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Tisztelt ri-champion®smartPRO/smartPRO+
(TD-3128) rendszertulajdonos!
Köszönjük, hogy megvásárolta a smartPRO/smartPRO+ (TD-3128) vérnyomásmérő
rendszert. Ez a kézikönyv fontos információkat nyújt a rendszer helyes
használatához. Kérjük, hogy a termék használata előtt alaposan és figyelmesen
olvassa el az alábbi tartalmat.
A smartPRO/smartPRO+ (TD-3128) vérnyomás-ellenőrző rendszer kompakt
méretének és egyszerű használatának köszönhetően bárhol, bármikor megmérheti
vérnyomását. Továbbá ez a rendszer segíthet Önnek és orvosainak a kezelési
tervek nyomon követésében és beállításában, valamint vérnyomása irányítás alatt
tartásában.
Ha további kérdései vannak a termékkel kapcsolatban, lépjen kapcsolatba az
értékesítőjével.

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
OLVASSA EL EZT A HASZNÁLAT ELŐTT

1. Ez az eszköz KIZÁRÓLAG a kézikönyvben ismertetett rendeltetési célra
használható.
2. NE használjon a gyártó által meghatározottaktól eltérő tartozékokat. Más kábelek
és tartozékok negatívan befolyásolhatják az elektromágneses kompatibilitási
teljesítményt.
3. NE használja a készüléket, ha nem működik megfelelően, vagy sérült.
4. Semmilyen körülmények között NE használja újszülötteken vagy csecsemőkön.
5. Ez az eszköz NEM szolgál semmilyen tünet vagy betegség gyógyítására.
A mért adatok kizárólag referenciaként szolgálnak. Az eredmények
értelmezéséhez mindig konzultáljon orvosával.
6. Tartsa távol a készüléket és annak rugalmas kábelét a forró felületektől.
7. KIZÁRÓLAG az arra kijelölt területre helyezze fel a mandzsettát.
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8. Mindig száraz környezetben használja ezt a készüléket, a szintetikus anyagok
(ruházat, szőnyegek stb.) téves méréseket eredményező káros statikus
kisüléseket okozhatnak.
9. Ne használja ezt a műszert erős elektromágneses sugárzás forrásainak közvetlen
közelében, mivel azok zavarhatják a pontos működést.
10.A megfelelő karbantartás elengedhetetlen a készülék hosszú élettartamához.
Ha aggódik a mérés pontossága miatt, forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz
segítségért.
11. Legyen óvatos a kábelek és tömlők megtekeredése, kiváltképpen a túlzott hossz
miatt.
12.Ne kísérelje meg a készülék karbantartását használat közben.
13.Tartsa távol az egységet kicsi, felügyelet nélküli gyermekektől.
14.A veszélyek elkerülése érdekében ne próbáljon módosításokat végezni az
eszközön.
15.Ne tegye a készüléket folyadékba, vagy olyan helyre, ahol folyadékba eshet.
Ha az eszköz nedvessé válik, húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból, mielőtt
hozzáérne.
16.Az EMC (elektromágneses kompatibilitás) vonatkozásában az alapvető biztonság
és teljesítmény fenntartása érdekében kérjük, hogy mindig forduljon a gyártóhoz
vagy a gyártó képviselőjéhez, és jelentse a váratlan működést vagy eseményt.
Ne próbálja saját maga megjavítani.
17.Használat közben tartsa távol magát az elektromágneses sugárzástól, például a
használatban lévő mobiltól.
18.Több eszköz egymáshoz közeli használata vagy egymáson való tárolása esetén
az elektromágneses kompatibilitást ellenőrizni és igazolni kell.
19.Ha elektromágneses zavarok miatt rendellenes működést észlel, helyezze
máshová a készüléket.

ŐRIZZE MEG EZT A LEÍRÁST
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A KEZDETEK ELŐTT
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A TD-3128 rendszer a vérnyomás nem invazív mérésére szolgál. Otthoni és klinikai
körülmények közötti használatra, a működtetési leírást jól megértő személyek
számára készült, ahol a vizsgálandó személy is lehet a kezelő. A készüléket nem
szabad hipertónia diagnosztizálására vagy szűrésére, vagy újszülöttek vizsgálatára
használni.

A VIZSGÁLAT ELVE

A vérnyomás nem invazív módon, a karon, oszcillometrikus módszer alapján kerül
mérésre.
Ez az eszköz NEM képes méréseket végezni általános aritmia (például korai pitvari,
kamrai szívverés vagy pitvarfibrilláció) esetén. Ez mérési hibát eredményezhet.

VÉRNYOMÁSMÉRŐ ÁTTEKINTÉSE
1
2

6
4

8

7

3

9

5

10

11

1

KIJELZŐ KÉPERNYŐ

7

LÉGTÖMLŐ BEMENET

2

M GOMB
Belépés a vérnyomásmérő
memóriájába.
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SZORÍTÓ MANDZSETTA

3

FELHASZNÁLÓ
KIVÁLASZTÁSA GOMB
Segít a felhasználó számának a
kiválasztásában.

9

LÉGTÖMLŐ

4

BEKAPCSOLÓ/KIKAPCSOLÓ
GOMB

10 LÉGTÖMLŐ DUGASZ

4

5

ELEMTARTÓ

6

HÁLÓZATI ADAPTER BEMENET
Hálózati csatlakozáshoz.

