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ZASTRZEŻENIA MEDYCZNE 

Niniejsza instrukcja i produkt nie mają na celu zastąpienia porady le-
karskiej.

Nie wolno wykorzystywać informacji zawartych w niniejszej instruk-
cji, ani tego produktu do diagnozowania lub leczenia problemów 
zdrowotnych, ani też do przepisywania jakichkolwiek leków. Jeśli 
masz lub podejrzewasz, że masz problem zdrowotny, niezwłocznie 
skonsultuj się z pracownikiem służby zdrowia.

PRZEZNACZENIE

ORO-N7 LED automatycznie mierzy ludzkie ciśnienie skurczowe, 
rozkurczowe i tętno metodą oscylometryczną podczas pompowania 
rękawa. Wszystkie wartości są wyświetlane na jednym panelu LCD. 
Miejsce pomiaru znajduje się na górnej części ramienia. Urządzenie to 
jest sprzedawane bez recepty i jest przeznaczone dla osób dorosłych 
powyżej 18 roku życia o obwodzie ramienia od 9 do 17 cali (ok. 23 do 
43 cm), do użytku domowego.

ORO-N7 LED wykrywa pojawienie się nieregularnych uderzeń ser-
ca podczas pomiaru; przy odczycie pomiaru pojawi się wtedy odpo-
wiedni symbol. Wskaźnik kategorii ciśnienia krwi pokaże informacje 
wraz z odczytami na ekranie, aby użytkownik mógł śledzić swój po-
ziom ciśnienia krwi.
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O CIŚNIENIU KRWI 

1. Czym jest ciśnienie krwi?
 Ciśnienie krwi jest pomiarem siły nacisku krwi na ściany tętnic. 

Ciśnienie tętnicze krwi ulega ciągłym wahaniom w trakcie cyklu 
pracy serca. Najwyższe ciśnienie w cyklu nazywane jest skurczo-
wym i odpowiada ciśnieniu w tętnicy podczas bicia serca. Naj-
niższe ciśnienie to rozkurczowe ciśnienie krwi – odpowiada ono 
ciśnieniu w tętnicy, gdy serce jest w spoczynku. Zarówno ciśnie-
nie skurczowe, jak i rozkurczowe są niezbędne do oceny stanu 
ciśnienia tętniczego krwi pacjenta.

 Wiele czynników może wpływać na ciśnienie krwi, np. aktywność 
fizyczna, niepokój lub pora dnia. Ciśnienie krwi jest zazwyczaj ni-
skie rano i wzrasta od południa do wieczora. Przeciętnie jest ono 
niższe latem i wyższe zimą.

2. Dlaczego pomiar ciśnienia krwi w domu jest przydatny?
 Mierzeniu ciśnienia krwi przez lekarza w szpitalu lub przychod-

ni często towarzyszy zjawisko zwane „efektem białego fartucha”, 
w przypadku którego pacjent staje się nerwowy lub niespokojny, 
przez co podnosi się jego ciśnienie krwi. Istnieje również wiele 
innych czynników, które mogą powodować wzrost ciśnienia krwi 
w określonej porze dnia. Dlatego właśnie lekarze zalecają pomiary 
w domu, ponieważ ważne jest, aby odczyty ciśnienia krwi były 
dokonywane w różnych porach dnia, aby naprawdę zorientować 
się, jakie jest faktyczne ciśnienie krwi pacjenta.

 Lekarze zwykle zalecają „zasadę 3”, w której mierzy się ciśnienie 
krwi trzy razy z rzędu (w odstępie 3 - 5 minut), trzy razy dziennie 
przez trzy dni. Po trzech dniach można uśrednić wszystkie wyniki, 
co da dokładny wynik ciśnienia krwi pacjenta.
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A. Klasyfikacja ciśnienia krwi WHO:
 Normy oceny wysokiego lub niskiego ciśnienia krwi bez względu 

na wiek zostały ustanowione przez Światową Organizację Zdro-
wia (WHO), zgodnie z wykresem.

 Jednakże tabela ta nie jest dokładna w zakresie klasyfikacji ciśnie-
nia krwi i ma służyć jako wytyczna do nieinwazyjnego pomiaru 
ciśnienia krwi. W celu postawienia właściwej diagnozy proszę 
skonsultować się z lekarzem.

B. Zmiany ciśnienia krwi:
 Indywidualne ciśnienie krwi różni się znacznie zarówno w zależ-

ności od pory dnia, jak i pory roku. Zmiany te są jeszcze większe 
u pacjentów z nadciśnieniem. Normalnie ciśnienie krwi podnosi 
się podczas pracy i jest najniższe w trakcie snu.

 (nadciśnienie: oznacza objawy wysokiego ciśnienia krwi)
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 Poniższy wykres ilustruje zmiany ciśnienia tętniczego w ciągu ca-

łego dnia, z pomiarami wykonywanymi co pięć minut.
 Gruba linia reprezentuje sen. Wzrost ciśnienia krwi o godzinie 

16:00 (A na wykresie) oraz 24:00 (B na wykresie) odpowiada ata-
kowi bólu.

(Bezpośredni zapis ciśnienia tętniczego. Beven, Honour & Stott: Clin. Sci. 36:329. 1969)

 
ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
 
• Przed pomiarem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi 

i mieć ją pod ręką, aby móc z niej skorzystać.
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i nie nadaje 

się do użytku klinicznego.
• Zgodnie z zamierzeniem, urządzenie obsługuje samodzielnie pa-

cjent, bez konieczności udziału lekarza lub pielęgniarki.
• Ten monitor nie jest przeznaczony do stosowania w środowisku 

rezonansu magnetycznego.

– Urządzenie nie powinno być używane do diagnozowania nadci-
śnienia we własnym zakresie ani wykluczenia diagnozy nadciśnie-
nia. Jeśli odczyt ciśnienia krwi jest poza normalnym zakresem, 
należy skonsultować się z lekarzem. Nawet, gdy odczyt ciśnienia 
krwi mieści się w „normalnym” zakresie, urządzenie nie może wy-
kluczyć diagnozy nadciśnienia.
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– Nie należy dokonywać pomiarów w temperaturze niskiej (mniej 
niż 41°F/5°C) i wysokiej (więcej niż 104°F/40°C), ani w miej-
scu, w którym przekroczone są zakresy wilgotności (15%~93% 
wilgotności względnej) i zakresy ciśnienia atmosferycznego  
(700 ~ 1060 hPa), gdyż w takich warunkach można uzyskać nie-
dokładne odczyty.

– Należy odczekać 30~45 minut przed pomiarem w przypadku wy-
picia napojów z kofeiną lub palenia papierosów.

– Przed wykonaniem pomiaru należy odpocząć co najmniej  
5~10 minut.

– Aby umożliwić powrót naczyń krwionośnych do stanu sprzed wy-
konania pomiaru, należy odczekać co najmniej 3 ~ 5 minut pomię-
dzy kolejnymi pomiarami. Czas oczekiwania można dostosować 
do sytuacji fizjologicznej pacjenta.

– Zalecamy dokonywać pomiarów na tym samym ramieniu (najlepiej 
lewym) i o tej samej porze każdego dnia.

– Pomiary należy przeprowadzać w spokojnym otoczeniu, w tempe-
raturze pokojowej.

– Podczas pomiaru nie należy się ruszać ani potrząsać urządzeniem. 
Proszę zachować ciszę i nie rozmawiać podczas pomiarów.

– Produkt nie jest odpowiedni dla:
1 kobiet w ciąży
2 Osób z arytmią
3 Osób ze wstrzyknięciem dożylnym w dowolnej kończynie
4 Obecnie w leczeniu dializacyjnym
5 W stanie przedrzucawkowym

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

• Osobom, które przeszły operację mastektomii (szczególnie tym, 
których węzły chłonne zostały usunięte), zaleca się wykonanie 
pomiaru po stronie nienaruszonej.

• W przypadku stosowania z innym medycznym sprzętem elektro-
nicznym na tej samej kończynie, ciśnienie w mankiecie może chwi-
lowo zaburzyć innych urządzeń.
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• W przypadku problemów z krążeniem, takich jak miażdżyca tętnic, 
cukrzyca, choroby wątroby, choroby nerek, ciężkie nadciśnienie 
tętnicze, krążenie obwodowe....., przed użyciem urządzenia nale-
ży skonsultować się z lekarzem.

• Pomiary ciśnienia krwi dokonywane za pomocą tego urządzenia 
są równoważne z pomiarami dokonywanymi przez przeszkolone-
go obserwatora przy użyciu metody osłuchiwania z mankietem / 
stetoskopem i mieszczą się w granicach dokładności określonych 
w normie EN 1060-4.

Uwaga!
1.	 Urządzenia	nie	należy	stosować	u	niemowląt,	dzieci	 lub	osób,	które	
nie	są	w	stanie	wyrazić	swojej	woli.	Aby	uniknąć	przypadkowego	udu-
szenia,	należy	trzymać	ten	produkt	z	dala	od	dzieci	i	nie	owijać	rurki	
wokół	szyi.

2.	 Niniejszy	wyrób	medyczny	nie	powinien	być	używany	w	bezpośred-
nim	 sąsiedztwie	 ani	 ułożony	 na	 innym	 sprzęcie.	W	 przypadku,	 gdy	
konieczne	 jest	użytkowanie	w	bezpośrednim	sąsiedztwie	 lub	w	uło-
żeniu	na	innym	sprzęcie,	wyrób	medyczny	należy	obserwować	w	celu	
zweryfikowania	normalnego	działania	w	konfiguracji,	w	której	będzie	
używany.

3.	 Należy	 uwzględnić	 kompatybilność	 elektromagnetyczną	 urządzenia	
(np.	 zaburzenia	 mocy,	 zakłócenia	 częstotliwościami	 radiowymi	 itp.)	
Proszę	używać	urządzenie	tylko	wewnątrz	pomieszczeń.

4.	 Zbyt	częste	pomiary	mogą	powodować	zakłócenia	w	przepływie	krwi,	
co	 może	 powodować	 nieprzyjemne	 odczucia,	 takie	 jak	 częściowy	
krwotok	podskórny	lub	chwilowe	drętwienie	ręki.	Objawy	nie	powinny	
utrzymywać	się	przez	długi	czas.	Jednak	w	przypadku,	gdy	nie	ustą-
pią,	należy	się	zwrócić	o	pomoc	do	lekarza.
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OMÓWIENIE URZĄDZENIA

• Nazwy części i komponenty wyrobu

 

 

Wyświetlacz LCD

Otwór na przewód do 
mankietu

Przycisk  
ustawienia

Przycisk  
START/STOP

Przycisk pamięci

Podłączenie do zasilacza  
5V 1A  Micro USB. 

Mankiet na ramię z rurką 4 baterie alkaliczne AAA 
„LR03” (1,5 V) 

Wskaźnik kategorii  
ciśnienia krwi 
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DEFINICJE SYMBOLI 

Wyświetlacz

 

Godzina:Minuta  
(Określa również ROK w trybie ustawień) 

Miesiąc/Data 
Średnia z ostatnich  

3 pomiarów 

Jednostka  
ciśnienia krwi

Symbol pulsu

Tętno 

Wartość  
rozkurczowa 

Detektor nadmiernego ruchu ciała

Wykrywanie dopasowania mankietu

Wskaźnik kategorii  
ciśnienia krwi 

Wartość  
skurczowa 

Detektor  
nieregularnego 

Symbol niskiego   
poziomu baterii
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SYMBOLE DEFINICJE

Symbol niskiego 
poziomu baterii

Ten symbol pojawia się, gdy poziom naładowania baterii jest zbyt niski lub 
gdy odwrócą się bieguny.

