DIA.

SYS.

mmHg

89 68
70
105
88-88

1
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2. Podświetlenie w kolorze żółtym występuje, gdy wartość ci-
śnienia skurczowego jest wyższa niż 130 mmHg, ale niższa niż 
160 mmHg, a jednocześnie wartość ciśnienia rozkurczowego jest 
wyższa niż 85 mmHg, ale niższa niż 100 mmHg.

3. Podświetlenie w kolorze zielonym występuje, gdy zmierzone ci-
śnienie skurczowe jest niższe niż 130 mmHg, a jednocześnie ci-
śnienie rozkurczowe jest niższe niż 85 mmHg.

4. Podczas sprawdzania pamięci, kolor podświetlenia jest taki sam 
jak w chwili zakończenia pomiaru.

 

5. KONSERWACJA

5.1. SPOSOBY DBANIA O CIŚNIENIOMIERZ
W celu uniknięcia brudzenia się ciśnieniomierza oraz gromadzenia na 
nim kurzu i innych zanieczyszczeń, przed jego użyciem należy do-
kładnie myć i suszyć dłonie.

• Czyszczenie
– W celu wyczyszczenia zewnętrznych powierzchni ciśnieniomie-

rza, należy wytrzeć go czystą ściereczką zwilżoną wodą kranową 
lub delikatnym środkiem czystości, a następnie wytrzeć go do su-
cha miękką ściereczką. Urządzenia NIE wolno płukać wodą.

– Do czyszczenia ciśnieniomierza NIE wolno używać organicz-
nych rozpuszczalników.

– NIE wolno prać mankietu.
– NIE wolno prasować mankietu.

• Przechowywanie ciśnieniomierza
– Warunki przechowywania: temperatura od -20°C do +55°C, 

wilgotność względna poniżej 95%.
– Ciśnieniomierz należy zawsze przechowywać i transportować 

w oryginalnym opakowaniu.
– Należy unikać upuszczania ciśnieniomierza i chronić go przed 

silnymi uderzeniami.
– Należy chronić ciśnieniomierz przed bezpośrednim światłem 

słonecznym oraz wysoką wilgotnością.
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6. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

6.1. WARTOŚCI ODNIESIENIA
Badania kliniczne wykazały, że osoby dorosłe cierpiące na cukrzycę 
często mają podniesione wartości ciśnienia krwi.
Diabetycy mogą zmniejszyć ryzyko związane z chorobami serca po-
przez terapię prowadzącą do redukcji nadciśnienia prowadzoną jed-
nocześnie z leczeniem cukrzycy.
Regularna kontrola ciśnienia daje wiedzę o stanie organizmu. Ciśnie-
nie krwi u ludzi naturalnie wzrasta po osiągnięciu wieku średniego. 
Wynika to z ciągłego starzenia naczyń krwionośnych. Inne przyczyny 
tego zjawiska to nadwaga, brak ćwiczeń fizycznych, przyleganie cho-
lesterolu (LDL) do naczyń krwionośnych, a także cukrzyca. Podwyż-
szone ciśnienie krwi przyspiesza zwapnienie tętnic a organizm staje 
się bardziej narażony na udar mózgu oraz zawał serca.
Definicje i klasyfikacja poziomów ciśnienia krwi zgodnie z Wytyczny-
mi dla praktyk w sprawie kontroli nadciśnienia tętniczego ESH-ESC 
z 2007 r. (dane w mmHg).

Kategoria Ciśnienie  
skurczowe (mmHg)

Ciśnienie  
rozkurczowe (mmHg)