BT INDIKÁTOR (csak ri-champion®
smartPro+)
Bluetooth kapcsolat segítségével
letölthetők a mérési eredmények.

11

KIJELZŐ KÉPERNYŐ
15

1

14
2
13
3
4

12
11

5

10

6

9

7
8

1

Hibajelzés

9

2

Szisztolés nyomás értéke

10 Átlag

3

Diasztolés nyomás értéke

11

4

Alacsony töltöttségi szint
szimbóluma

12 Vérnyomásmérés egységei

5

Mozgás a mérés során

13 Diasztolés nyomás szimbóluma

6

Memória üzemmód szimbólum

14 Szisztolés nyomás szimbóluma

7

Pulzusszám szimbólum

15 Idő és dátum

8

Felhasználók száma

5

Pulzusszám

Hálózati adapter szimbóluma

A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA

A vérnyomásmérő első használata előtt, illetve elemcsere után ellenőrizze és
frissítse ezeket a beállításokat. Ügyeljen arra, hogy elvégezte az alábbi lépéseket, és
mentse el a kívánt beállításokat.

Belépés a beállítási módba

A mérő kikapcsolt állapotában kezdjen hozzá. Tartsa lenyomva a
másodpercig, amíg a mérő be nem kapcsol.

gombot 3

A dátum és az idő beállítása
Az év villogásánál nyomogassa addig az
gombot, amíg a helyes
év meg nem jelenik. A rögzítéshez nyomja meg a
gombot.

A hónap villogásánál nyomogassa az
gombot addig, amíg a
helyes hónap meg nem jelenik. A rögzítéshez nyomja meg a
gombot.

A nap villogásánál nyomogassa az
gombot addig, amíg az
aktuális nap meg nem jelenik. A rögzítéshez nyomja meg a
gombot.
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Az óra villogásánál nyomogassa addig az
gombot, amíg az
aktuális óra meg nem jelenik.A rögzítéshez nyomja meg a
gombot.

A perc villogásánál nyomogassa addig az
gombot, amíg a
helyes perc meg nem jelenik. A rögzítéshez nyomja meg a
gombot.

Időformátum beállítása
Nyomja meg az
gombot a kívánt időformátum
kiválasztásához - 12 vagy 24 óra. A rögzítéshez
nyomja meg a
gombot.

A mértékegység beállítása
Nyomja meg az
gombot a Hgmm vagy a Kpa
kiválasztásához. A rögzítéshez nyomja meg a
gombot.
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Memória törlése
Amikor a "dEL" és az
szimbólum villog a
képernyőn, az ÖSSZES mérési eredmény
törléséhez nyomja meg kétszer az
gombot.
Ha ki szeretné hagyni ezt a lépést, nyomja
meg az
gombot.
és a
felirat jelenik
meg a mérőn. Ez azt jelzi, hogy minden mérési
eredmény törlésre került.

Belépés a Bluetooth párosító módba (csak ri-champion® smartPro+)
Megjegyzés:
Ez a lépés akkor javasolt, amikor a felhasználó
első alkalommal párosítja a vérnyomásmérőt egy
Bluetooth fogadóval, illetve amikor új Bluetooth
eszközzel kell párosítani azt.
Ha a párosítási módba szeretne lépni, a kijelzőn
a „PAr OFF” üzenetnél nyomja meg egyszer
az
gombot, és a Bluetooth párosító mód
engedélyezéséhez megjelenik a „PAr On” felirat.

Gratulálunk! Az összes beállítást elvégezte!
Megjegyzés:
• Ezeket a paramétereket CSAK a beállítási módban lehet módosítani.
• Ha a beállítási mód idején 3 percig tétlen marad, a vérnyomásmérő automatikusan kikapcsol.

FELHASZNÁLÓK SZÁMÁNAK KIVÁLASZTÁSA
Ez a rendszer legfeljebb négy felhasználó számára tárolja a mérési eredményeket.
Az egyes felhasználók mérési eredménye különállóan kerül eltárolásra a felhasználó
száma alatt.
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1. A kívánt felhasználói szám kiválasztásához
nyomja meg az
gombot.
2. Nyomja meg a
gombot megerősítéshez. A
monitor megismétli a kiválasztott felhasználói
számot, majd automatikusan kikapcsol.

A VÉRNYOMÁS MÉRÉSE
MÉRÉS ELŐTT
•
•
•
•
•

A mérés előtt legalább 30 percig kerülje a koffeint, teát, alkoholt és a dohányzást.
A mérés előtt várjon 30 percet az edzés vagy a fürdés után.
A mérés előtt legalább 10 percig üljön vagy feküdjön.
Ne mérjen vérnyomást, ha szorong vagy feszült.
Hagyjon 5-10 perc szünetet a mérések között. Ez a szünet szükség esetén, a
fizikai állapotától függően hosszabb is lehet.
• Hivatkozás céljából jegyezze fel orvosa számára a mérések eredményeit.
• A vérnyomás természetes módon eltér a két kar között. Mindig ugyanazon a karon
mérje vérnyomását.