Sugerujemy wymianę wszystkich baterii na nowe oraz upewnienie się,    
czy bieguny +/- są  prawidłowo zainstalowane.

Symbol pulsu

Po wykryciu pulsu, symbol miga przy każdym skurczu.

Nasza sugestia: Podczas pomiarów proszę nie rozmawiać i nie poruszać się.

Detektor  
nieregularnego tętna

Ten symbol pojawia się, gdy wykryto nieregularne bicie serca.

Nasza sugestia: Pomiar należy powtórzyć od nowa, po odpoczynku przez 
co najmniej 5 minut, siedząc wygodnie i cicho. 
Jeśli symbole pojawiają się często, prosimy o kontakt z lekarzem.

Detektor nadmiernego 
ruchu ciała

Wyświetla się w przypadku wykrycia ruchu ciała podczas pomiaru,  
w szczególności ruchu ramienia, na którym ciśnieniomierz jest nałożony.  
Poza tym, jeśli mankiet jest założony nieprawidłowo lub kształt ramienia jest 
nietypowy (np. obwód ramienia różni się znacznie od obwodu przedramienia), 
może wystąpić nadmierny luz pomiędzy mankietem a ramieniem. 
Uwaga: Gdy wyświetlana jest ta ikona, pomiar ciśnienia krwi może nie być 
dokładny.

 
Wykrywanie  

dopasowania mankietu

Wyświetlane, jeśli mankiet został nałożony nieprawidłowo i jest zbyt ciasny 
lub zbyt luźny. Ta funkcja służy wykryciu, czy mankiet jest prawidłowo 
założony.

 
Wskaźnik kategorii 

ciśnienia krwi

Strzałka wskazuje konkretną kategorię ciśnienia krwi, do której pasuje 
odczyt.

 
Średnia z ostatnich  

3 pomiarów

Ten symbol pojawia się, gdy wyświetlacz LCD pokazuje średnią wartość 
z ostatnich 3 odczytów. 

Wskaźnik kategorii  
ciśnienia krwi 
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FUNKCJE
 
Wskaźnik kategorii ciśnienia krwi
Urządzenie to jest wyposażone we wskaźnik kategorii ciśnienia krwi, 
który klasyfikuje pomiary ciśnienia krwi w sześciu stopniach (od opty-
malnego do ciężkiego nadciśnienia), jak pokazano na poniższej tabeli:

Etapy poziomów  
ciśnienia krwi

Skurczo-
wy 

(mmHg)

Rozkur-
czowy 

(mmHg)
Kolor

Zalecenia 
SIGN 49: Nadciśnienie u osób 

starszych

Poziom  
3

Ciężkie  
nadciśnienie ≥ 180 ≥ 110 Czerwony

Należy natychmiast potwierdzić 
i powtórzyć pomiar ciśnienia 

w ciągu jednego dnia i w ciągu 
jednego tygodnia, w zależności  

od sytuacji klinicznej.

Poziom  
2

Umiarko-
wane 

nadciśnienie
160 ~ 179 100 ~ 

109 Czerwony
Kilka pomiarów ciśnienia krwi 

powtórzonych w ciągu jednego 
miesiąca.

Poziom  
1

Łagodne 
nadciśnienie 140 ~ 159 90 ~ 99 Czerwony

Należy udzielić porady dotyczącej 
zmiany stylu życia i ponowić 

w ciągu dwóch miesięcy.

Wysokie-normalne 130 ~ 139 85 ~ 89 Pomarań-
czowy

Należy udzielić porady dotyczącej 
zmiany stylu życia i ponowić 

w ciągu roku.

Normalne 120 ~ 
129 80 ~ 84 Żółty

Należy sprawdzić ponownie za 
2 - 5 lat. (pacjenci w wieku >75 lat 
mają coroczną kontrolę zdrowia)

Optymalny < 120 < 80 Zielony

*Źródło: WHO, 2003

Po zakończeniu każdego pomiaru na wyświetlaczu LCD zostanie au-
tomatycznie wyświetlona pozycja użytkownika na sześciu segmen-
tach wskaźnika słupkowego, który odpowiada wskaźnikowi kategorii 
ciśnienia krwi.
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*Uwaga!
Kiedy	ciśnienie	skurczowe	i	rozkurczowe	danej	osoby	zalicza	się	do	róż-
nych	kategorii,	należy	zastosować	kategorię	wyższą.
np.	wskaźnik	skurczowy	181	i	wskaźnik	rozkurczowy	99->Kategoria	czer-
wona	(Ciężkie	nadciśnienie)

*Uwaga!
Powyższa	tabela	nie	 jest	dokładna	w	zakresie	klasyfikacji	ciśnienia	krwi	
i	ma	służyć	jako	wytyczne	do	odczytu	nieinwazyjnych	pomiarów	ciśnienia	
krwi.
Zazwyczaj	nie	jest	to	powód	do	obaw,	jednak	zalecamy	skonsultowanie	
się	 z	 lekarzem	w	 celu	 postawienia	właściwej	 diagnozy	 lub	 zasięgnięcia	
porady	lekarskiej	zgodnie	z	powyższym	zaleceniem.	Należy	pamiętać,	że	
urządzenie	 nie	 jest	 odpowiednie	 do	 diagnozowania	 nadciśnienia	 tętni-
czego	i	służy	jedynie	jako	punkt	odniesienia	dla	użytkownika	w	zakresie	
monitorowania	ciśnienia	krwi.
 
Detektor nieregularnego tętna
Na ekranie pojawi się symbol  oznaczający, że podczas pomiaru 
została wykryta nieprawidłowość rytmu serca.
Bicie serca odbiegające o 25% od przeciętnego jest zwykle definio-
wane jako nieregularne.
Mówienie, poruszanie się, potrząsanie lub nieregularny puls wykaza-
ny podczas pomiaru może spowodować pojawienie się tego symbolu.
Zazwyczaj nie jest to powód do obaw, jednak jeśli symbol ten pojawia 
się często, zalecamy zasięgnięcie porady lekarskiej. 
I proszę pamiętać, że urządzenie nie zastępuje badania serca, ale słu-
ży do wczesnego wykrywania nieprawidłowości tętna.

*Uwaga!
•		 Wyświetlany	puls	nie	nadaje	się	do	sprawdzania	częstotliwości	pracy	
stymulatorów	 serca.	 Jeśli	 podczas	 pomiaru	 często	 stwierdzana	 jest	
nieregularność	pulsu,	zalecamy	zasięgnięcie	porady	lekarza.

•		 Dla	bezpieczeństwa	zalecamy,	aby	w	przypadku	wystąpienia	arytmii,	
takich	jak	przedwczesne	bicie	i	migotanie	przedsionków	lub	komór,	lub	
innych	szczególnych	stanów,	przed	zastosowaniem	urządzenia	skon-
sultować	się	z	lekarzem.
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•		 Funkcja	IHB	(nieregularnego	bicia	serca)	nie	jest	przeznaczona	dla	osób	
z	arytmią	ani	do	diagnozowania	lub	leczenia	arytmii.	Aby	odfiltrować	
niestabilny	 stan	 użytkownika	 i	 uniknąć	 zaburzeń	 wykrywania	 tętna	
z	powodu	ruchu,	wstrząsów	czy	rozmów	na	początku	pomiaru,	metoda	
uśredniania	częstotliwości	rytmu	serca	opiera	się	na	trzech	impulsach	
bicia	serca	wykrytych	na	początku	pomiaru	i	różni	się	od	uśredniania	
matematycznego	wszystkich	zarejestrowanych	interwałów.

•		 Co	najmniej	3	uderzenia	 z	 co	najmniej	25%	 różnicą	w	 stosunku	do	
przeciętnego	interwału	pracy	serca	spowodują	pojawienie	się	na	ekra-
nie	ikony	IHB.

INSTALACJA BATERII

Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat NISKI POZIOM BATERII 
 lub nie ma reakcji na uruchamianie urządzenia, należy wymienić 

baterie.
Wszystkie zużyte baterie należy wymienić na nowe i nie mieszać 
baterii nowych ze zużytymi. Nie należy również mieszać baterii al-
kalicznych, standardowych (węglowo-cynkowych) lub akumulatoro-
wych (kadmowych). Takie działanie może skrócić żywotność baterii 
lub spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
Należy wsunąć pokrywę baterii i włożyć 4 baterie alkaliczne AAA 
(1,5V, LR03) do komory baterii, jak pokazano na rysunku poniżej. 
Upewnij się, że bieguny „+” i „-” są zgodne z oznaczeniami na obu-
dowie baterii. 
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*Uwaga!
•	 Baterie	są	niebezpiecznymi	odpadami.	Nie	należy	ich	wyrzucać	razem	
z	domowymi	śmieciami.	Zużyte	baterie	należy	przekazać	do	punktu	
utylizacji	zgodnie	z	lokalnymi	przepisami.

•	 Baterie	należy	trzymać	z	dala	od	dzieci	aby	zapobiec	udławieniu	się	
nimi.

•	 Aby	przedłużyć	żywotność	baterii	i	zapobiec	uszkodzeniom	spowodo-
wanym	wyciekiem,	jeśli	urządzenie	nie	będzie	używane	przez	dłuższy	
okres	czasu	należy	wyjąć	baterie	z	urządzenia.

•	 Pamięć	 (jeśli	 jest	 zapisana)	 nie	 zostanie	 usunięta	 podczas	wymiany	
baterii.

•	 Data	i	godzina	muszą	być	ustawione	na	nowo,	jeśli	zasilacz	jest	odłą-
czony	od	zasilania,	a	urządzenie	nie	ma	baterii.	Nawet	gdy	w	urządze-
niu	znajdują	się	baterie,	podłączenie	zasilacza	spowoduje	zresetowa-
nie	godziny	i	daty.

•	 Po	wymianie	baterii	należy	ustawić	datę	i	godzinę.

STOSOWANIE ZASILACZA 

Urządzenie jest przeznaczona do pracy z bateriami lub zasilaczem 
micro USB.
Należy używać wyłącznie kompatybilnego zasilacza micro USB o wy-
maganym napięciu i natężeniu prądu, zgodnie z niniejszą instrukcją.

*Uwaga!
•	 Podczas	pracy	z	zasilaczem	nie	są	potrzebne	baterie.
•	 W	 przypadku	 pracy	 z	 zasilaczem	 przez	 dłuższy	 okres	 czasu	 należy	
zdemontować	baterie.

•	 Pozostawienie	baterii	w	komorze	na	dłuższy	czas	może	spowodować	
wyciek,	który	może	doprowadzić	do	uszkodzenia	urządzenia.

•	 Zalecana	specyfikacja	zasilacza,	nie	stosować	innego:	Model:	FUHUA,	
UES06WNCPU-050100SPA

	 Wejście:	100	~	240V,	AC,	50/60	Hz,	0,2	A
	 Wyjście:	5V,	DC,	1A,  
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*Uwaga!
Podczas	korzystania	z	ciśnieniomierza	z	zasilaczem,	nie	należy	ustawiać	
urządzenia	w	pozycji	utrudniającej	odłączenie	wtyczki	zasilacza.