Optymalne <120 oraz <80

Normalne *3 120-129 oraz/lub 80-84

Normalne - podwyższone 130-139 oraz/lub 85-89

Nadciśnienie – stopień 1 140-159 oraz/lub 90-99

Nadciśnienie – stopień 2 160-179 oraz/lub 100-109

Nadciśnienie – stopień 3 ≥180 oraz/lub ≥110

Nadciśnienie wyłącznie 
skurczowe ≥140 oraz <90
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Nadciśnienie wyłącznie skurczowe należy podzielić na stopnie (1, 2, 
3) odpowiednio do wartości ciśnienia skurczowego zgodnie z poda-
nymi zakresami, pod warunkiem, że wartość ciśnienia rozkurczowego 
wynosi <90 mmHg.
Źródło: Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego oraz Eu-
ropejskie Towarzystwo Kardiologiczne – Członkowie Zespołu Zada-
niowego. Wytyczne dla praktyk w sprawie kontroli nadciśnienia tęt-
niczego ESH-ESC z 2007 r. J Hypertens 2007: 25: 1751-1762.
*Amerykańskie Stowarzyszenie Diabetologiczne. Związek pomię-
dzy cukrzycą a chorobami serca. Badanie podejścia, wiedzy i ryzyka 
(2002). 
 

7. USUWANIE USTEREK

Jeśli po wykonaniu zalecanych czynności problem nie zostanie usu-
nięty lub jeśli pojawią się komunikaty o błędach inne niż pokazane 
poniżej, prosimy o kontakt telefoniczny z lokalną obsługą klienta. Nie 
należy podejmować samodzielnych prób naprawy urządzenia ani wy-
konywać jego demontażu.

7.1. KOMUNIKATY O BŁĘDACH
KOMUNIKAT PRZYCZYNA CO NALEŻY ZROBIĆ

Er1 Nie wykryto sygnału tętna

Sprawdzić sposób nało-
żenia mankietu, poprawić 
jego umieszczenie i po-
wtórzyć pomiar 

Er2 Zbyt duże zakłócenia

Nie rozmawiać ani nie 
poruszać rękami podczas 
pomiaru.
Jeśli błąd nie zniknie, 
skontaktować się z obsłu-
gą klienta.
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Er3
Nienormalne wyniki spo-
wodowane nieprawidło-
wym ustawieniem ciała

Sprawdzić sposób nało-
żenia mankietu, poprawić 
jego umieszczenie i po-
wtórzyć pomiar.
Jeśli błąd nie zniknie, 
skontaktować się z obsłu-
gą klienta

ErP
Ciśnienie nie wzrosło 
lub za wcześnie zostało 
zablokowane

1. Sprawdzić, czy prze-
wody pneumatyczne nie 
zostały zablokowane.
2. Sprawdzić, czy mankiet 
nie jest zbyt ciasny lub 
zbyt luźny.
Jeśli błąd nie zniknie, 
skontaktować się z obsłu-
gą klienta.

HI
(w miejscu wyniki pomiaru 
ciśnienia rozkurczowego)

Ciśnienie przekracza limit

Wykonać pomiar 
w odpowiedniej pozycji, 
nie ściskając mankietu 
podczas pomiaru.
Jeśli błąd nie zniknie, 
skontaktować się z obsłu-
gą klienta

7.2. USUWANIE USTEREK
1.  Jeśli po naciśnięciu przycisku START nie włączy się wyświetlacz:

MOŻLIWA PRZYCZYNA CO NALEŻY ZROBIĆ

Wyczerpane baterie Wymienić baterie na nowe

Nieprawidłowo włożone baterie lub 
ich brak

Sprawdzić, czy baterie są prawidłowo 
włożone

2. Jeśli tętno jest wyższe/niższe niż średnie dla użytkownika:
MOŻLIWA PRZYCZYNA CO NALEŻY ZROBIĆ

Pacjent poruszał się podczas pomiaru Powtórzyć pomiar

Pomiar wykonano zaraz po wysiłku 
fizycznym

Przed pomiarem odczekać co najmniej 
30 minut
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3. Jeśli wynik jest wyższy/niższy niż średni wynik dla użytkownika:
MOŻLIWA PRZYCZYNA CO NALEŻY ZROBIĆ

Podczas pomiaru użytkownik mógł być 
w nieprawidłowej pozycji

Pomiar wykonywać w prawidłowej 
pozycji

Ciśnienie krwi zmienia się w sposób 
naturalny

Pamiętać o tym podczas następnego 
pomiaru

4. Jeśli mankiet jest dopompowywany podczas pomiaru:
MOŻLIWA PRZYCZYNA CO NALEŻY ZROBIĆ

Mankiet nie został prawidłowo zapięty Prawidłowo zapiąć mankiet

Jeśli ciśnienie krwi użytkownika jest wyższe niż ciśnienie, do jakiego został 
nadmuchany mankiet, urządzenie automatycznie zwiększa ciśnienie i zaczyna 
ponowne pompowanie powietrza. Zachować spokój i zaczekać na wynik pomiaru.