VÁLASSZA KI A MEGFELELŐ MANDZSETTÁT

A vérnyomásmérő rendszer két különböző méretű mandzsettával van ellátva:
közepessel és naggyal. Válassza ki azt a mandzsettát, amely leginkább megfelel
a vizsgálandó személy felkar-körméretének.
M

S (kis méret) 15–24 cm

W

Szélesség (széles méret) 24 - 43 cm
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HELYEZZE FEL MEGFELELŐEN A MANDZSETTÁT
1. Csatlakoztassa a légtömlő dugaszát a
mérőkészülék csatlakozójába.
2. Állítsa össze a mandzsettát az ábra szerint. A
sima felületnek a mandzsetta-hurok belsejében
kell lennie, a fém D-gyűrű pedig nem érintheti
a bőrt.
Bolyhos oldali anyag
Rávarrt horgos anyag

D-gyűrű

2-3 cm

Fő artériák

3. Nyújtsa előre a bal (jobb) karját, tenyérrel
felfelé. Csúsztassa fel és helyezze a mandzsettát a karjára úgy, hogy a légtömlő és az
artériát jelző terület az alkar felé irányuljon.
Tekerje körbe és szorítsa meg a mandzsettát a
könyöke felett. A mandzsetta alsó széle körülbelül 2–3 cm-el legyen a könyök felett. Igazítsa
a tömlő belső részét a fő artériák fölé.
4. Hagyjon egy kis szabad helyet a kar és a mandzsetta között; két ujjának be kell férnie közé.
A ruházat ne korlátozza a kart. Távolítson el
minden ruhaneműt, amely lefedi vagy elszorítja
a mérni kívánt kart.
5. Nyomja szorosan a tépőzárat a bolyhos
anyaghoz. A mandzsetta felső és alsó széleit
egyenletesen kell meghúzni a felkar körül.

A mandzsetta indexének ebben a
tartományban kell lennie

MEGFELELŐ POZÍCIÓ A VÉRNYOMÁS MÉRÉSEKOR
1. Üljön le legalább 10 percre a mérés előtt.
2. Helyezze a könyökét egy sima felületre. Tartsa
lazán a karját tenyérrel felfelé.
3. Győződjön meg arról, hogy a mandzsetta a
szíve helyzetével egy magassági szinten van.
Nyomja meg a
gombot. Maradjon nyugalmi
helyzetben és ne beszéljen, ne mozogjon a
mérés során.
10

FIGYELMEZTETÉS!
Ha a mandzsetta a
szívhez viszonyított alacsonyabb (magasabb)
helyzetben van, a mért vérnyomás a valós
értéknél magasabb (alacsonyabb) lehet. Egy
15 cm-es szintkülönbség 10 mmHg hibát
eredményezhet.
4. A mérés folyamatban van. A mérő bekapcsolása után a mandzsetta automatikusan
felpumpál.

MÉRÉSEK ELVÉGZÉSE
A vérnyomásmérő bekapcsolása előtt mindig helyezze fel a szorító mandzsettát.
1. Nyomja meg a gombot
. Megjelenik az összes LCD szimbólum. A felhasználó
kiválasztásához nyomja meg a gombot
(1-4), a mérés eredménye a memóriában kerül tárolásra. Ezután a mandzsetta automatikusan felpumpál.
2. A
pulzus szimbólum villogni kezd, amikor a készülék a mérés
során pulzust észlel.
3. A mérés végén a készülék kijelzi a szisztolés, diasztolés nyomást és az pulzusszámot.

4. Nyomja meg a
gombot a kikapcsoláshoz, illetve a készülék 3
perc tétlenség után automatikusan kikapcsol.
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5. A mérő automatikusan belép a Bluetooth üzemmódba
(csak ri-champion® smartPro+)

MEGJEGYZÉS:
• Ha a mérés alatt megnyomja a
gombot, a készülék kikapcsol.
• Ha a pulzusszám szimbólum helyett
látható
, ez azt jelzi, hogy a mérő
rendszertelen szívverést észlelt.

ÁTLAGOS MÉRÉSI MÓD

A vérnyomásmérő bekapcsolása előtt mindig helyezze fel a szorító mandzsettát.
1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a
gombot,
amíg meg nem jelenik az '' ÁTLAGOS ''
menüpont, majd nyomja meg a gombot
a
felhasználó kiválasztásához (1-4),
akinek a mérési eredményei a memóriában
kerülnek tárolásra. Ezután a mandzsetta
automatikusan felpumpál.
2. Az első mérés befejezése után, a második
mérés megkezdése előtt a mérő visszaszámol. A jobb oldalon lévő szám jelzi az egyes
mérések közötti visszaszámlálást. A készülék
egymást követő három (3) mérést végez 20
másodperces időközökkel.
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3. Három mérés elvégzése után az eredmények
átlagolásra kerülnek, és a mérési értékek az
'' ÁTLAGOS '' szimbólummal jelenik meg a
készüléken. Nyomja
meg a gombot a mérő
kikapcsolásához.

VÉRNYOMÁSMÉRŐ MEMÓRIÁJA

A készülék a 400 legfrissebb vérnyomásmérési eredményt a megfelelő dátumokkal
és időpontokkal együtt tárolja a memóriájában. A memóriát a készülék kikapcsolt
állapotában hívhatja vissza.

A VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE
1. Nyomja meg és engedje fel az
gombot.
Először a
felhasználói szimbólum (14-es számok) jelenik meg, nyomja meg az
gombot annak kiválasztásához, hogy melyiket
használta a memóriában való tároláshoz.