ZAKŁADANIE MANKIETU 

• Zawiń mankiet na gołe ramię lub na cienką odzież. Grube ubranie 
lub podwinięty rękaw spowodują niedokładne pomiary ciśnienia 
krwi.

• Uciśnij tętnicę ramienną około 1 cala (2 ~ 3 cm) powyżej łokcia po 
wewnętrznej stronie lewego ramienia, aby określić, gdzie można 
wyczuć najsilniejszy puls.

• Przesuń koniec mankietu najdalej od rurki przez metalowy pier-
ścień tak, aby utworzyć pętlę. Gładka tkanina powinna znajdować 
się po wewnętrznej stronie mankietu.

• Jeśli mankiet jest prawidłowo umieszczony, rzep będzie się znaj-
dować na zewnątrz mankietu, a metalowy pierścień nie będzie 
dotykał skóry.

• Przełóż lewe ramię przez pętlę mankietu. Rurka powinna leżeć 
nad tętnicą w wewnętrznej części ramienia.

 Dolna krawędź mankietu powinna znajdować się 2~3 cm  
(ok. 1 cal) nad wewnętrzna częścią łokcia. 

• Pociągnij mankiet tak, aby górna i dolna krawędź były zaciśnięte 
wokół ramienia. Strzałka na mankiecie powinna mieścić się w za-
kresie prawidłowego dopasowania. Należy się upewnić, że man-
kiet nie zsuwa się podczas pomiaru.

Strzałka

Zakres dopasowania 

Metalowa Szlufka 
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• Gdy mankiet jest prawidłowo ułożony, należy mocno docisnąć 
rzep.

• Usiądź wygodnie na krześle, połóż stopy płasko na podłodze 
i oprzyj przedramię o stół, upewnij się, że plecy i ramię są podpar-
te, nogi nie są skrzyżowane, tak aby mankiet był na tym samym 
poziomie co serce.

• Rozluźnij ramię i odwróć je dłonią do góry.
• Upewnij się, że w przewodzie powietrza nie ma żadnych zagięć.

Uwaga!
•	 Mankiet	należy	dopasować	dokładnie,	pozostawiając	2	~	3	cm	(1	cal)	
pomiędzy	 wewnętrzną	 częścią	 łokcia	 a	 dolną	 krawędzią	 mankietu,	
w	przeciwnym	razie	pomiar	może	nie	być	dokładny.

•	 W	przypadku,	gdy	mankiet	będzie	pompowany	bez	przerwy,	należy	go	
natychmiast	otworzyć.

•	 Nie	należy	owijać	mankietu	wokół	żadnej	części	ciała	poza	ramieniem.
•	 Urządzenie	 nie	 powinno	 być	 używane,	 gdy	 ramię	 jest	 zranione	 lub	
kontuzjowane.
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PROCEDURA POMIAROWA 

Włącz urządzenie
A. Naciśnij przycisk START/STOP, aby włączyć urządzenie, wszystkie 

elementy na ekranie zaświecą się przez 3 sekundy. Urządzenie 
automatycznie przełączy się w tryb czuwania. 

     WSZYSTKIE SEGMENTY                      TRYB CZUWANIA 

Ustawianie roku, daty i godziny
A. W trybie czuwania, aby wejść w tryb 

ustawień, należy nacisnąć przycisk + 
przez 3 sekundy – zacznie migać cyfra 
dla roku (YEAR). Użyj przycisku M aby 
wybrać aktualny rok.

B. Po dokonaniu powyższych ustawień,
 Naciśnij przycisk +, aby nastawić aktu-

alny MIESIĄC. Naciśnij przycisk M aby 
wybrać aktualny MIESIĄC.

C. Kontynuuj ustawianie aktualnej DATY 
(od 1 do 31),

 GODZINY (1, 2……12PM, 1PM……,12) i
 MINUTY (00,01……,59) zgodnie z Kro-

kiem B.
D. Użytkownicy mogą zmieniać ROK-MIE-

SIĄC-DATA-GODZINA-MINUTA w spo-
sób uporządkowany. Naciśnij przycisk +, 
aby zapisać ustawienia i przełączyć się 
w tryb czuwania.
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PROCEDURA POMIAROWA 

Dokonywanie pomiaru
A. W trybie czuwania, naciśnij przycisk +, aby wybrać Użytkownika 

1, 2.

B. Po nałożeniu mankietu na ramię należy nacisnąć przycisk START/
STOP w celu potwierdzenia wybranego użytkownika i rozpoczę-
cia pomiaru.

C. Wszystkie symbole wyświetlacza pojawią się na ekranie na 1,5 se-
kundy. Po zniknięciu wszystkich symboli, na wyświetlaczu pojawi 
się „00”. Urządzenie jest „Gotowa do pomiaru” i automatycznie 
napompuje się do odpowiedniego poziomu.

D. Podczas pompowania mankietu, urządzenie automatycznie okre-
śla idealny poziom napompowania. Urządzenie wykrywa ciśnienie 
krwi i puls podczas pompowania. Symbol tętna ( ) miga przy 
każdym uderzeniu serca. Należy być nieruchomym i nie ruszać się, 
dopóki cały proces pomiaru nie zostanie zakończony. Urządzenie 
wykryje puls i określi ciśnienie krwi.
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 *Uwaga!
	 Jeśli	mankiet	nie	przestaje	się	nadymać,	należy	go	natychmiast	zdjąć.
	 Aby	zatrzymać	pomiar,	wciśnij	przycisk	START/STOP.	Mankiet	opróż-
ni	się	natychmiast	po	naciśnięciu	przycisku.

E. Po ustaleniu ciśnienia krwi i tętna, mankiet automatycznie opróż-
ni się. Wartość skurczowa, rozkurczowa, tętna i odpowiadający 
im wskaźnik kategorii ciśnienia tętniczego, czujnik nieregularnego 
bicia serca i czujnik nadmiernego ruchu ciała (jeśli występuje) są 
wyświetlane z datą i godziną przez 1 minutę a wyniki są automa-
tycznie zapisywane do pamięci.

F. Urządzenie wyłącza się automatycznie w przypadku braku obsłu-
gi w ciągu 1 minuty. 

FUNKCJA PAMIĘCI 

Przechowywanie danych
Po każdym pomiarze, wartość ciśnienia skurczowego i rozkurczowe-
go, tętno i wskaźnik kategorii ciśnienia tętniczego, pomiar detektora 
nieregularnego bicia serca oraz detektora ruchu nadmiarowego cia-
ła (jeśli występują) zostaną automatycznie zapisane wraz z godziną 
i datą.
Monitor posiada pamięć 2 użytkowników. Dla każdego użytkownika 
przechowywane jest 120 ostatnich pomiarów, a najstarsze dane są 
automatycznie wymieniane na nowe.
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Przywoływanie danych
A. Naciśnij przycisk +, aby wybrać Użytkownika 1 lub 2.

B. Naciśnij przycisk M aby wejść do trybu pamięci. Jeśli wcześniej 
nie były zapisane żadne dane, na wyświetlaczu nie pojawią się 
dane (oprócz miesiąca, daty i godziny). Jeśli dane zostały już zapi-
sane, pierwszy odczyt będzie średnią z ostatnich 3 pomiarów.

C. Naciśnij przycisk M aby odczytać kolejne pomiary.
D. Aby zatrzymać odczytywanie pamięci, należy wcisnąć przycisk 

START/STOP i przejść do trybu czuwania.

Kasowanie danych
A. Naciśnij przycisk +, aby wybrać Użytkownika 1 lub 2.
B. Naciśnij przycisk M, aby wejść do trybu pamięci.
C. Naciśnij i przytrzymaj przyciski M i + jednocześnie, a wszystkie 

dane dla wybranego użytkownika zostaną automatycznie usunięte.

Uwaga:	Po	usunięciu,	danych	NIE	można	przywrócić.
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PRZECHOWYWANIE I KONSERWACJA

Ogólne zastosowanie
• Nie należy w żaden sposób przekręcać mankietu.
• Nie należy naciskać przycisku START/STOP, jeśli mankiet nie jest 

owinięty wokół ramienia.
• Należy unikać upuszczania produktu i silnych uderzeń.

Konserwacja
• Użyj kawałka ściereczki z wodą lub łagodnym środkiem czyszczą-

cym, aby wytrzeć urządzenie, po czym natychmiast wysusz je su-
chą ściereczką.

• Do czyszczenia urządzenia nie należy używać detergentów ani 
żadnych silnych środków chemicznych.

• Dezynfekcja – użyj kawałka materiału nasączonego w 75% alko-
holu do przetarcia powierzchni mankietu przez 10 sekund.

• Przed użyciem należy się upewnić, że mankiet jest całkowicie suchy.
• Nie należy próbować demontować ani zmieniać żadnych części 

urządzenia, w tym mankietu ramienia, ponieważ zastąpienie czę-
ścią inną niż dostarczona może spowodować błąd pomiaru.

• W razie jakichkolwiek sugestii lub potrzeby naprawy, prosimy 
o kontakt z serwisem.

• Nie należy realizować procedur konserwacji urządzenia podczas 
pomiarów.

• Tylko przeszkoleni technicy mogą naprawiać i demontować urzą-
dzenie, łącznie z aktualizacjami oprogramowania, poprawkami 
i konserwacją.

 *Uwaga!
	 Jakość	wody	wymaganej	do	czyszczenia:	woda	z	kranu.

Przechowywanie
• Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy 

wyjąć z niego baterie (wyciek kwasu z baterii może spowodować 
nieprawidłowe działanie urządzenia).

• Po użyciu urządzenie należy zawsze przechowywać w etui. Po-
między poszczególnymi zastosowaniami urządzenie powinno być 
transportowane lub przechowywane w futerale.
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• Nie należy narażać urządzenia bezpośrednio na działanie promie-
ni słonecznych, wysokiej temperatury, wilgoci lub kurzu.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

SYMBOLE/SYMPTOMY WARUNKI/PRZYCZYNY WSKAZANIE/ KOREKTA

Urządzenie nie włącza się,  
po wciśnięciu przycisku  

START/STOP.

Zużyte baterie. Należy je wymienić na 4 nowe 
baterie alkaliczne AA (LR6).

Bieguny baterii zostały  
nieprawidłowo ustawione.

Ponownie włożyć baterie  
we właściwy sposób.

Symbol błędu pomiaru 
pojawia się, gdy wyświetlana 
wartość ciśnienia krwi jest 

zbyt niska lub wysoka.

Mankiet został nieprawidłowo 
założony.

Należy prawidłowo zawinąć 
mankiet, tak aby był prawidłowo 
umieszczony.

Symbol błędu pomiarowego

Nieprawidłowości w obwodzie 
powietrza. Rurka od mankietu 
może nie być prawidłowo 
podłączona do urządzenia.

Sprawdzić podłączenie mankietu. 
Przeprowadzić pomiar jeszcze raz.

Symbol błędu pomiarowego

Ciśnienie pompowania  
powyżej 300 mmHg.

Wyłączyć urządzenie, a następnie 
przeprowadzić pomiar jeszcze raz.

Symbol błędu pomiarowego

Nie można określić danych 
pomiaru ciśnienia krwi.

Załóż prawidłowo mankiet  
i utrzymuj stabilną pozycję.  
Przeprowadź pomiar jeszcze raz.