8. UŻYTE SYMBOLE

Symbol Znaczenie

Sprawdzić informacje w instrukcji użytkowania

Producent

Numer seryjny

Ostrożnie, sprawdzić załączone dokumenty

Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone

Rodzaj zastosowanej części BF 

Po zakończeniu użytkowania usuwać zgodnie z wymaganiami obowią-
zującymi w danym kraju
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9. SPECYFIKACJA

9.1. PARAMETRY UŻYTKOWE SYSTEMU
Nazwa W pełni automatyczny ciśnieniomierz naramienny

Tryb wyświetlania Wyświetlacz cyfrowy LCD

Metoda pomiaru Metoda oscylograficzna

Zakres pomiaru Ciśnienie: 0-280 mmHg (0 kPa – 37,3 kPa),  
tętno: 40-199 uderzeń na minutę

Dokładność Ciśnienie: +/-3 mmHg, tętno: +/- 5%

Pamięć 2 x 99 (99 zapisów w pamięci dla każdego z dwóch 
użytkowników)

Jednostka mmHg/kPa

Zasilanie
USB 5 V DC lub 4 szt. baterii AA.  
Wejście: 100-240 V AC, 50/60 Hz, Wyjście: 5 V C, 
100 mA

Funkcja automatycznego 
wyłączenia 1 minuta bezczynności

Środowisko użytkowania temp.: 5 - 40°C, wilgotność względna: 15-80% 

Warunki przechowywania temp.: -20 – 55°C, wilgotność względna 10-93%

Obwód mankietu ok. 220-320 mm

Masa ok. 430 g

Klasa bezpieczeństwa Zasilanie wewnętrzne typ B

Tryb ciśnienia Automatyczny

Sposób odprowadzania 
powietrza Automatyczne szybkie odprowadzanie

Pomiar ciśnienia Półprzewodnikowy czujnik ciśnienia

Pomiar tętna Półprzewodnikowy czujnik ciśnienia

Uwaga: W przypadku przechowywania lub użytkowania urządze-
nia w warunkach wykraczających poza zakresy określone powyżej, 
urządzenie może nie być w stanie osiągnąć powyższych parametrów 
użytkowych.
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Urządzenie nie jest przeznaczone do badania dzieci, a jedynie do ba-
dania dorosłych.
Produkt ten posiada certyfikat rejestracji produktu. W przypadku 
wątpliwości co do sprawności produktu można sprawdzić ten certy-
fikat, który dostępny jest na stronie producenta.
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IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS
READ THIS BEFORE USE

1.  Use this device ONLY for the intended use described in this ma-
nual. 

2.  Do NOT use accessories which are not specified by the manufac-
turer. 

3.  Do NOT use the device if ii is not working properly or damaged. 
4.  Do NOT use the equipment where aerosol sprays are being used,  

or where oxygen is being administered. 
5.  Do NOT use under any circumstances on newborns. 
6.  This device does NOT serve as a cure for any symptoms or dise-

ases. The data measured are for reference only. Always consult 
your doctor to have the results interpreted. 

7.  Keep the equipment and its flexible cord away from hot surfaces. 
8.  Do NOT apply the cuff to areas other than the place directed. 
9.  Proper maintenance and periodically calibration are essential to 

the longevity of your device. If you are concerned about your ac-
curacy of measurement, please contact local customer service for 
help.

