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Pakkauksen sisältö:
• Verenpainemittari ja mansetti
• 2 x 1,5 V:n AAA-paristo LR03
• Säilytyslaatikko
• Käyttöohje

Hyvä asiakas
kiitos, että valitsit valikoimaamme kuuluvan tuotteen. Tuot-
teemme ovat tunnetusti korkealuokkaisia ja perusteellisesti 
testattuja, ja niiden käyttöalueet liittyvät lämpöön, painoon, 
verenpaineeseen, kehon lämpötilaan, pulssiin, pehmeisiin 
hoitomuotoihin, hierontaan, kauneudenhoitoon ja ilmaan. 
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä annettuja 

ohjeita. Säilytä käyttöohje myöhempää tarvetta ja laitteen 
muita käyttäjiä varten.

Ystävällisin terveisin
Beurer-tiimi

1. Tietoa tuotteesta  
Tarkista, että laitteen pakkaus on ulkoisesti vahingoittu-
maton ja että toimitus sisältää kaikki osat. Varmista en-
nen käyttöä, ettei laitteessa ja lisävarusteissa ole näkyviä 
vaurioita ja että kaikki pakkausmateriaalit on poistettu. 
Jos olet epävarma laitteen kunnosta, älä käytä sitä. Ota 
yhteyttä jälleenmyyjään tai ilmoitettuun asiakaspalveluo-
soitteeseen.
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Verenpaineen rannemittauslaite on tarkoitettu aikuisten 
verenpaineen ei-invasiiviseen mittaukseen ja seurantaan. 
Verenpaineen mittaus, lukemien tallentaminen ja lukemi-
en muutosten seuraaminen on nopeaa ja helppoa. Laite 
varoittaa mahdollisista sydänrytmin häiriöistä. 
Mittauksessa saadut lukemat luokitellaan, ja ne esitetään 
graafisesti.

2. Tärkeitä ohjeita  

 Merkkien selitykset

Laitteen ja sen lisävarusteiden käyttöohjeessa, pakkauk-
sessa ja tyyppikilvessä käytetään seuraavia symboleita:

Varo

Huomautus
Huomautus tärkeistä tiedoista

Noudata käyttöohjetta

Tyypin BF käyttöosa

Tasavirta

Hävitä laite EU:n antaman sähkö- ja 
elektroniikkalaiteromua koskevan 
WEEE-direktiivin (Waste Electrical and 
Electronic Equipment) mukaisesti.

Valmistaja

21

PAP  

Hävitä pakkaus ympäristöä säästäen.

Storage / Transport Sallittu säilytys- ja kuljetuslämpötila 
sekä ilmankosteus säilytyksen ja 
kuljetuksen aikana

Operating Sallittu käyttölämpötila ja -kosteus

Suojaa kosteudelta

Sarjanumero

 0483

CE-merkintä osoittaa, että tuote on 
lääkinnällisistä laitteista annetun 
direktiivin 93/42/EEC vaatimusten 
mukainen.
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Sertifiointimerkintä Venäjän federaatioon 
ja IVY-maihin vietäville tuotteille.

 Käyttöön liittyviä neuvoja

• Jotta mittausarvot olisivat keskenään vertailukelpoisia, 
mittaa verenpaine aina samaan aikaan päivästä.

• Lepää noin viisi minuuttia aina ennen mittausta.
• Jos haluat tehdä useampia mittauksia samalle henki-

lölle, pidä mittauskertojen välillä aina viiden minuutin 
tauko.

• Älä syö, juo, tupakoi tai rasita itseäsi fyysisesti 30 
minuuttia ennen mittausta.

• Toista mittaus, mikäli mittausarvot ovat arveluttavia.
• Itse mitatut verenpainelukemat ovat vain suuntaa 

antavia. Niillä ei voi korvata lääkärin suorittamia tutki-
muksia. Keskustele lääkärin kanssa itse mittaamistasi 
verenpainearvoista; niiden perusteella ei voida tehdä 
lääketieteellisiä päätöksiä (esim. lääkityksestä tai sen 
annostelusta).