2. Nyomja meg ismét az
gombot, és
elsőként az utolsó vérnyomásmérés eredménye jelenik meg, a dátummal és idővel együtt.
3. Nyomja meg az
gombot
Tekintse meg a mérőben tárolt összes vizsgálati eredményt.
4. Lépjen ki a memóriából
Nyomja meg a
gombot, és a készülék
kikapcsol.
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AZ EREDMÉNYEK LETÖLTÉSE
Adatátvitel Bluetooth-on keresztül (csak ri-champion® smartPro+)
Vérnyomásmérője adatait Bluetooth-on keresztül továbbíthatja az eszközére.
Segítségért lépjen kapcsolatba a helyi ügyfélszolgálattal vagy viszonteladójával.

A Healthy Check alkalmazás telepítése és frissítése

Az alkalmazás letöltéséhez csatlakoznia kell az internethez. Az App Store vagy
Google Play elérhető az iOS vagy Android eszközökön található App Store vagy
Google Play Store ikonra koppintva. Egyszerűen és intuitívan használható, jelenlegi
állapotának jobb megértése és a vérnyomás jobb szabályozása érdekében.

Rendszerkövetelmény

Az operációs rendszer verziójának követelményeit az App Store vagy a Google Play
alkalmazásban találja, amikor letölti az alkalmazást. Segítségért forduljon a helyi
ügyfélszolgálathoz vagy viszonteladójához. Felhívjuk figyelmét, hogy az adatátvitel
előtt el kell végeznie a vérnyomásmérő és a Bluetooth fogadó közötti párosítást.

Párosítás mobilkészülékkel

1. Kapcsolja be a Bluetooth funkciót a mobileszközön.
2. A vérnyomásmérő legyen kikapcsolt állapotban. Tartsa lenyomva 3 másodpercig az
gombot, amíg a mérő be nem kapcsol. A „PCL” felirat megjelenik a
vérnyomásmérőn.
3. Az eszköz párosításához kövesse a Health Check alkalmazás utasításait. (A Keresés-el megkereshető a vérnyomásmérő, ezután hozzáadható az alkalmazáshoz.)
4. Miután az alkalmazást sikeresen párosította az eszközzel, az adatok Health Check alkalmazásba történő átvitele előtt a vérnyomásmérő Bluetooth
funkciójának bekapcsolt állapotban kell lennie.

Bluetooth indikátor a vérnyomásmérőn:
BLUETOOTH INDIKÁTOR

STÁTUSZ

Villogó kék

A Bluetooth funkció be van kapcsolva és
kapcsolódásra vár.

Folyamatos kék

A Bluetooth kapcsolat létrejött.
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MEGJEGYZÉS
• A mérő adatátviteli módban nem képes a vérnyomás mérésére.
• Az adatok továbbítása előtt ellenőrizze, hogy a Bluetooth Intelligens technológiát támogató készülékén be van-e kapcsolva a Bluetooth, és hogy a
vérnyomásmérő a fogadási tartományon belül van-e. Az operációs rendszer
verziójának követelményeit az App Store vagy a Google Play alkalmazásban
találja, amikor letölti az alkalmazást.
• A Bluetooth funkció kivitelezése egyes mobilkészülék gyártóknál különbözhet, ezért előfordulhat kompatibilitási probléma a mobilkészülék és a
vérnyomásmérő között.

KARBANTARTÁS
ELEMEK

A vérnyomásmérő négy (4) darab 1.5 V-os AA méretű alkáli elemmel van ellátva.

Merülő elem jelzés

A vérnyomásmérő figyelmeztetésképpen az alábbi két üzenet valamelyikét jeleníti
meg, ha a készülék energiája alacsony.
1. A
szimbólum a következő üzenetekkel együtt jelenik meg:
A készülék működőképes és az eredmény pontos marad, de
ideje cserélni az elemeket.

2. A
szimbólum jelenik meg az E-b üzenettel: Az energia
nem elegendő a vizsgálat elvégzéséhez. Az elemeket azonnal
cserélni kell.

Elemcsere

Az elemek cseréjéhez ellenőrizze, hogy a vérnyomásmérő ki van-e kapcsolva.
1. Az eltávolításhoz nyomja le az elemtartó fedelét és emelje fel.
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2. Vegye ki a régi elemeket és cserélje ki négy darab 1.5 V AA méretű alkáli elemre.
3. Zárja vissza az elemtartó fedelét.

MEGJEGYZÉS
• Az elemek cseréje nem befolyásolja a memóriában tárolt teszteredményeket.
• Mint minden kis elemet, ezeket az elemeket gyermekektől távol kell tartani.
Lenyelés esetén azonnal keressen orvosi segítséget.
• Az elemekből vegyi anyagok szivároghatnak, ha hosszabb ideig nincsenek
használatban. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig (azaz legalább 3
hónapig) nem használja a készüléket.
• Az elemeket a helyi környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

HÁLÓZATI ADAPTER HASZNÁLATA (OPCIONÁLIS)
Csatlakoztassa a hálózati adaptert a mérőhöz.

1. Csatlakoztassa a hálózati adapter dugóját a
mérő DC adapter csatlakozójához.

2. Dugja be a hálózati adapter hálózati csatlakozóját a konnektorba. A mérés elindításához
nyomja meg a
gombot.

Távolítsa el a hálózati adaptert a mérőből.
1. A vérnyomásmérő kikapcsolt állapotában
húzza ki a hálózati adapter csatlakozóját a
konnektorból.
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2. Húzza ki a hálózati adapter dugóját a mérő DC
adapter csatlakozójából.