Mankiet jest założony  
nieprawidłowo lub kształt 
ramienia jest nietypowy  
(np. obwód ramienia różni się 
znacznie od obwodu  
przedramienia), może wystą-
pić nadmierny luz pomiędzy 
mankietem a ramieniem.

Należy prawidłowo zawinąć 
mankiet, tak aby był prawidłowo 
umieszczony. 
W razie jakichkolwiek pytań 
dotyczących noszenia mankietu 
i/lub wyniku pomiaru, należy 
skonsultować się z pracownikiem 
służby zdrowia.
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Detektor nadmiernego 
ruchu ciała

Uwaga: Gdy wyświetlana jest 
ta ikona, pomiar ciśnienia krwi 

może nie być dokładny.

Ruch ciała podczas pomiaru, 
w szczególności ruch ramie-
niem, na które ciśnieniomierz 
jest nałożony.
Np. mówienie, przesuwanie 
lub potrząsanie ramieniem 
z założonym mankietem 
podczas pomiaru.

Przeprowadzić pomiar jeszcze raz. 
Podczas pomiaru trzymać ramię 
stabilnie.

Mankiet jest założony niepra-
widłowo lub kształt ramienia 
jest nietypowy (np. obwód 
ramienia różni się znacznie 
od obwodu przedramienia), 
może wystąpić nadmierny 
luz pomiędzy mankietem 
a ramieniem.

Załóż prawidłowo mankiet  
i utrzymuj stabilną pozycję.  
Przeprowadzić pomiar jeszcze raz.

W razie jakichkolwiek pytań 
dotyczących noszenia mankietu 
i/lub wyniku pomiaru, należy 
skonsultować się z pracownikiem 
służby zdrowia.

Wykrywanie dopasowania 
mankietu

Mankiet był owinięty  
nieprawidłowo (na przykład 
zbyt luźno lub zbyt ciasno).

Patrz „zakładanie mankietu”,  
aby prawidłowo zawinąć mankiet.

Uwaga:	Jeśli	na	wyświetlaczu	pojawi	się	„EP”,	urządzenie	należy	zwrócić	
do	lokalnego	dystrybutora	lub	importera.
 

OGRANICZONA GWARANCJA  

Gwarancja na jeden rok od daty produkcji 

Zwracamy uwagę, że niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń spo-
wodowanych niewłaściwym użytkowaniem, wypadkiem, podłącze-
niem nieautoryzowanych akcesoriów, modyfikacjami produktu, nie-
właściwą instalacją, nieautoryzowanymi naprawami lub modyfikacjami, 
niewłaściwym zastosowaniem zasilania, utratą zasilania, upadnięciem 
produktu, wadliwym działaniem lub uszkodzeniem części eksploata-
cyjnej wynikającym z nieprzeprowadzenia zalecanej przez producenta 
konserwacji, uszkodzeniami transportowymi, kradzieżą, zaniedbaniem, 
wandalizmem, lub warunkami środowiskowymi, utratą użytkowania 
w okresie, gdy produkt znajduje się w zakładzie naprawczym lub w inny 
sposób oczekuje na części lub naprawę, lub wszelkimi innymi warunka-
mi, na które importerzy lub dystrybutorzy nie mają wpływu.



– 25 –

W przypadku, gdy konieczne jest sprawdzenie urządzenia pod kątem 
kalibracji, należy skontaktować się z dystrybutorem.

 
SPECYFIKACJA 

Numer modelu ORO-N7 LED

Metoda pomiarowa Oscylometryczna (pompowanie)

Znamionowy zakres ciśnienia mankietu 0 ~ 300 mmHg

Znamionowy zakres pomiaru 40 ~ 280 mmHg

Zakres pomiaru tętna 40~199 uderzeń na minutę

Dokładność Ciśnienie: ± 3 mmHg, puls: ± 5 % maks.

Nadmuchiwanie Automatyczne (pompka powietrza)

Opróżnianie Zawór sterowania automatycznym opróżnianiem

Wyświetlacz Wyświetlacz ciekłokrystaliczny

Pamięć 120 pozycji dla 2 użytkowników

Rozmiary 140 x 110 x 56,5 mm (dł. x szer. x wys.)

Waga jednostkowa 265 g ± 5 g (9.34 oz ± 0.18 oz), bez mankietu i baterii

Rozmiar mankietu
Normalny mankiet 9 ~ 13 cali (23 ~ 33 cm)
Uniwersalny mankiet (sprzedawany oddzielnie) 9 ~ 17 cali 
(23 ~ 43 cm)

Środowisko przechowywania/transportu Temperatura: -25 °C ~ 70 °C (-13 °F ~ 158 °F)
Wilgotność: ≤ 93 % wilgotności względnej

Środowisko funkcjonowania
Temperatura: 5 °C ~ 40 °C (41 °F ~ 104 °F) 
Wilgotność: 15 % ~ 93 % wilgotności względnej
Ciśnienie atmosferyczne: 700hPa ~ 1060hPa

Zasilanie 1.DC 6V, baterie alkaliczne AAA „LR03” (1,5V) x 4
2.Zasilacz 5V 1A micro USB (opcjonalnie)

Żywotność baterii Około 300 pomiarów

Okres trwałości (bateria) 3 lata (temperatura: 20 ± 2°C; wilgotność względna:  
65 ± 20%RH)

Żywotność produktu 5 lat (4 razy dziennie)

Tryb uśpienia Urządzenie wyłącza się automatycznie  
w przypadku braku obsługi w ciągu 1 minuty.

Akcesoria 4 baterie alkaliczne AAA (LR03), mankiet na ramię z rurką, 
instrukcja obsługi, etui
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UWAGA 

 Ten ciśnieniomierz jest zgodny z Dyrektywą WE (93/42/
EWG) i posiada znak CE. Ciśnieniomierz ten spełnia również nastę-
pujące standardy (bez ograniczania):
 
Norma bezpieczeństwa:
EN 60601-1 Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1: Wymaga-
nia ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych 
parametrów eksploatacyjnych

Norma EMC:
EN 60601-1-2 Medyczne urządzenia elektryczne - Część 1: Ogól-
ne wymagania dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadni-
czych parametrów eksploatacyjnych - Norma uzupełniająca: Zakłó-
cenia elektromagnetyczne - Wymagania i badania.

Standardy wydajności:
EN 1060-1 Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 1: Wymogi ogólne
EN 1060-3 Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 3: Dodatkowe wy-
magania dla elektromechanicznych systemów pomiaru ciśnienia krwi.
EN 1060-4 Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 4: Procedury 
badawcze mające na celu określenie ogólnej dokładności systemu 
zautomatyzowanych nieinwazyjnych sfigmomanometrów.
EN ISO 81060-1 Nieinwazyjne sfigmomanometry - Część 1: Wy-
magania i metody badań dla niezautomatyzowanego typu pomiaru. 
(stosowane częściowo)
IEC 80601-2-30 Medyczne urządzenia elektryczne - Część 2-30: 
Wymagania szczegółowe dotyczące bezpieczeństwa podstawowe-
go oraz działania zasadniczego zautomatyzowanych nieinwazyjnych 
sfigmomanometrów
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Objaśnienie symboli:

Symbol Objaśnienie Informacje dotyczące zdrowia i życia

Oznakowanie zgodności CE -

Numer jednostki notyfiko-
wanej (NB) -

Patrz: instrukcja obsługi/
ulotka -

Części TYPU BF -

Aby zapobiec uzyskaniu 
niedokładnych wyników  
spowodowanych przez  
zakłócenia  
elektromagnetyczne

Ostrzeżenie:
Przenośny sprzęt do komunikacji radiowej  
(łącznie z urządzeniami peryferyjnymi, takimi jak kable 
antenowe i anteny zewnętrzne) należy stosować nie 
bliżej niż 30 cm (12 cali) od dowolnej części  
urządzenia, w przeciwnym razie może dojść  
do pogorszenia wydajności sprzętu.

Odpady sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego (WEEE)

Producent

  OROMED Sp. z o.o., Sp. k. 
ul. Ptasia 10 
60-319 Poznań 
Polska, Europa 
www.oromed.pl

Data produkcji RRRR-MM

Numer seryjny YYMMXXXXXX
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Stopień ochrony Ingress

Pierwsza cyfra charakterystyczna - Stopień ochrony 
przed dostępem do części niebezpiecznych i stałych 
ciał obcych
N1=2 (ochrona przed ciałami obcymi o średnicy  
12,5 mm i większej)

Druga cyfra charakterystyczna - Stopień ochrony 
przed przedostawaniem się wody

N2=2 (Zabezpieczony przed pionowo spadającymi 
kroplami wody przy nachyleniu obudowy do 15°)

Ograniczenie ciśnienia  
atmosferycznego Ciśnienie atmosferyczne: 700hPa~1060hPa

Ograniczenie wilgotności Wilgotność względna: 15% ~93%

Limit temperatury: Temperatura: 5°C~40°C (41°F~104°F )

Niejonizujące promieniowanie 
elektromagnetyczne -

Informacje o urządzeniu:
– Urządzenia zasilane wewnętrznie
– Nie nadaje się do stosowania w obecności łatwopalnej mieszaniny 

środków znieczulających z powietrzem lub z tlenem lub podtlen-
kiem azotu

– Praca ciągła z krótkim czasem załadunku

Producent: 
OROMED Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Ptasia 10
60-319 Poznań
Polska, Europa
www.oromed.pl
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ZAŁĄCZNIK 

Wytyczne i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne 
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w wymienionych poniżej 
środowiskach elektromagnetycznych; powinno być ono używane 
wyłącznie w takich środowiskach:

Badanie emisji Zgodność Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

Emisje fali radiowych
CISPR 11 Grupa 1

Energia fal radiowych jest wykorzystywana tylko do  
podtrzymania pracy urządzenia. W związku z tym emisje RF 
są tak niskie, że prawdopodobnie nie spowodują żadnych 
zakłóceń w pobliskich urządzeniach elektronicznych.

Emisje fali radiowych
CISPR 11 Klasa B

Urządzenie nadaje się do stosowania we wszystkich zakładach, 
w tym w gospodarstwach domowych oraz bezpośrednio  
podłączonych do publicznej sieci zasilania niskim napięciem 
dostarczanym do budynków używanych do celów domowych.

Emisje harmoniczne
IEC 61000-3-2 Klasa A

Wahania napięcia/
emisje migotania
IEC 61000-3-3

Zgodne

Wytyczne i deklaracja producenta – emisje elektromagnetyczne 
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w wymienionych poniżej 
środowiskach elektromagnetycznych; powinno być ono używane 
wyłącznie w takich środowiskach:

Test odporności IEC 60601
poziom testowy Poziom zgodności

Środowisko elektro-
magnetyczne –
wytyczne

Wyładowania  
elektrostatyczne (ESD)
IEC 61000-4-2

± 8 kV wyładowanie 
stykowe

± 15 kV wyładowanie 
w powietrzu

± 8 kV wyładowanie 
stykowe

± 15 kV wyładowanie 
w powietrzu

W przypadku 
badań wyładowań 
w powietrzu, warunki 
klimatyczne powinny 
mieścić się w następu-
jących zakresach:
Temperatura 
otoczenia:15°~35°, 
Wilgotność względ-
na:30%~60%.
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Częstotliwość zasilania
(50 lub 60 Hz)
pole magnetyczne
IEC 61000-4-8

30 A/m
50 lub 60 Hz

30 A/m
50 lub 60 Hz

Pola magnetyczne 
częstotliwości zasilania 
powinny być na po-
ziomie charaktery-
stycznym dla typowej 
lokalizacji w typowym 
środowisku handlowo/
usługowym lub 
szpitalnym.