1. BEFORE YOU BEGIN 

1.1. INTENDED USE 
The Blood Pressure Monitor is a system designed to measure pe-
ople’s systolic and diastolic blood pressure and pulse rate at home 
and in clinical settings by using a non-invasive technique in which an 
inflatable cuff is wrapped on the upper arm. 
This system is intended for individuals age 18 or above. 
Do not use it for diagnosis of hypertension or testing on newborns, 
babies, young children or persons who cannot express their consent.
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1.2. TEST PRINCIPLE 
Blood pressure is measured non-invasively at the arm based on oscil-
lometric method. 
If you have been diagnosed with a severe arrhythmia or irregular 
heartbeat, atrial or ventricular premature beats or atrial fibrillation, 
measurements made with this instrument should only be evaluated 
after consultation with the doctor or your healthcare professionals. 
Electromagnetlc Interference 
The device contains sensitive electronic components. Avoid strong 
electromagnetic fields in the direct vicinity of the device (e. g. mobile 
phones, microwave ovens. 
Electrical interference can lead to temporary impairment of the me-
asuring accuracy) 

1.3. MONITOR OVERVIEW 
a. Device

Battery cover
1. LCD display
2. USB socket 
3. M means Memory button, START /STO P button (Applicable to 

parts models)
4.  means Start/Stop button, M EM means Memory button (Appli-

cable to parts models)
5.  SET button
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6. Cuff socket 
7. Speaker

b. Cuff: 
We offer a standard cuff, measuring size: 22-32cm, suitable for most 
of arm circumferences

 Do not use accessories or equipment which are not certified by 

manufacturer, they might increase emissions or decrease immunity 
of this system

1.4. DISPLAY SCREEN

1 . Battery icon
2.  Spea ker 
3.  User icon
4.  Cuff check 
5.  Moving check 
6.  WHO bar 
7.  Memory icon 
8. Memory i ndex
9. Time



– 26 –

10. Systolic pressure 
11 . Diastolic Pressure
12.  Unit icon 
13. Heartbeat icon 
14. Irregular heartbeat detector 
15. Heatbeat icon
16. Avera ge memory of latest 3 times

2. SETTING THE MONITOR 

Before using your monitor for the first time, check and update these 
settings. Make sure you complete the steps below and save the de-
sired settings. 

2.1. INSERT BATTERIES 
After you have unpacked your device, first insert the attached batteries  
(4 x size AA 1. 5V) with the indicated polarity. The battery compart-
ment is located at the bottom of the device (see illustration). 

Note:

•  After the warning  appears, device is blocked till the batteries 
have been replaced.

•  Please use 1. 5V AA size Batteries
•  If the blood-pressure monitor is left unsed for long periods, please 

remove the batteries.

2.2. SETTING MODE 
2.2. 1.USER SETTING
When LCD is off, press and hold the SET button for 3 seconds, The 
LCD will display user icon, Press the MEM button to select user.
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2.2.2. SETTING THE DATE AND TIME, VOICE AND SWITCH UNIT
a. After confirm the user, Press the SET button. The LCD will display 

flashing years. press MEM button until the correct year appears. 
Press SET button to confirm and change to Month setting.

b. When the month flashes, press MEM button until the correct 
month appears Press SET button to confirm and change to date 
setting. 

c. Set the day, hour and minute in the same way as described above

d. After minute setting, The device enter into voice switch setting 
state, Press The MEM button to change the voice status

1 2

1-01

1-01 12-08 12-08
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e. Press the SET button to confirm the voice switch. the device en-
ter into UNIT selection. Press MEM button to change unit, PA ON 
is kPa unit, PA OFF is mmHg unit

2.2.3. CLEAR MEMORIES
In the shutdown state, Press and hold the MEM button about 6 se-
conds, Then press the SET button, The LCD will display ALL EE, All 
users’ memories will be deleted. Before you delete all the readings 
stored in the memory, please make sure you will not need to use 
them any more at a later time
NOTE 
If the meter is idle for 1 minutes during the setting mode, it will swi-
tch off automatically. Press start/stop button to make measurement 
at any time when setting.