A VÉRNYOMÁSMÉRŐ ÁPOLÁSA

A vérnyomásmérő kosztól, portól vagy más szennyeződésektől való megóvása
érdekében használat előtt mossa és szárítsa meg alaposan a kezeit.

Tisztítás
• A készülék külső felületének tisztításához csapvízzel, vagy enyhe tisztítószerrel
megnedvesített ruhával törölje le, majd puha, száraz ruhával szárítsa meg. NE
öblítse le vízzel.
• NE használjon szerves oldószereket a mérő tisztításához.
• NE mossa ki a szorító mandzsettát.
• NE vasalja ki a mandzsettát.

A vérnyomásmérő tárolása
•
•
•
•

Tárolási körülmények: -25 °C - 70 °C, 10% - 95% relatív páratartalom.
A készüléket mindig az eredeti dobozában tárolja vagy szállítsa.
Kerülje a leejtést, vagy az erős ütődést.
Közvetlen napfénytől és magas páratartalomtól tartsa távol.

RÉSZLETES ADATOK
REFERENCIAÉRTÉKEK

Az emberi vérnyomás természetes módon emelkedik a középkor elérése után. Ez a
tünet a vérerek folyamatos öregedésének az eredménye.
A további okok közé tartozhat a cukorbetegség, a testmozgás hiánya és az
erekhez tapadó koleszterin (LDL). Az emelkedett vérnyomás felgyorsítja az artériák
megkeményedését, és a test hajlamosabbá válik az apoplexiára és a koszorúér
infarktusra.
Vérnyomásszintek definíciói és besorolása az artériás hipertóniára vonatkozó 2018
ESC/ESH Irányelvek szerint:
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Kategória

Szisztolés (Hgmm)

Optimális

Diasztolés (Hgmm)

< 120

és

< 80

Normál

120–129

és/vagy

80–84

Magas normál

130–139

és/vagy

85–89

I. fokozatú hipertónia

140–159

és/vagy

90–99

II. fokozatú hipertónia

160–179

és/vagy

100–109

III. fokozatú hipertónia

≥ 180

és/vagy

≥ 110

Izolált szisztolés
hipertónia

≥ 140

és

< 90

Az izolált szisztolés magas vérnyomást a szisztolés vérnyomásértékek szerint kell
osztályozni (I., II., III.) a jelzett tartományban, feltéve hogy a diasztolés érték <90
Hgmm.
Forrás: Az Európai Hipertónia Társaság és az Európai Kardiológiai Társaság
munkacsoport tagjai. 2018. évi ESC/ESH irányelvek az artériás hipertónia
kezelésére. Hypertonia Journal: 2018. október - 36. kötet - 10 - p. kiadás - 1953–
2041.

RENDSZER HIBAELHÁRÍTÁSA
Ha követi az ajánlott műveletet, de a probléma továbbra is fennáll, vagy az
alábbiaktól eltérő hibaüzenetek jelennek meg, hívja fel a helyi ügyfélszolgálatot.
Soha ne kísérelje meg saját maga megjavítani és szétszerelni a vérnyomásmérőt.

HIBAÜZENETEK
ÜZENET

OK

TEENDŐK

Pumpálási vagy nyomáshiba.

Kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz
segítségért.

Vérnyomásmérési hiba.

Helyezze fel újra a mandzsettát, szorosan
és a helyes módon. Lazuljon el és ismételje
meg a mérést. Ha a hiba továbbra is
fennáll, forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz
segítségért.
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Akkor jelenik meg, ha az
mandzsetta túl lassan ereszt
le.

Kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz
segítségért.

Akkor jelenik meg, ha az
mandzsetta túl gyorsan ereszt
le.
Probléma a mérővel.

Nézze át újra az utasításokat, és ismételje
meg a vizsgálatot. Ha a vérnyomásmérő
továbbra sem működik, kérjük, forduljon a
helyi ügyfélszolgálathoz segítségért.

Az elemek túl gyengék.

Ismételje meg új elemekkel vagy egy
hálózati adapterrel.

Bluetooth-átviteli hibák.

Kérjük, forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz
segítségért.

Akkor jelenik meg, ha a
szisztolés vagy diasztolés
vérnyomás értéke meghaladja
az előre beállított tartományt.

Nézze át újra az utasításokat, és ismételje
meg a vizsgálatot. Ha a hiba továbbra is
fennáll, forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz
segítségért.

Akkor jelenik meg, ha a
szisztolés vagy diasztolés
vérnyomás értéke az előre
beállított tartomány alatt van.
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HIBAELHÁRÍTÁS
1. Ha a

megnyomása után nem jelenik meg semmi.
LEHETSÉGES OK

TEENDŐK

Az elemek lemerültek.

Cserélje ki az elemeket.

Az elemek nem megfelelően, vagy
nincsenek behelyezve.

Ellenőrizze, hogy az elemek megfelelően
vannak-e behelyezve.

2. Ha a pulzus a felhasználói átlagnál magasabb/alacsonyabb:
LEHETSÉGES OK

TEENDŐK

Mozgás a mérés során.

Ismételje meg a mérést.

Mérés közvetlenül edzés után.

A mérés megismétlése előtt pihenjen
legalább 30 percet.