Szybkie wyładowanie 
elektryczne 
IEC 61000-4-4

± 2 kV dla linii zasi-
lających

± 1 kV dla linii wej/wyj

± 2 kV dla linii zasi-
lających

± 1 kV dla linii wej/wyj

Jakość zasilania sie-
ciowego powinna być 
taka, jak w typowym 
środowisku handlowo/
usługowym lub 
szpitalnym.

Przepięcie
IEC 61000-4-5

±2 kV linie energe-
tyczne

±2 kV linie energe-
tyczne

Jakość zasilania sie-
ciowego powinna być 
taka, jak w typowym 
środowisku handlowo/
usługowym lub 
szpitalnym.

przerwy i zmiany 
napięcia na wejściu 
zasilania zasilacza

IEC 61000-4-11

0% UT; 0,5 cyklu
Przy 0°, 45°, 90°, 
135°, 180°, 225°, 270° 
i 315°.
0% UT; 1 cykl
70 % UT; 25/30 cykli
0 % UT; 250/300 cykli

0% UT; 0,5 cyklu
Przy 0°, 45°, 90°,  
135°, 180°, 225°,270° 
i 315°.
0% UT; 1 cykl
70% UT; 25 cykli
0% UT; 250 cykli

Jakość zasilania sie-
ciowego powinna być 
taka, jak w typowym 
środowisku handlowo/
usługowym lub szpital-
nym. Jeżeli użytkownik 
wymaga ciągłej pracy 
podczas przerw w 
zasilaniu sieciowym, 
zaleca się zasilanie 
urządzenia z zasilacza 
bezprzerwowego lub 
akumulatora.
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Zalecane odległości między przenośnymi i ruchomymi urządzenia-
mi łączności radiowej a urządzeniem.
Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w środowisku elektro-
magnetycznym, w którym zakłócenia radiowe są kontrolowane. Użyt-
kownik może pomóc w zapobieganiu zakłóceniom elektromagnetycz-
nym, utrzymując urządzenie w minimalnej odległości od przenośnych 
i mobilnych urządzeń komunikacji radiowej (nadajników). Poniższa 
tabela przedstawia maksymalną moc wyjściową nadajnika:

Znamionowa maksy-
malna moc wyjściowa 

nadajnika
W

Odległość separacji w zależności od częstotliwości nadajnika 
m

150 kHz do 80 MHz
d = 1,2 √ P

80 MHz do 800 MHz
d = 1,2 √ P

800 MHz do 2,7 MHz
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

1 1.2 1.2 2.3

100 12 12 23

Dla nadajników o maksymalnej mocy wyjściowej nie wymienionej powyżej, zalecaną odległość separacji 
d w metrach (m) można oszacować za pomocą równania do obliczenia częstotliwości nadajnika,  
gdzie P jest maksymalną mocą wyjściową nadajnika w watach (W) według producenta nadajnika. 
UWAGA 1  
Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje odległość separacji dla wyższego zakresu częstotliwości.
UWAGA 2  
Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach. Na propagację elektroma-
gnetyczną wpływa absorpcja i odbicie od struktur, przedmiotów i ludzi.
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Wytyczne i deklaracja producenta – odporność elektromagnetyczna
Urządzenie jest przeznaczone do użytku w wymienionych poniżej 
środowiskach elektromagnetycznych; powinno być ono używane 
wyłącznie w takich środowiskach:

Test odporności Poziom testowy IEC 
60601 Zgodność poziom Środowisko elektromagnetyczne 

– wytyczne

Przewodzone RF
IEC 61000-4-6

3V rms
Przy 0,15-80 MHz
6V rms
Przy ISM & częst. 
amatorska radiowa

3V rms
Przy 0,15-80 MHz
6V rms
Przy ISM & częst. 
amatorska radiowa

Przenośne i mobilne urządzenia 
łączności radiowej nie powinny 
być używane bliżej dowolnych 
części urządzenia, w tym kabli, 
niż zalecana odległość separacji 
obliczona z równania mającego 
zastosowanie do częstotliwości 
nadajnika.

Przewodzone RF
IEC 61000-4-3
(Pola oddalenia 
od urządzeń 
łączności bezprze-
wodowej RF
IEC 61000-4-3)

10 V/m przy  
80-2700 MHz 
Modulacja AM 
i 9-28V/m przy 
385-6000MHz, 
tryb pulsacyjny 
i inne modulacje. 
System należy badać 
zgodnie z tabelą 9 
normy IEC60601-
1-2 dla pól bliskości 
z bezprzewodowymi 
urządzeniami łączno-
ści radiowej,  
stosując metody 
badań określone 
w normie IEC 
61000-4-3

10 V/m przy  
80-2700 MHz 
Modulacja AM 
i 9-28V/m przy 
385-6000MHz, 
tryb pulsacyjny 
i inne modulacje.
System należy 
badać zgodnie 
z tabelą 9 normy 
IEC60601-1-2 
dla pól bliskości 
z bezprzewodowy-
mi urządzeniami 
łączności radiowej, 
stosując metody 
badań określone 
w normie IEC 
61000-4-3

Zalecana odległość separacji 
d = 1,2  d = 1,2  80 MHz do 
800 MHz d = 2,3  800 MHz do 
2,7 GHz
gdzie P to maksymalna moc 
wyjściowa nadajnika w watach 
(W) według producenta nadaj-
nika, a d to zalecana odległość 
separacji w metrach (m).

Natężenia pola emitowanego 
przez stałe nadajniki radiowe, 
określone na podstawie badania 
pola elektromagnetycznego po-
winny być mniejsze niż poziom 
zgodności w każdym zakresie 
częstotliwości

Zakłócenia mogą wystąpić 
w pobliżu urządzeń oznaczonych 
poniższym symbolem:  

UWAGA 1 Przy 80 MHz i 800 MHz obowiązuje wyższy zakres częstotliwości.
UWAGA 2 Niniejsze wytyczne mogą nie mieć zastosowania we wszystkich sytuacjach.  
Na propagację elektromagnetyczną wpływa absorpcja i odbicie od struktur, przedmiotów i ludzi.

a.  Natężenia pola z nadajników stacjonarnych, takich jak stacje bazowe dla telefonów radiowych  
(komórkowych / bezprzewodowych) i lądowych radiostacji komórkowych, radia amatorskiego, 
transmisji radiowych AM i FM oraz transmisji telewizyjnych nie można teoretycznie przewidzieć 
z dokładnością. Aby ocenić środowisko elektromagnetyczne spowodowane przez stałe nadajniki 
radiowe, należy rozważyć przeprowadzenie badań elektromagnetycznych w terenie. Jeżeli zmierzone 
natężenie pola w miejscu, w którym urządzenie jest używane, przekracza określony powyżej poziom 
zgodności w zakresie fal radiowych, urządzenie powinno być obserwowane w celu sprawdzenia jego 
normalnego działania. W przypadku zaobserwowania nieprawidłowego działania, mogą być  
konieczne dodatkowe środki, takie jak zmiana orientacji lub przemieszczenie urządzenia.

b.  W zakresie częstotliwości od 150 kHz do 80 MHz natężenia pola powinny być mniejsze niż 3 V/m.
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Specyfikacje testowe odporności portu w obudowie na działanie 
urządzeń komunikacji bezprzewodowej RF.

Częstotliwość testowa
(MHz) Modulacja POZIOM BADANIA  

ODPORNOŚCI (V/m)

385 Modulacja impulsowa 18 Hz a) 27

450 FM ± 5 kHz odchylenie 1kHz 
sinusoida b) 28

710

Modulacja impulsowa 217 Hz a) 9745

780

810

Modulacja impulsowa 18 Hz a) 28870

930

1720

Modulacja impulsowa 217 Hz a) 281845

1970

2450 Modulacja impulsowa 217 Hz a) 28

5240

Modulacja impulsowa 217 Hz a) 95500

5785

UWAGA:
Jeżeli jest to konieczne do osiągnięcia POZIOMU BADANIA ODPORNOŚCI, odległość pomiędzy anteną 
nadawczą a URZĄDZENIEM ME lub SYSTEMEM ME może być zmniejszona do 1 m, Odległość testowa 
1 m jest dozwolona zgodnie z IEC 61000-4-3.

a). Nośnik należy modulować za pomocą 50% sygnału kwadratowej fali w cyklu roboczym.
b. Jako alternatywę dla modulacji FM można zastosować 50% modulację impulsową przy 18 Hz,  
i choć nie jest to modulacja rzeczywista, stanowiłaby ona najgorszy przypadek.
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MEDICAL DISCLAIMER 

This manual and product are not meant as a substitute for advice 
provided by your doctor.

You are not to use the information contained herein, or this product 
for diagnosing or treating a health problem or prescribing any me-
dication. If you have or suspect that you have a medical problem, 
promptly consult your healthcare provider.

INTENDED USE

ORO-N7 LED automatically measures human’s Systolic, Diastolic blo-
od pressure and heart rate by using the oscillometric method during 
inflation. All values can be read out in one LCD panel. Measurement 
position is at human being’s upper arm. The intended use of this over-
-the-counter device is for adults aged 18 years and older with arm 
circumference ranging from 9 inches to 17 inches (approx.23 cm to 
43 cm) and for home use.

ORO-N7 LED detects the appearance of irregular heartbeats during 
measurement; an indicated symbol will appear with measuring re-
ading. And the BP Category Indicator will show the information with 
the readings on the screen for the user tracking their blood pressure 
level.

ABOUT BLOOD PRESSURE 

What is blood pressure?
Blood pressure is the measurement of the force of blood pushing 
against  the  walls  of  the  arteries.  Arterial  blood  pressure  is 
constantly fluctuating during the course of the cardiac cycle. The 
highest pressure in the cycle is called the systolic blood pressure, and 
represents the pressure in the artery when the heart is beating. The 
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lowest pressure is the diastolic blood pressure, and represents the 
pressure in the artery when the heart is at rest. Both the systolic and 
the diastolic pressure are necessary for a physician to evaluate the 
status of a patient’s blood pressure.

Many factors such as physical activity, anxiety or the time of day, can 
influence your blood pressure. Blood pressure is typically low in the 
mornings and increases from the afternoon to the evening. It is on 
average lower in the summer and higher in the winter.

Why is it useful to measure blood pressure at home?
Having one’s blood pressure measured by a doctor in a hospital or 
a clinic, is often associated with a phenomenon called “White Coat 
Hypertension” where the patient becomes nervous or anxious, thus 
raising his blood pressure. There are also numerous other factors that 
might cause your blood pressure to be raised at a specific time of day. 
This is why medical practitioners recommend home monitoring as it 
is important to get readings of blood pressure during different times 
of the day to really get an idea of your real blood pressure.

Medical practitioners generally recommend the “Rule of 3”, where 
you are encouraged to take your blood pressure three times in a row 
(at 3 ~ 5 minute interval), three times a day for three days. After three 
days you can average all the results and this will give you an accurate 
idea of what your blood pressure really is.