3. TESTING YOUR BLOOD PRESSURE 

3.1. BEFORE MEASUREMENT
• Avoid caffeine, tea, alcohol and tobacco for at least 30 minutes 

before measurement 
• Wait 30 minutes after exercising or bathing before measurement 
• Sit or lie down for at least 10 minutes before measurement 
• Do not measure when feeling anxious or tense X Take a 5-10 mi-

nutes break between measurements. This break can be longer if 
necessary, depending on your physical condition 

• Keep the records for your doctor as reference 
• Blood pressure naturally varies between each arm. Always me-

asure your blood pressure on the same arm

3.1.1. FITTING THE CUFF PROPERLY
a.  Plug the cuff connector to the cuff socket on the device left side 
b.  Assemble the cuff as shown below. The smooth surface should be 

inside of the cuff loop and the metal D-ring should not touch your 
skin
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c. Stretch your left (right) arm in front of you with your palm facing 
up. Slide    and place the cuff onto your arm to let the air tube and 
artery mark region toward the lower arm Wrap and lighten the 
cuff above your elbow. The artery mark on the edge of the cuff 
should be approx. 0. 8’to 1. 2’ (2 cm to 3 cm) above your elbow. 
Align the tube over the main arteries on the inside

d.  Leave a little free space between the arm and the cuff: 
you should be able to fit two fingers between them  
Remove all clothing covering or constricting the measurement 
arm 

e. Press the hook material firmly against the pile material. The top 
and bottom edges of thecuff should be tightened evenly around 
your upper arm
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3.1.2. PROPER MEASUREMENT POSITION
a.  Sit down for at least 10 minutes before measuring 
b.  Place your elbow on a flat surface. Relax your hand with the palm 

facing up 
c.  Make sure the cuff is about the same height as the location of 

your heart. 
d.  Press the start/stop button to switch on the monitor 
e.  Remain still and do not talk or move during the measurement

Upper arm is not covered
or pressed by gusset

Sit vertically and
relax your body

Height difference 
between the table 
and the chair 
25~30 cm
Hight of chair 
20~35 cm

Cuff and the heart are
at the same level

Relax the hand
and palm is 
upwards
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WARNING: 
If the cull is relatively lower(higher) than the heart, the obtained 
blood pressure value could be higher 0ower)than the actual value. 
A 15 cm difference in height may result in an error around 10 mmHg

3.2. TAKING MEASUREMENTS 
3.2.1. TAKING A MEASUREMENT 
Always apply the pressure cuff before turning on the monitor. 
a. Press START/STO P button, pump begins to inflate the cuff. The 

rising pressure in the cuff is shown on the display. ,2,:z „’”’ ,z.,,

b.  Pressure in cuff increases to working pressure. Then pump stops 
and pressure falls. Note: In case the inflation pressure is not suffi-
cient to determine measurement result, the monitor automatically 
re-inflates to a higher level. 

c.  The heart symbol „ ” starts to flash every heart beat once pulse 
is detected.

d.  After the measurement, systolic pressure, diastolic pressure, pul-
se rate and color bars classified from ESH (European Society of 
Hypertension) standards shows on the display. 

mmHg

12-12
1

ok

mmHg
80

12-12
1

ok

mmHg
120

12-12
1

ok

mmHg
120

12-12
1
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e.  If irregular heartbeat was detected during the measurement, LCD 
displays the „ ” icon to remind users of heartbeat irregularity. 
Please consult your doctor if it appears often.

Note: 
The three-color backlight indication function ONLY for some special 
models
1.  Red backlight lasts when the reading of systolic is ;a,15ommHg or 

diastolic reading ;,,100 mmHg 
2.  Yellow backlight lasts when the reading of systolic is higher than 

130mmHg but less than 160mmHg, diastolic reading higher than 
85mmHg but less than 100mmHg in the meantime 

3.  Green backlight lasts when the reading of systolic is less than 
130mmHg, as well as diastolic reading is less than 85mmHg 

4. When check the memory, the backlight colour is the same as the 
colour of the end of the measurement

4. MONITOR MEMORY 

4.1. AVERAGE OF LAST THREE MEMORIES 
Press MEM button, LCD shows a set of values averaged of latest 
three times memories.accompanied by an icon”AVG”

DIA.