• Verenpainemittarin käyttö kotiympäristön ulkopuolella 
tai liikkeelle altistettuna (esim. liikkuvassa autossa, 
ambulanssissa tai helikopterissa sekä ruumiillisen rasi-
tuksen, kuten urheilusuorituksen, aikana) voi vaikuttaa 
mittaustarkkuuteen ja aiheuttaa virheellisiä mittaustu-
loksia.

•  Lapset tai muut sellaiset henkilöt, jotka fyysisen, sen-
sorisen tai henkisen kehittymättömyytensä, kokemat-
tomuutensa tai tietämättömyytensä vuoksi eivät pysty 
käyttämään laitetta turvallisesti, eivät saa käyttää lai-
tetta ilman vastuullisen aikuisen valvontaa ja opas-
tusta. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

• Jos veren virtaus on pitkällisen tai äkillisen verisuoni-
sairauden (esim. suoniahtauman) vuoksi rajoittunutta, 
ei verenpaineen mittauslaitekaan anna tarkkoja tulok-
sia. Tällöin kannattaa välttää olkavarresta mittaavan 
laitteen käyttöä.

• Lapset tai henkilöt, jotka psyykkisen, aistillisen tai 
henkisen kehittymättömyytensä, kokemattomuutensa 
tai tietämättömyytensä vuoksi eivät pysty käyttämään 
laitetta turvallisesti, eivät saa käyttää laitetta ilman vas-
tuullisen henkilön valvontaa ja opastusta. Lapsia on 
valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.

• Sydän- ja verisuonisairaudet voivat aiheuttaa virheel-
lisiä mittaustuloksia tai heikentää mittaustarkkuutta. 
Alhainen verenpaine, diabetes, verenkierto- ja rytmi-
häiriöt sekä vilunväreet ja vapina voivat myös vaikuttaa 
mittaustulokseen.

• Verenpaineen mittauslaitetta ei saa käyttää yhdessä 
kirurgisen suurtaajuuslaitteen kanssa.

• Käytä laitetta vain, jos mittauslaitteen rannemansetti 
ylettyy riittävästi ranteen ympärille.
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• Huomioithan, että ko. raajan toimintakyky saattaa hei-
ketä pumppaamisen aikana.

• Verenkierto ei saa olla estyneenä liian pitkään veren-
paineen mittauksen yhteydessä. Mikäli laitteessa ilme-
nee toimintahäiriö, irrota mansetti käsivarresta.

• Vältä jatkuvaa painetta mansetissa sekä jatkuvia mit-
tauksia. Niistä johtuva verenkiertohäiriö saattaa aiheut-
taa terveyshaittoja.

• Varmista, ettei mansettia aseteta käsivarteen, jonka 
valtimoita tai suonia hoidetaan lääketieteellisesti 
(esim. suonensisäinen lääkehoito tai arteriovenoosinen 
suntti).

• Henkilöt, joille on tehty rinnanpoisto, eivät saa käyttää 
mansettia.

• Älä aseta mansettia haavojen päälle, sillä se voi 
aiheuttaa lisävaurioita.

• Mansetin saa asettaa ainoastaan ranteeseen. Manset-
tia ei saa asettaa muihin kehonosiin.

• Verenpaineen mittauslaitetta saa käyttää ainoastaan 
paristoin. 

• Virrankatkaisuautomatiikka katkaisee mittauslaitteesta 
paristojen säästämiseksi virran, jos mitään painiketta 
ei käytetä minuuttiin.

• Laite on tarkoitettu vain tässä käyttöohjeessa kuvat-
tuun käyttöön. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka 
aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta tai väärästä 
käytöstä.