A. WHO blood pressure classifications:
Standards for assessment
of high or low blood pressure without regard to age, have been es-
tablished by the World Health Organization (WHO), as shown in the 
chart.
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 However  this  chart  is  not exact for classification of blood 
pressure and it’s intended to be used as a guide in understanding 
non-invasive blood pressure measurements. Please consult with 
your physician for proper diagnosis.

B. Variations in blood pressure:
 Individual blood pressures vary greatly both on a daily and a se-

asonal basis. These variations are even more pronounced in hyper 
tense patients. Normally the blood pressure rises while at work 
and is at its lowest during sleeping period.

 (hyper tense: means a person who has high blood pressure 
symptom.)

180

Systolic blood pressure (mmHg)

Diastolic blood pressure
(mmHg)

160

140

130

120

80 85 90 100 110

Optimal

Normal

High normal

Mild hypertension

Moderate hypertension

Severe hypertension
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 The graph below illustrated the variations in blood pressure over 
a whole day with measurement taken every five minutes.

 The thick line represents sleep. The rise in blood pressure at 4 PM 
(A in the graph) and 12 AM (B in the graph) correspond to an at-
tack of pain.
(Direct	arterial	pressure	recording	in	unrestricted	man.	Beven,	Honour	&	Stott:	Clin.	Sci.	36:329.	1969)

 

PRECAUTIONS

• Read the Instruction Manual thoroughly before measuring and 
keep it at hand for your reference at any time.

• The device is designed for home use and not suitable for clinical use.
• The patient is an intended operator, who can operate the device 

by himself or herself, not necessarily by a physician or operator.
• This monitor is not intended for use in the MR environment.

– The device should not be used to either self-diagnose Hyper-
tension or exclude the diagnosis of Hypertension. If your blood 
pressure reading is out of normal range, please consult your phy-
sician. Even your blood pressure reading is within the „normal” 
range, the device cannot exclude the diagnosis of Hypertension.

– Do not take a measurement in a low (less than 41°F/5°C) and high 
(more than 104°F/40°C) temperature, nor in a place outside hu-
midity ranges (15 % ~ 93 % R.H.), and atmospheric pressure ran-
ges (700 ~ 1060 hPa), or you may get inaccurate readings.
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– Wait 30 ~ 45 minutes before measurement if you’ve just consu-
med caffeinated beverages or smoked cigarettes.

– Rest at least 5 ~ 10 minutes before taking a measurement.
– To allow your blood vessels to return to the condition prior to 

taking the measurement, please wait at least 3 ~ 5 minutes in 
between measurements. You may need to adjust the wait time 
according to your personal physiological situation.

– We recommend you using the same arm (preferably the left arm) 
and measuring around the same time each day.

– Perform measurements in a quiet and relaxed environment at 
room temperature.

– Do not move or shake the device during a measurement. Please 
keep quiet and do not talk during measurements.

– This product is not suitable for:
1 Pregnant women
2 People with arrhythmias
3 Undergoing intravenous injection on any limb
4 Currently in a dialysis treatment
5 In pre-eclampsia condition

PRECAUTIONS

• For those who have had mastectomy surgery (especially whose’ 
lymph nodes removed), it’s recommend take a measurement on 
the unaffected side.

• When used among medical electronic equipment on the same 
limb, pressurization of the cuff may cause temporarily malfunc-
tion to other devices.

• If you have one of the circulatory problems as arteriosclerosis, 
diabetes, liver disease, kidney disease, severe hypertension, peri-
pheral circulation……, please consult your healthcare professional 
before using the device.

• Blood pressure measurements taken with this device are equiva-
lent to those obtained by a trained observer using the cuff / 
stethoscope auscultation method and are within the accuracy 
limits prescribed by the Standard of EN 1060-4.
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Attention!
1.	 Do	 not	 use	 the	 device	 on	 infants,	 children,	 or	 those	 who	 cannot	
express	 their	own	 intention.	To	avoid	accidental	strangulation,	keep	
this	product	away	from	children	and	do	not	drape	tube	around	neck.

2.	 The	medical	device	should	not	used	adjacent	to	or	stacked	with	other	
equipment.	In	case	adjacent	or	stacked	use	is	necessary.	The	medical	
device	should	be	observed	to	verify	normal	operation	in	the	configu-
ration	in	which	it	will	be	used.

3.	 Consider	the	electromagnetic	compatibility	of	the	device	 (ex.	power	
disturbance,	 radio	 frequency	 interference	 etc.)	 Please	 use	 it	 indoor	
only.

4.	 Over	high	frequency	measurements	may	result	in	blood	flow	interfe-
rence,	which	is	likely	to	cause	uncomfortable	sensations,	such	as	par-
tial	subcutaneous	hemorrhage,	or	temporary	numbness	to	your	arm.	
In	general,	these	symptoms	should	not	last	 long.	However,	 if	you	do	
not	recover	in	time,	please	seek	your	medical	practitioners	for	help.
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DEVICE OVERVIEW

Part Names and Product Components
LCD DISPLAY

Arm Cuff Hole

SET button

START/STOP 
button

Memory button

Connect 5V 1A 
Micro USB adapter.

Arm cuff with tube 4 AAA “LR03” (1.5V)
Alkaline Batteries

Bp category
indicator

Month/Date

Blood Pressure  
Unit

Low Battery  
Symbol
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SYMBOL DEFINITIONS 

Unit Display
Hour /Minute

(Also represents YEAR in Setting Mode

Month/Date
Average of Last 3  

Measurements

Blood Pressure  
Unit

Pulse  
Symbol

Heart Rate

Diastolic  
Rate

Excessive Body Motion Detector

Cuff Fitness detection

BP Category  
Indicator

Systolic  
Rate

Irregular Heartbeat  
Detector

Low Battery  
Symbol
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SYMBOLS DEFINITIONS

Low Battery Symbol

This symbol appears when the battery power is excessively low or the 
polarity reverses.

We suggest you replace all batteries with new ones, and make sure the +/- 
polarities are properly positioned.

Pulse Symbol

Once pulse is detected, the symbol flashes with each
pulse beat.

Our suggestion:
Please do not talk or move during measurements.

Irregular Heartbeat 
Detector

This symbol appears when an irregular heart beat was detected.

Our suggestion:
Repeat the measurement after resting for at least 5 minutes, and restart your 
measurement while sitting down comfortably and quietly.
If symbols appear frequently, please contact your physician.

Excessive Body 
Motion Detector

Displayed if body movement is detected during measurement, especially, 
 the movement on the arm the blood pressure monitor is worn on.  
Besides, if cuff is worn improperly, or the shape of the upper arm is unusual 
(for example, the circumference of the upper arm differs largely from the 
circumference of the forearm), excessive gap might exist between the arm 
cuff and the arm.
Notice: The measured blood pressure reading may not be accurate if the 
icon is displayed.

 
Cuff Fitness detection

 Symbol

Displayed if the cuff was wrapped incorrectly, which is too tight or too loose. 
This is the function aid in detecting if the cuff is wrapped properly.

 
BP Category Indicator

The arrowhead points out the specific BP Category that your measurement 
reading fits in.

 
Average of Last 3 

Measurements 

This symbol appears when LCD displays average value of last 3 readings. 
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FEATURES

BP Category Indicator
This device is equipped with BP Category Indicator which classifies 
your blood pressure measurements into six stages (Optimal to Severe 
hypertension) as shown in below chart:

Stages of Blood  
Pressure Levels

Systolic 
(mmHg)

Diastolic 
(mmHg) Color

Recommendations by
SIGN 49: Hypertension in older 

people

Grade  
3

Severe  
Hyperten-

sion
≥ 180 ≥ 110 Red

Confirm immediately and repeat 
BP in one day and again within 
one week depending on clinical 

situation.

Grade  
2

Moderate 
Hyperten-

sion
160 ~ 179 100 ~ 

109 Red Serial blood pressures repeated 
within one month.

Grade  
1

Mild Hyper-
tension 140 ~ 159 90 ~ 99 Red

Provide advice  about lifestyle  
modification and confirm within 

two months.

High-Normal 130 ~ 139 85 ~ 89 Orange
Provide advice  about lifestyle  

modification and recheck in 
one year.

Normal 120 ~ 
129 80 ~ 84 Yellow

Recheck in 2 - 5 years.
(patients aged > 75 years offered 

annual health check)
Optimal < 120 < 80 Green

*Source:	WHO,	2003

After each measurement is completed, LCD display will show your 
position automatically on the six segments of the bar indicator which 
corresponds to BP Category Indicator.
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Note!
When	a	person’s	systolic	and	diastolic	pressures	fall	into	different	catego-
ries,	the	higher	category	should	apply.
e.g.	systolic	rate	181	&	diastolic	rate	99	->Red	category	(Severe	Hypertension)
e.g.	systolic	rate	110	&	diastolic	rate	95	->	Red	category	(Mild	Hypertension)

Note!
The	above	table	is	not	exact	for	classification	of	blood	pressure	and	it’s	in-
tended	to	be	used	as	a	guide	in	understanding	non-invasive	blood	pressu-
re	measurements.
Usually	this	is	not	a	cause	for	concern;	however	we	recommend	you	con-
sult	with	your	physician	for	proper	diagnosis	or	seek	medical	advice	ac-
cording	to	our	recommendation	mentioned	above.	Please		note	that	the		
device		does	not	appropriate		to		diagnose	hypertension,	and	it	is	only	for	
user	reference	on	blood	pressure	monitoring.

Irregular Heartbeat Detector
The symbol  will appear on screen indicating a certain heartbeat 
irregularity was detected during measurement.
The heartbeat rhythm that is more than or less than 25% from the 
average rhythm is usually defined as an irregular heartbeat rhythm.
Talking, moving, shaking or an irregular pulse during the measure-
ment can result in the appearance of this symbol.
Usually this is not a cause for concern, however if the symbol appears 
often, we recommend you seek medical advice. 
And please note that the device does not replace a cardiac examina-
tion, but serves to detect pulse irregularities at an early stage.

Note!
•		 The	pulse	display	is	not	suitable	for	checking	the	frequency	of	heart	
pacemakers.	If	a	certain	pulse	irregularity	is	detected	during	measure-
ment	often,	we	recommend	you	seek	medical	advice.

•		 As	a	safeguard,	we	recommend	that	if	you	have	arrhythmias	such	as	
atrial	or	ventricular	premature	beats	and	atrial	fibrillation	or	any	other	
special	conditions	you	should	check	with	your	physician	before	using	
your	device.



– 45 –

•		 The	IHB	function	is	not	designed	for	use	by	people	with	arrhythmias	
nor	for	diagnosing	or	treating	an	arrhythmic	problem.	In	order	to	filter	
the	unstable	status	of	user	and	avoid	affecting	the	detection	of	heart	
rate	from	any	movement,	shaking	or	talking	 in	the	beginning	of	me-
asurement,	 the	method	of	averaging	heart	beat	 intervals	of	 subject	
device	is	calculated	with	the	three	proper	heart	beat	pulses	detected	
in	 the	beginning	of	measurement	and	 that	 is	different	 from	a	 strict	
mathematical	averaging	of	all	recorded	intervals.

•		 At	least	3	beats	with	at	least	25%	difference	from	the	average	heart	
beat	interval	will	generate	the	IHB	icon	on	the	screen.

INSTALLING BATTERIES

When LOW BATTERY SYMBOL  appears on the display, or no 
reaction toward operation, please change batteries.