SYS.

mmHg

2 78
80
120
12-12

1
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4.2. MEMORY RECALL 
The device stores 99 most recent blood pressure test results along 
with respective dates and times in the monitor memory (each user 
99 memories) 
Reviewing Test Results
a.  Press MEM button again after you see the average of all stored 

last three memories, the single memory reading appears. 
b.  Per the setting, the first reading you see is the last blood pressure 

result. Press MEM button again, the next measurement eg. M90, 
as well as the previous 89 measurements (M90, M89 ... M1) can 
be displayed one after the other.

Note: 
The three-color backlight indication function ONLY for some special 
models
1. Red backlighl lasts when the reading of systolic is ;,,1aommHg or 

diastolic reading ;a, 100 mm Hg 
2.  Yellow backlight lasts when the reading of systolic is higher than 

130mmHg but less than 160mmHg, diastolic reading higher than 
85mmHg but less than 100mmHg in the meantime 

AVG

DIA.

SYS.

mmHg

78
80
120
12-12

1

DIA.

SYS.

mmHg

90 70
71
110
12-12

1

DIA.

SYS.

mmHg

89 68
70
105
88-88

1
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3. Green backlight lasts when the reading of systolic is less than 
130mmHg, as well as diastolic reading is less than 85mmHg 

4. When check the memory, the backlight colour is the same as the 
colour of the end of the measurement

5. MAINTENANCE 

5.1. CARING FOR YOUR MONITOR 
To avoid the monitor attracting dirt, dust or other contaminants, 
wash and dry your hands thoroughly before use. 

• Cleaning 
– To clean the monitor exterior, wipe it with a cloth moistened 

with tap water or a mild cleaning agent, then dry the device 
with a soft dry cloth. Do NOT flush with water. 

– Do NOT use organic solvents to clean the monitor. 
– Do NOT wash the pressure cuff. 
– Do NOT iron the pressure cuff. 

• Monitor Storage 
– Storage condition: -20°C to 55°C (-4’F to 131’F), below 95% 

relative humidity. 
– Always store or transport the monitor in its original storage 

case. 
– Avoid dropping or heavy impact. 
– Avoid direct sunlight and high humidity.

6. DETAILED INFORMATION

6.1.REFERENCE VALUES 
Clinical studies show that adult diabetes is often accompanied by 
elevated blood pressure. People with diabetes can reduce their heart 
risk by managing their blood pressure along with diabetes treatment  
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Monitoring your routine blood pressure trend helps you to know 
your body condition, Human blood pressure naturally increases after 
reaching middle age 
This symptom is a result of continuous ageing of the blood vessels. Further  
causes include obesity, lack of exercise and cholesterol (LDL) adhe-
ring to the blood vessels, diabetes.Rising blood pressure accelerates 
hardening of the arteries, and the body becomes more susceptible 
to apoplexy and coronary infarction Definitions and Classification of 
blood pressure levels according to 2007 ESH-ESC Practice Guideli-
nes for the Management of Arterial Hypertension;, Data in mmHg

Category Systolic (mmHg) Diastolic (mmHg) 

Optimal <120 and <80

Normal*3 120-129 and/or 80-84

High normal 130-139 and/or 85-89

Grade 1 hypertension 140-159 and/or 90-99

Grade 2 hypertension 160-179 and/or 100-109

Grade 3 hypertension ≥180 and/or ≥110

Isolated systolic hyper-
tension ≥140 and <90

Isolated systolic hypertension should be graded (1, 2, 3)according to 
systolic blood pressure values in the ranges indicated, provided that 
diastolic values are <90mmHg 
Source: The European Society of Hypertension and European So-
ciety of Cardiology Task Force Members. 2007 ESH-ESC Practice 
Guidelines for the Management of Arterial Hypertension. J Hyper-
tens 2007: 25: 1751-1762 *1 American Diabetes Association. The 
Diabetes-Heart Disease Link Surveying Altitudes Knowledge and 
Risk (2002)



– 36 –

7. SYSTEM TROUBLESHOOTING

If you follow the recommended action but the problem persists, or 
error messages other than the ones below appear, please call your lo-
cal customer service. Do not attempt to repair by yourself and never 
try to disassemble the monitor under any circumstances. 