3. Ha az eredmény magasabb/alacsonyabb, mint a felhasználó átlagos mérése:
LEHETSÉGES OK

TEENDŐK

Lehet, hogy nincs a megfelelő
pozícióban a mérés során.

Igazítsa magát a méréshez megfelelő
pozícióba.

A vérnyomás természetes módon
időről-időre változik.

Tartsa észben a következő méréshez.

4. Ha az mandzsetta mérés közben újra pumpál:
LEHETSÉGES OK

A mandzsetta nincs megszorítva.

TEENDŐK

Szorítsa meg újra a mandzsettát.

Ha a felhasználó vérnyomása magasabb mint az érték, amelyre a készülék
felpumpált, az eszköz automatikusan növeli a nyomást és újra felpumpál.
Maradjon nyugodt és várja ki a mérést.

SZIMBÓLUMRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
Szimbólum

Referens

Szimbólum

Gyártó

Referent
BF típusú alkalmazott alkatrész
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Sorozatszám

Ellenáll a folyadék bejutásának

Hőmérsékleti határ

Páratartalom korlátozása

CE jelölés

RoHS megfelelés

Figyelmeztetés

Ez az eszköz nem tartozik a
háztartási hulladékok közé,
ezért a helyi törvényeknek
megfelelően vissza kell vinni
az elektromos és elektronikus
eszközök újrahasznosítási
gyűjtőpontjára. Ha elemeket
tartalmaz, az elemeket ki kell
venni és a használt elemek
szelektív gyűjtésére vonatkozó
helyi előírásoknak megfelelően
kell ártalmatlanítani.

Meghatalmazott képviselő
az Európai Közösségben
Lásd a használati
útmutatót/füzetet.
MEGJEGYZÉS az ME
BERENDEZÉSEKHEZ
"Kövesse a használati
útmutatót"

MŰSZAKI ADATOK
RENDSZERTELJESÍTMÉNY

Modell száma: TD-3128
Áramforrás: Négy darab 1.5 V AA alkáli elem
Elemek élettartama: 200 alkalom
A vérnyomásmérő mérete mandzsetta nélkül: (Hossz.) 141 x (Szél.) 121 x (Mag.)
72 mm, 350 g elemek nélkül
Mandzsetta mérete: S (kicsi) 15-24cm, légtömlővel 80 cm
Szélesség (széles méret) 24 - 43 cm, légtömlővel 80 cm
Memória: Maximum 400 memóriabejegyzés
Külső kimenet: Bluetooth (csak ri-champion® smartPro+)
(Frekvencia: 2.45 GHz, Sávszélesség: 170 MHz, Moduláció: GFSK, ERP: 3.54 dBm)
Energiatakarékosság: Automatikus kikapcsolás, ha a rendszer 3 percig tétlen
Működési feltételek: 5 °C - 40 °C, 15% - 93% relatív páratartalom, 700 hPa - 1060 hPa
Tárolási I Szállítási feltételek: -25 °C - 70° C, 10% - 95% relatív páratartalom
Tápegység bemenete: DC + 6V / 1A (max.) tápcsatlakozón keresztül
IP besorolás: IP21
Várható élettartam: 3 év
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VÉRNYOMÁSMÉRÉSI TELJESÍTMÉNY

Pulzus tartomány: 40 – 199 ütem percenként
Szisztolés mérési tartomány: 60 Hgmm - 255 Hgmm
Diasztolés mérési tartomány: 30 Hgmm - 195 Hgmm
Pulzusszám mérési tartománya: 40 – 199 ütés / perc
Maximális pumpálási nyomás: 280 Hgmm
Nyomás pontossága: ±3 mmHg vagy a leolvasás ±2%-a
Pulzusszám pontossága: az érték ± 4%-a
Mérési egység: Hgmm vagy Kpa
Ez a készülék bevizsgálásra került az IEC/EN 60601-1, IEC/EN 60601-1-2, EN 301
489-17, EN 301 489-1, EN 300 328 elektromos és biztonsági követelményeinek való
megfelelés érdekében.
Hivatkozással az alábbi szabványokra:
• EN 1060-3, NIBP-követelmények
• IEC60601-1 Általános biztonsági követelmény
• IEC60601-1-2 Követelmények az elektromágneses kompatibilitáshoz
• EN1060-4, NIBP klinikai vizsgálat
• AAMI / ANSI / IEC 80601-2-30, ANSI/AAMI/ISO 81060-2, NIBP követelmények
Gyártói nyilatkozat - elektromágneses zavartűrés
A TD-3128 készülék a lent meghatározott elektromágneses környezetben (otthoni és
professzionális egészségügyi) történő használatra készült.
A TD-3128 vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell azt, hogy az eszközt ilyen
környezetben használják.
Elektromágneses környezetiránymutatás (otthoni és
professzionális egészségügyi
környezethez)

Zavartűrési
teszt

IEC 60601
teszt szint

Megfelelőségi
szint

Elektrosztatikus
kisülés (ESD)
IEC 61000-4-2

Csatlakozó:± 8
kV
Air±2 kV,±4 kV,±8
kV,±15 k V

Csatlakozó:± 8
kV
Air±2 kV,±4
kV,±8 kV,±15 k V

A padlóknak fából, betonból vagy
kerámia lapokból kell készülniük.
Ha a padlókat szintetikus anyag
borítja, a relatív páratartalomnak
legalább 30% - nak kell lennie.