Replace all worn-out batteries with new ones and do not mix new 
and used batteries. Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or re-
chargeable (cadmium) batteries either. Such action may shorten the 
battery life or cause the device to malfunction.

Slide the battery cover and insert 4 AAA (1.5V, LR03) alkaline bat-
teries into the battery compartment as shown on the figure below. 
Make sure the polarities “+” and “–” ends are coinciding with similar 
markings engraved on the battery housing.  
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Attention!
•	 Batteries	are	hazardous	waste.	Do	not	dispose	of	them	together	with	
the	household	garbage.	Please	discard	worn-out	batteries	to	the	re-
cycling	site	according	to	local	regulations.

•	 Keep	the	battery	away	from	children	in	case	they	choke	on	it.
•	 To	prolong	 the	battery	 life	and	prevent	damage	caused	by	 leakage,	
remove	the	batteries	from	the	device	if	the	device	is	not	to	be	used	for	
a	long	period.

•	 Memories	(if	any)	will	not	be	deleted	during	battery	replacement.
•	 Date	and	 time	need	 to	be	 reset	 if	 adapter	 is	 unplugged	and	unit	 is	
without	batteries.	Even	when	batteries	are	in	the	monitor,	plugging	in	
the	adapter	to	the	monitor	causes	the	time	and	date	to	reset.

•	 After	replacing	the	batteries,	reset	the	date	and	time.

USING THE ADAPTER 

This monitor is designed for operation with batteries or a micro USB 
adapter.
Please use only a compatible micro USB adapter with required volta-
ge and current as indicated in this manual.

Note!
•	 No	batteries	are	needed	when	operating	with	an	adapter.
•	 Please	unload	 the	batteries	when	operating	with	an	adapter	 for	 an	
extended	period	of	time.

•	 Leaving	the	batteries	in	the	compartment	for	a	long	time	may	cause	
leakage,	which	may	lead	to	damage	of	the	unit.

•	 Recommend	 adapter	 specification,	 do	 not	 use	 otherwise:	 Model:	
FUHUA,	UES06WNCPU-050100SPA

	 Input:	100	~	240V,	AC,	50/60	Hz,	0.2	A
	 Output:	5V,	DC,	1A,		
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Note!
When	you	use	the	blood	pressure	monitor	with	adapter,	do	no	posit	the	
device	to	make	it	difficult	to	disconnect	the	adapter	plug.

 
APPLYING THE CUFF 

• Wrap the cuff on a bare arm or over thin clothing. Thick clothing 
or a rolled up sleeve will cause inaccurate blood pressure measu-
rements.

• Press your brachial artery approximately 1 inch (2 ~ 3 cm) above 
the elbow on the inside of your left arm to determine where your 
strongest pulse is.

• Slide the end of arm cuff furthest from the tube through the me-
tal ring to a loop. The smooth cloth should be on the inside of the 
cuff.

• If the cuff is located correctly, the velcro will be on the outside of 
the cuff and metal ring will not touch your skin.

• Put left arm through the cuff loop. The tube should lie over the 
brachial artery on the inner part of the arm.

 The bottom edge of the cuff should be 2 ~ 3 cm (approx. 1 inch) 
above the inner elbow. 

• Pull the cuff so that the top and bottom edges are tightened aro-
und your arm. The arrow on the cuff should fall within the Proper 
Fit Range. Please make sure the cuff do not slip during measure-
ment.

• When the cuff is positioned properly, press the velcro firmly aga-
inst the pile side of the cuff.

Arrow

Proper Fit Range

D-ring 
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• Sit on a chair comfortably, put your feet flat on the floor and lay 
your forearm on the table, make sure your back and arm suppor-
ted, legs uncrossed, so that the cuff is at the same level as your 
heart.

• Relax your arm and turn your arm upward.
• Make sure there are no kinks in the air tube.

Note!
•	 Fit	the	cuff	snugly,	leaving	enough	space	for	2	~	3	cm	(1	inch)	between	
the	inner	elbow	and	the	lower	edge	of	the	cuff,	or	the	measurement	
may	not	be	accurate.

•	 In	case	the	cuff	kept	pumping	up	non-stop,	open	the	cuff	at	once.
•	 Do	not	wrap	the	cuff	around	any	body	part	other	than	your	arm.
•	 The	device	is	not	supposed	to	be	used	when	your	arm	is	wounded	or	
injured.
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MEASUREMENT PROCEDURE 

Switching on the monitor
A. Press START/STOP button to switch on the monitor, All segments 

appear on the screen for 3 seconds. The monitor will automatical-
ly turn to standby mode.      

               ALL SEGMENTS                           STANDBY MODE 

Setting year, date and time
A. Under standby mode, to enter Setting 

Mode, press + button for 3 seconds, 
then YEAR digit flashes. Use M button 
to select current year.

B. When above settings are done,
 Press + button to adjust current 

MONTH. Press M button to select cur-
rent MONTH.

C. Continue to set current DATE (varies 
from 1 to 31), HOUR (1, 2……12PM, 
1PM……,12) and MINUTE (00,01……,59) 
by following Step B.

D. Users can adjust YEAR-MONTH-DA-
TE-HOUR-MINUTE in an orderly man-
ner. Press + button to save the settings 
and switches to Standby Mode.
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MEASUREMENT PROCEDURE 

Taking a measurement
A. Under Standby Mode, press + button to select User 1, 2.

B. With the cuff wrapped around your arm, press START/STOP but-
ton to confirm the chosen user and start measurement.

C. All display symbols appear on the screen for 1.5 seconds. After 
all symbols disappear, the display will show “00”. The monitor is 
“Ready to Measure” and will automatically inflate to the level that 
is right for you.

D. As the cuff inflates, the monitor automatically determines your 
ideal inflation level. This monitor detects your blood pressure and 
pulse rate during inflation. The Heartbeat Symbol ( ) flashes at 
every heartbeat. Remain still and do not move until the entire me-
asurement process is completed. The device will detect your pulse 
and determine the blood pressure.
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Note!
If	the	cuff	does	not	stop	inflating,	remove	the	cuff	at	once.
To	stop	measurement,	press	START/STOP	button.	The	cuff	will	deflate	
immediately	after	the	button	is	pressed.

E. After the monitor has determined your blood pressure and heart 
rate, the cuff automatically deflates. Your systolic rate, diastolic 
rate, heart rate and corresponding BP Category Indicator, Irre-
gular Heartbeat Detector and Excessive body motion detector 
(if any) are displayed with date and time for 1 minute and save 
results to memory automatically.

F. Device automatically shuts off if no operation over 1 minute. 

MEMORY FUNCTION 

Storing data
After each measurement, the systolic and diastolic pressure, heart 
rate and BP Category Indicator, Irregular Heartbeat Detector and Ex-
cessive body motion detector (if any) with the time and date will be 
automatically stored.
The monitor features 2 user memory capabilities. Each user holds 
the last 120 measurements, and automatically replacing the oldest 
data with new one.
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Recalling data
A. Press + button to select User 1, or 2.

B. Press M button to enter Memory Mode. If there is no data stored 
before, nothing  (except month, date, and time) will appear on the 
display. If yes, the first reading will be the average of last 3 measu-
rements.

C. Press M button to read the following measurements in sequence.
D. To stop reading the memories, press START/STOP button switch 

to Standby Mode.

Erasing data
A. Press + button to select User 1 or 2.
B. Press M button to enter Memory Mode.
C. Press and hold M and + buttons at the same time, all the data for 

the selected user will be erased automatically.

Note:	Once	deleted,	your	data	can	NOT	be	restored.
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STORAGE AND MAINTENANCE

General Use
• Do not in any way twist the cuff.
• Do not press START/STOP button if the cuff is not wrapped aro-

und your upper arm.
• Do not drop the product and avoid any strong impacts.

Maintenance
• Use a piece of cloth with water or mild cleansing agent to wipe the 

device and dry it immediately with a dry cloth.
• Do not use detergent or any strong chemicals to clean the device.
• Disinfection - Use a piece of cloth with 75% alcohol to wipe the 

surface of the cuff for 10 seconds.
• Make sure the cuff is completely dry before using.
• Do not attempt to disassemble or change any parts of the moni-

tor, including arm cuff, due to substitution of a component diffe-
rent from that supplied might result in measurement error.

• If any suggestion or service is requested, please consult your 
service station.

• Do not implement the maintenance procedures for equipment 
during measurement.

• Only trained technicians are allowed to repair and dissemble the 
device, including software upgrades, patches and maintenance.

Storage
• If the device is not to be used for a long time, please remove the 

batteries from the device (leaking of battery acid can cause the 
device to malfunction).

• Always store the unit in the storage case after use. It is intended 
to be transported or stored in a carrying case between uses.

• Do not place the device directly under sunlight, in high tempera-
ture, or in humid or dusty places.
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TROUBLESHOOTING 

SYMBOLS/SYMPTOMS CONDITIONS/CAUSES INDICATION/CORRECTION

Unit does not turn on when 
START/STOP button  

is pushed. 

Worn-out batteries. Replace them with 4 new AA (LR6) 
alkaline batteries. 

Battery polarities have been 
positioned incorrectly. 

Re-insert the batteries in the 
correct positions. 

Measuring Error Symbol 
appears when blood pressure 
value displayed is excessively 

low or high. 

Cuff has been placed 
incorrectly. 

Wrap the cuff properly so that it is 
positioned correctly. 

Measuring Error Symbol

Air circuit abnormality. Cuff 
tube may not be plugged into 
monitor correctly.

Check cuff connection. Measure 
again. 

Measuring Error Symbol

Inflation pressure exceeding 
300 mmHg.

Switch the unit off, then measure 
again. 

Measuring Error Symbol

Can’t determine blood pressu-
re measurement data.

Wrap the cuff properly and keep 
steady. Measure again.

Cuff is worn improperly, or 
the shape of the upper arm 
is unusual (for example, the 
circumference of the upper 
arm differs largely from the 
circumference of the forearm), 
excessive gap might exist 
between the arm cuff and 
the arm.

Wrap the cuff snugly so that it is 
positioned correctly. 

If you have any question about the 
cuff wearing and/or measurement 
result, please consult your heal-
thcare professional.
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Excessive Body Motion 
Detector

Notice: The measured blood 
pressure reading may not 
be accurate if the icon is 

displayed.

Body movement during 
measurement, especially, the 
movement on the arm the 
blood pressure monitor is 
worn on.
e.g. Talking, moving or shaking 
of the arm with the cuff on 
while measurement.

Measure again. Keep arm steady 
during measurement.

Cuff is worn improperly, or 
the shape of the upper arm 
is unusual (for example, the 
circumference of the upper 
arm differs largely from the 
circumference of the forearm), 
excessive gap might be exist 
between the arm cuff and 
the arm.

Wrap the cuff properly and keep 
steady. Measure again.

If you have any question about the 
cuff wearing and/or measurement 
result, please consult your heal-
thcare professional.

Cuff Fitness detection
 Symbol

The cuff was wrapped incor-
rectly (for example too loosely 
or too tightly).

Please reference “applying the 
Cuff” section to wrap the cuff 
correctly.

Note:	If	„EP”	appears	on	the	display,	just	return	the	device	to	your	local	
distributor	or	importer.