7.1.ERROR MESSAGES
MESSAGE CAUSE WHAT TO DO 

Er1 No pulse signal detected 

Check the wearing 
position of the cuff and 
remeasure it according to  
the required posture 

Er2 Excessive interference 

Don’t talk or shake your 
arms when measuring 
If error still remains, 
contact customer service 
for help. 
Check the wearing po-
sition of the cuff

Er3 Abnormal blood required 
posture pressure results

and remeasure it according 
to the required posture  
If error still remains, 
contact customer service 
for help 

ErP Pressure is not up or too 
fast blocked 

1. Check whether the air 
circuit is open or blocked  
2. Check whether the cull 
is too loose or too tight 
If error still remains, 
contact customer service 
for help

HI
(Display in diastolic area} 

Pressure over limit 

Measure according to the 
required posture,do not 
squeeze the cuff during 
the measurement 
If error still remains, 
contact customer service 
for help. 
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7.2. TROUBLESHOOTING 
1. If no display appears after pressing START button: 

POSSIBLE CAUSE WHAT TO DO

Battelies exhausted. Replace the batteries.

Battelies incorrectly installed or 
absent.

Check that the battelies are correctly 
installed.

2. If the heart rate is higher/lower than user,s average: 
POSSIBLE CAUSE WHAT TO DO

Movement during measurement Repeat measurement 

Measurement taken just after exercise Rest at least 30 minutes beforehand
 
3. If the result is higher/lower than user’s average measurement:

POSSIBLE CAUSE WHAT TO DO

May not be in correct position while 
measuring. 

Adjust to the correct position to 
measure.

Blood pressure naturally varies from 
time to time. Keep in mind for next measurement.

4. If the cuff inflates again while measuring:
POSSIBLE CAUSE WHAT TO DO

Cuff is not fastened. Fasten the cuff again. 

If user’s blood pressure is higher than the pressure the device has inflated, the 
device will automatically increase the pressure and start to inflate again. Stay 
relaxed and wait for the measurement. 
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8. SYMBOL INFORMATION

Symbol Referent 

Consult instructions for use 

Manufacturer 

Serial number 

Caution, consult accompanying documents 

Do not use if package is damaged 

Type B Equipment 

Dispose of in accordance with the requirements of your country. 
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9. SPECIFICATIONS

9.1. SYSTEM PERFORMANCE
Name Full-automatic am, blood pressure monitor 

Display mode LCD Digital Display 

Measurement method Oscillographic measurement method 

Measurement range Pressure:0-280mmHg (OkPa-37.3kPa)  
pulse: 40 -199 beats /min 

Accuracy Pressure: Within±3mmHg pulse:Within±5% 

Memory 2’”99 (for two users each user 99 times memories) 

Unit mmHg/kPa

Power supply 
USB DC5V or 4 pcs AA batteries  
lnput:AC 1 OOV-240V,50/60Hz,  
Output: DC 5V 1 OOOmA 

Automatic power off 
function Without operation for 1 minute 

Operating environment 5 -40”C , 15%RH-80%RH 

Storage temperature -20-55”C , 10%-93%RH 

Measuring range About 220mm -320mm 

Weight About 430g 

Security classification Internal power supply type B 

Pressure mode Automatic pressure mode 

Exhaust way Automatic rapid exhaust 

Pressure testing Semiconductor pressure sensor 

Pulse testing Semiconductor pressure sensor 

Note: If the above stored or used outside the specified temperature and hu-
midity ranges, the system may not be able to achieve the above performance 
specifications This device is not available for infants and it applies only to adults.  
This product has got the product registration certificate. if you have doubt 
about the effectiveness of product, you can search the company website 
to view certificate.
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