Elektromos
gyors tranziens
/ burst IEC
61000-4-4

+ 2 kV
tápvezetékekhez
+ 1 kV bemeneti/
kimeneti
vezetékekhez

+ 2 kV
tápvezetékekhez Nem
alkalmazható

A hálózati tápellátás minőségének
tipikus kereskedelmi vagy kórházi
környezetnek kell lennie.
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Túlfeszültség
IEC 61000-4-5

+0.5kV, + 1 kVos vezeték(ek)
vezeték(ek)hez
+0.5kV, +1kV,+
2 kV-os
vezeték(ek) a
földhöz

+0.5kV, +1 kV-os
vezeték(ek) Nem
alkalmazható

A hálózati tápellátás minőségének
tipikus kereskedelmi vagy kórházi
környezetnek kell lennie.

Feszültségsüllyedések, rövid
áramkimaradások és
feszültségváltozások az IEC
61000-4-11
tápegység
bemeneti
vonalán

Feszültségcsökkenések:
0 % UT; 0,5 ciklus
0 % UT; 1 ciklus
70 % UT; 25/30
ciklus

Feszültségcsökkenések:
0 % UT; 0,5 ciklus
0 % UT; 1 ciklus
70 % UT; 25
ciklus

Feszültség
megszakítások:
0 % UT; 250/300
ciklus

Feszültség
megszakítások:
0 % UT; 250
ciklus

A hálózati tápellátás minőségének
tipikus kereskedelmi vagy kórházi
környezetnek kell lennie. Ha a TD3128 felhasználója folyamatos
üzemelést igényel a hálózati
megszakítások alatt, javasolt a TD3128 szünetmentes tápegységről
vagy akkumulátorról való ellátása.

Tápfrekvencia
(50, 60 Hz)
mágneses mező
IEC 61000-4-8

30 A/m
50, 60 Hz

30 A/m
50, 60 Hz

A TD-3128 elektromos frekvencia
mágneses tereinek a tipikus helyre
jellemző szintekre kell esniük tipikus
házi betegápolási környezetben.

MEGJEGYZÉS Az UT a hálózati feszültség a tesztszint alkalmazása előtt.
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Gyártói nyilatkozat - Elektromágneses kibocsátások
A TD-3128 készülék a lent meghatározott elektromágneses környezetben (otthoni és
professzionális egészségügyi) történő használatra készült.
A TD-3128 vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell azt, hogy az eszközt ilyen
környezetben használják.
Emissziós
teszt

Megfelelés

Elektromágneses környezet - útmutatás (otthoni és
professzionális egészségügyi környezetre)

RF emissziók
CISPR 11

1. csoport

A TD-3128 kizárólag belső funkcióihoz használ
rádiófrekvenciás energiát. A rádiófrekvenciás
kibocsátások ezért nagyon alacsonyak, és valószínűleg
nem okoznak interferenciát a közeli elektromos
berendezésekben.

RF emissziók
CISPR 11

B osztály

Harmonikus
kibocsátások
IEC 61000-3-2

A osztály

A TD-3128 minden létesítményben használható,
beleértve azon hazai és közvetlenül a közüzemi
kisfeszültségű hálózathoz csatlakozó létesítményeket,
amelyek háztartási célú épületeket látnak el.

Feszültség
ingadozások
/ vibráció
kibocsátás IEC
61000-3-3

Megfelelés

Gyártói nyilatkozat - Elektromágneses zavartűrés
A TD-3128 készülék a lent meghatározott elektromágneses környezetben (otthoni és
professzionális egészségügyi) történő használatra készült.
A TD-3128 vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell azt, hogy az eszközt ilyen
környezetben használják.
Zavartűrési
teszt

IEC 60601
vizsgálati szint

Megfelelőségi
szint
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Elektromágneses környezetiránymutatás (otthoni és
professzionális egészségügyi
környezethez)

Vezetett RF
IEC 61000-4-6

Sugárzott RF
IEC 61000-4-3

3 Vrms:
0.15 MHz - 80
MHz
6 Vrms:
ISM és amatőr
rádió sávokban
0.15 MHz - 80
MHz között

3 Vrms:
0.15 MHz - 80
MHz
6 Vrms:
ISM és amatőr
rádió sávokban
0.15 MHz - 80
MHz között

80% AM 1 kHz-en

80 % AM 1
kHz-en

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

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

Hordozható és mobil RF
kommunikáció
berendezések nem lehetnek
közelebb a TD-3128 eszközhöz
(beleértve a kábeleket), mint az adó
frekvenciájára vonatkozó egyenletből
kiszámított távolság.
Ajánlott elkülönítési távolság:
d = 1,2 √P
d = 1,2 √P 80 MHz - 800 MHz
d = 2,3 √P 800 MHz - 2.7 GHz
ahol P az adó maximális kimeneti
teljesítménye watt-ban (W) az adó
gyártója szerint és d az ajánlott
távolság méterben (m).
Interferencia léphet fel a következő
szimbólummal jelölt berendezések
közelében:

MEGJEGYZÉS 1 80 MHz-es és 800 MHz-es frekvenciánál a nagyobb frekvenciatartomány
érvényes.
MEGJEGYZÉS 2 Ezek az iránymutatások nem minden helyzetben érvényesek. Az
elektromágneses terjedést a szerkezetek, tárgyak és emberek általi elnyelés és visszaverődés
befolyásolja.
a) A rögzített adók, például a rádiótelefonok (mobil/vezeték nélküli) és földi mobil rádiók, az
amatőr rádió, az AM és az FM rádióadások, valamint a televíziós műsorszórás térerősségeit
elméletileg nem lehet pontosan előre jelezni. A rögzített rádiófrekvenciás adók által okozott
elektromágneses környezet értékeléséhez meg kell fontolni az elektromágneses helyszíni
felmérést. Ha a mért térerősség a TD-3128 használatának helyén meghaladja a fenti hatályos
RF megfelelési szintet, a TD-3128 készüléket a normál működés ellenőrzése érdekében meg
kell figyelni. Rendellenes teljesítmény megfigyelése esetén további intézkedésekre lehet
szükség, mint például a TD-3128 átirányítása vagy áthelyezése.
b) A 150 kHz és 80 MHz közötti frekvenciatartományon belül a térerősségnek 3 V/m-nél
kisebbnek kell lennie.
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Ajánlott elkülönítési távolság
hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezések és a TD-3128 között
Az TD-3128 olyan elektromágneses környezetben történő használatra készült (otthoni és
professzionális egészségügyi), ahol a sugárzott RF zavarok szabályozva vannak. A TD-3128
készülék vásárlója vagy felhasználója megakadályozhatja az elektromágneses interferenciát
azáltal, hogy minimális távolságot tart fenn a hordozható és mobil RF kommunikációs
berendezések (adók) és a TD-3128 eszköz között, az alábbiak szerint a kommunikációs
berendezés maximális kimeneti teljesítményének megfelelően.
Az adó maximális
kimeneti
teljesítménye
(W)

Elkülönítési távolság az adókészülék frekvenciája szerint
(m)
150 kHz - 80 MHz
d =1,2√P

80 MHz - 800 MHz
d =1,2√P

800 MHz - 2,7 GHz
d =2,3√P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

12

12

23

100

A fent nem felsorolt maximális kimenő teljesítménnyel rendelkező távadók esetében az ajánlott
távolságmérés d méterben (m) az adó frekvenciájára vonatkozó egyenlet alapján becsülhető
meg, ahol P az adó maximális kimeneti teljesítménye wattban (W) az adó gyártója szerint.
MEGJEGYZÉS 1 80 MHz-es és 800 MHz-es frekvencián a nagyobb frekvenciatartományra
vonatkozó elkülönítési távolság érvényes.
MEGJEGYZÉS 2 Ezek az iránymutatások nem minden helyzetben érvényesek. Az
elektromágneses terjedést a szerkezetek, tárgyak és emberek általi elnyelés és visszaverődés
befolyásolja.
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Gyártói nyilatkozat - elektromágneses zavartűrés
Vizsgálati specifikációk a BURKOLATI RÉS ZAVARTŰRÉSHEZ az RF vezeték nélküli
kommunikációs eszköznél
A TD-3128 készülék a lent meghatározott elektromágneses környezetben (otthoni és
professzionális egészségügyi) történő használatra készült.
A TD-3128 vásárlójának vagy felhasználójának biztosítania kell azt, hogy az eszközt ilyen
környezetben használják.

Tesztelési
gyakoriság
(MHz)

385

450

Sáv a)
(MHz)

380–
390

430–
470

Maximális
Szerviz

a)

TETRA
400

GMRS
460, FRS
460

Moduláció

Pulzus
moduláció

b)

teljesítmény
(W)

Távolság
(m)

ZAVARTŰRÉSI
TESZT SZINT
(V/m)

Megfelelési
SZINT
(V/m)
(otthoni és
professzionális
egészségügyi)

1,8

0,3

27

27

2

0,3

28

28

b)

0,2

0,3

9

9

b)

2

0,3

28

28

b)

2

0,3

28

28

b)

18 Hz

FMc)
±5 kHz
eltérés
1 kHz
szinusz

710
745

704–
787

LTE sáv
13, 17

Pulzus
moduláció

217 Hz

780
810
870

800–
960

930

1720

1845

1970

1700–
1990

GSM
800/900,
TETRA
800,
iDEN 820,
CDMA
850,
LTE sáv 5
GSM
1800;
CDMA
1900;
GSM
1900;
DECT;
LTE sáv
1, 3, 4,
25; UMTS

Pulzus
moduláció

18 Hz

Pulzus
moduláció

217 Hz

27

2450

2400–
2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 b/
g/n,
RFID
2450, LTE
sáv 7

5100–
5800

WLAN
802.11
a/n

Pulzus
moduláció

b))

2

0,3

28

28

b)

0,2

0,3

9

9

217 Hz

5240
5500

Pulzus
moduláció

217 Hz

5785

MEGJEGYZÉS Ha szükséges a zavartűrési teszt SZINT elérése, az adóantenna és az ME
FELSZERELÉS vagy az ME RENDSZER 1 m-re csökkenthető. Az 1 m-es vizsgálati távolságot
az IEC 61000-4-3 engedélyezi.
a) Egyes szolgáltatások esetében csak a felfelé irányuló frekvenciák szerepelnek.
b) A hordozót egy 50% -os ciklushullámú jel segítségével kell modulálni.
c) Az FM moduláció alternatívájaként 50% -os impulzus modulációt lehet használni 18 Hz-en,
mert bár nem jelent tényleges modulációt, a legrosszabb esetben megfelel.
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