 
LIMITED WARRANTY  

Warranty For One Year from the manufacturing date 
Please note that this warranty does not cover damage caused by 
misuse or abuse; accident; the attachment of any unauthorized ac-
cessory; alteration to the product; improper installation; unauthori-
zed repairs or modifications; improper use of electrical/power sup-
ply; loss of power; dropped product; malfunction or damage of an 
operating part from failure to provide manufacturer’s recommended 
maintenance; transportation damage; theft; neglect; vandalism; or 
environmental conditions; loss of use during the period the product is 
at a repair facility or otherwise awaiting parts or repair; or any other 
conditions whatsoever that are beyond the control of importers or 
distributors.
In case it is needed to have the device checked for calibration, please 
consult the distributor.
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SPECIFICATIONS 

Model Number ORO-N7 LED

Measurement Method Oscillometric (inflation)

Rated Range of Cuff Pressure 0 ~ 300 mmHg

Rated Range of Determination 40 ~ 280 mmHg

Measurement Range of Heart Rate 40~199 beats/minute

Accuracy Pressure: ± 3 mmHg, Pulse: ± 5 % Max.

Inflation Automatic Inflation (Air Pump)

Deflation Automatic Air Release Control Valve

Display Liquid Crystal Display

Memory 120 Memory Total for 2 Users

Unit Dimensions  140 x 110 x 56.5 mm (L x W x H)

Unit Weight 265 g ± 5 g (9.34 oz ± 0.18 oz), Cuff and batteries excluded

Cuff Size Normal cuff 9 ~ 13 inch (23 ~ 33 cm)
Universal cuff (sold separately) 9~17 inch (23 ~ 43 cm)

Storage/Transportation Environment Temperature: -25 °C ~ 70 °C (-13 °F ~ 158 °F)
Humidity: ≤ 93 % R.H.

Operation Environment
Temperature: 5 °C ~ 40 °C (41 °F ~ 104 °F) 
Humidity: 15 % ~ 93 % R.H.
Atmospheric pressure: 700hPa ~ 1060hPa

Power Supply 1. DC 6V, AAA “LR03” (1.5V) alkaline battery x 4
2. 5V 1A micro USB adapter (Optional)

Battery Life Approx. 300 measurements

Shelf life (battery) 3 years (Temperature: 20 ± 2°C;  
Relative humidity: 65 ± 20%RH)

Product Life 5 Years (4 times per day)

Sleeping Mode Without any operation for 1 minute, device automatically 
shuts off.

Accessories 4 AAA (LR03) Alkaline Batteries, Arm Cuff with Tube, 
Instruction Manual, Pouch

*The	contents	of	this	manual	and	the	specifications	of	the	device	covered	
by	this	manual	are	subject	to	change	for	improvement	without	notice.
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NOTE

              This blood pressure monitor complies with the EC Directive 
(93/42/EEC) and bears the CE mark. This blood pressure monitor also 
complies with mainly following standards (included but not limited):
                                                                                     
Safety standard:
EN 60601-1 Medical electrical equipment - Part 1: General require-
ments for basic safety and essential performance

EMC standard:
EN 60601-1-2 Medical electrical equipment Part 1-2: General 
requirements for basic safety and essential performance - Collateral 
Standard: Electromagnetic disturbances - Requirements and tests.

Performance standards:
EN 1060-1 Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: General 
requirements
EN 1060-3 Non-invasive sphygmomanometers - Part 3: Supplemen-
tary requirements for electro-mechanical blood pressure measuring 
systems.
EN 1060-4 Non-invasive sphygmomanometers - Part 4: Test proce-
dures to determine the overall system accuracy of automated non-i-
nvasive sphygmomanometers.
EN ISO 81060-1 Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: 
Requirements and test methods for non-automated measurement 
type. (partially applied)
IEC 80601-2-30 Medical electrical equipment - Part 2-30: Particular 
requirements for the basic safety and essential performance of auto-
mated non-invasive sphygmomanometers
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Explanation of symbols :

Symbol Explanation Health & Life Information

CE conformity marking -

Notified Body (NB) number -

Refer to instruction manual/
booklet -

TYPE BF Applied Part -

To avoid inaccurate results 
caused by electromagnetic 
interference

Warning:
Portable RF communications equipment (including pe-
ripherals such as antenna cables and external anten-
nas) should be used no closer than 30cm (12 inches) to 
any part of the device, Otherwise, degradation of the 
performance of this equipment could result.

Waste of electrical and elec-
tronic equipment (WEEE) -

Manufacturer

  OROMED Sp. z o.o., Sp. k. 
ul. Ptasia 10 
60-319 Poznań 
Polska, Europa 
www.oromed.pl

Date of manufacture YYYY-MM

Serial number YYMMXXXXXX
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Ingress Protection Rating

First characteristic numeral- Degree of protection 
against access to hazardous parts and against solid 
foreign objects
N1=2 (Protected against solid foreign objects of 12.5 
mm Ø and greater)

Second characteristic numeral- Degree of protection 
against ingress of water

N2=2 (Protected against vertically falling water drops 
when ENCLOSURE tilted up to 15°)

Atmospheric pressure 
limitation Atmospheric pressure: 700hPa~1060hPa

Humidity limitation R.H.: 15% ~93 %

Temperature limit Temperature: 5°C ~40°C (41°F~104°F )

Non-ionizing electromagnetic 
radiation -

 
Device information:
- Internally powered equipment
- Not suitable for use in presence of flammable anesthetic  mixture 

with air or with Oxygen or nitrous oxide
- Continuous operation with short-time loading

Manufacturer:
OROMED Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Ptasia 10
60-319 Poznań
Polska, Europa
www.oromed.pl
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APPENDIX 

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic emissions 
The device is intended for use in the electromagnetic environments 
listed below, and should only be used in such environments:

Emissions test Compliance Środowisko elektromagnetyczne – wytyczne

RF emissions
CISPR 11 Group 1

RF energy is used only to maintain device’s operation. There-
fore, its RF emissions are so low that it’s not likely to cause any 
interference in nearby electronic equipment. 

RF emissions
CISPR 11 Class B

The device 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

Complies

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity 
The device is intended for use in the electromagnetic environments 
listed below, and should only be used in such environments:

Immunity test IEC 60601
test level Compliance level

Electromagnetic 
environment –
guidance

Electrostatic discharge 
(ESD)
IEC 61000-4-2

± 8 kV contact 
discharge

± 15 kV air discharge

± 8 kV contact 
discharge

± 15 kV air discharge

In the case of air 
discharge testing, the 
climatic conditions 
shall be within the 
following ranges:
Ambient Temperatu-
re:15°C~35°C, Relative 
Humidity:30%~60%.

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

30 A/m
50 or 60 Hz

30 A/m
50 or 60 Hz

Power frequency ma-
gnetic fields should be 
at levels characteristic 
of a typical location in 
a typical commercial or 
hospital environment.
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Electrical fast
transient/burst
IEC 61000-4-4

± 2 kV for power 
supply lines

± 1 kV for input/
output lines

± 2 kV for power 
supply lines

± 1 kV for input/
output lines

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

Surge
IEC 61000-4-5 ±2 kV Power lines ±2 kV Power lines

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

interruptions and
voltage variations
on power supply
input lines

IEC 61000-4-11

0% UT; 0.5 cycle
At 0°,45°,90°,135°,180
°,225°,270°and 315°.

0 % UT; 1 cycles

70 % UT; 25/30 cycles

0 % UT; 250/300 cycle

0% UT; 0.5 cycle
At 0°,45°,90°,135°,180
°,225°,270°and 315°.

0 % UT; 1 cycles

70 % UT; 25 cycles

0 % UT; 250 cycle

Mains power quality 
should be that of a 
typical commercial or 
hospital environment. 
If the user of the 
device requires 
continued operation 
during power mains 
interruptions, it is 
recommended that 
the device be powered 
from an uninterruptible 
power supply or a 
battery.
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Recommended separation distances between portable and mobile 
RF communication equipment and the device.
The device is intended for use in an electromagnetic environment 
where radiated RF disturbances are under control. User can help 
prevent electromagnetic interference by keeping the device at a mi-
nimum distance from portable and mobile RF communications equip-
ment (transmitters). Below table details the maximum output power 
of transmitter:

Rated maximum output 
power of transmitter

W

Separation distance according to frequency of transmitter
m

150 kHz do 80 MHz
d = 1,2 √ P

80 MHz do 800 MHz
d = 1,2 √ P

800 MHz do 2,7 MHz
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

1 1.2 1.2 2.3

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.
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Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic immunity
The device is intended for use in the electromagnetic environments 
listed below, and should only be used in such environments:

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

Conducted RF
IEC 61000-4-6

3V rms
At 0.15-80 MHz
6V rms
At ISM & Radio 
Amateur Freq.

3V rms
At 0.15-80 MHz
6V rms
At ISM & Radio 
Amateur Freq.

Portable and mobile RF commu-
nications equipment should be 
used no closer to any part of the 
device, including cables, than 
the recommended separation 
distance calculated from the 
equation applicable to the frequ-
ency of the transmitter.

Radiated RF
IEC 61000-4-3
(Proximity fields 
from RF wireless 
communications 
equipment
IEC 61000-4-3)

10 V/m at 80-2700 
MHz 
AM Modulation 
And 9-28V/m at 
385-6000MHz,Pulse 
Mode and other 
Modulation. The 
system shall be 
tested as specified in 
IEC60601-1-2 Table 
9 for proximity fields 
from RF wireless 
communications 
equipment using 
the test methods 
specified in  
IEC 61000-4-3

10 V/m at 80-
2700 MHz 
AM Modulation 
And 9-28V/m at 
385-6000MHz, 
Pulse Mode and 
other Modulation. 
The system shall 
be tested as speci-
fied in IEC60601-
1-2 Table 9 for 
proximity fields 
from RF wireless 
communications 
equipment using 
the test methods 
specified in  
IEC 61000-4-3

Recommended se-
paration distance                                                                                             
d = 1.2                                                                                        
d = 1.2   80 MHz to 800 MHz                                                                                          
d = 2.3   800 MHz to 2.7 GHz
where P is the maximum output 
power rating of the transmitter 
in watts (W) according to the 
transmitter 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 com-
pliance 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 device is used exceeds the applicable RF compliance level above, the device 
should be observed to verify normal operation. If abnormal performance is observed, additional 
measures may be necessary, such as reorienting or relocating the device.

b. Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, field strengths should be less than 3 V/m.
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Test specifications for enclosure port immunity to RF wireless com-
munications equipment.

Test frequency
(MHz) Modulation IMMUNITY TEST LEVEL (V/m)

385 Pulse modulation 18 Hz a) 27

450 FM ± 5 kHz deviation 1kHz sine b) 28

710

Pulse modulation 217 Hz a) 9745

780

810

Pulse modulation 18 Hz a) 28870

930

1720

Pulse modulation 217 Hz a) 281845

1970

2450 Pulse modulation 217 Hz a) 28

5240

Pulse modulation 217 Hz a) 95500

5785

NOTE:
If necessary to achieve the IMMUNITY TEST LEVEL, the distance between the transmitting antenna 
and the ME EQUIPMENT or ME SYSTEM may be reduced to 1 m, The 1 m test distance is permitted by 
IEC 61000-4-3.

a). The carrier shall be modulated using a 50% duty cycle square wave signal.
b). AS an alternative to FM modulation, 50% pulse modulation at 18 Hz may be used because while it 
does not represent actual modulation, it would be worst case.