 Säilytys- ja hoitoneuvoja

• Verenpaineen mittauslaite koostuu tarkkuus- ja elekt-
roniikkaosista. Mittausarvojen tarkkuus ja laitteen käyt-
töikä riippuvat huolellisesta käsittelystä: 

 –  Suojaa laitetta iskuilta, kosteudelta, lialta, suurilta 
lämpötilavaihteluilta ja suoralta auringonvalolta.

 – Varo pudottamasta laitetta. 
 –  Älä käytä laitetta voimakkaiden magneettikenttien 

läheisyydessä ja pidä se etäällä radiolaitteista ja mat-
kapuhelimista. 

• Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa 
irrottaa paristot.

 Paristojen käsittelyyn liittyvät ohjeet

• Jos paristosta vuotava neste joutuu kosketuksiin ihon 
tai silmien kanssa, huuhtele altistunut kohta vedellä ja 
hakeudu lääkäriin.

•  Tukehtumisvaara! Pieni lapsi saattaa nielaista pa-
riston ja tukehtua. Säilytä siksi paristot pienten lasten 
ulottumattomissa!

• Tarkista napaisuusmerkinnät (+) ja (-) paristokotelosta.
• Jos paristosta on vuotanut nestettä, käytä suojakäsi-

neitä ja puhdista paristokotelo kuivalla liinalla.
• Älä altista paristoja liialliselle lämmölle.

•  Räjähdysvaara! Paristoja ei saa heittää tuleen.
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• Paristoja ei saa ladata tai kytkeä oikosulkuun.
• Poista paristot paristokotelosta, jos laitetta ei käytetä 

pitkään aikaan.
• Käytä aina samanlaisia tai samantyyppisiä paristoja. 
• Vaihda kaikki paristot aina samanaikaisesti.
• Älä käytä ladattavia paristoja!
• Paristoja ei saa purkaa, avata tai rikkoa.

 Korjaaminen ja hävittäminen

• Paristot eivät kuulu talousjätteisiin. Vie käytetyt paris-
tot niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. 

• Älä avaa laitetta. Näiden ohjeiden noudattamatta jättä-
minen johtaa takuun raukeamiseen. 

• Älä korjaa tai säädä laitetta itse. Muussa tapauksessa 
emme voi taata laitteen moitteetonta toimintaa.

• Vain asiakaspalvelu ja valtuutettu myyjä saavat tehdä 
korjauksia. 

 Ennen valituksen tekoa tarkista ensin paristot ja vaihda 
ne tarvittaessa.

• Kun laitteen käyttöikä on päättynyt, laitetta ei saa ym-
päristösyistä hävittää tavallisen kotitalousjät-
teen mukana. Hävitä käytöstä poistettu laite 
viemällä se asianmukaiseen keräys- ja kierrä-
tyspisteeseen. Laite tulee hävittää EU:n anta-
man sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan WEEE-di-
rektiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 

mukaisesti. Saat lisätietoja paikallisilta jätehuoltoviran-
omaisilta.

  Elektromagneettista yhteensopivuutta    
koskevat huomautukset

• Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa tässä käyttö-
ohjeessa mainituissa ympäristöissä kotiympäristö 
mukaan lukien.

• Laite voi olla käytettävissä vain rajallisesti, mikäli käy-
tön aikana ilmenee sähkömagneettisia häiriöitä. Niiden 
seurauksena voi esiintyä esimerkiksi virheilmoituksia 
tai näyttö/laite voi lakata toimimasta.

• Laitetta ei saa käyttää välittömästi toisten laitteiden 
vieressä tai osana laitepinoa, sillä se voi johtaa laitteen 
virheelliseen toimintaan. Jos edellä mainittu käyttötapa 
on kuitenkin välttämätön, tätä laitetta ja muita laitteita 
on pidettävä silmällä niiden asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi.

• Muiden kuin sellaisten lisävarusteiden käyttö, jotka 
tämän laitteen valmistaja on hyväksynyt tai toimittanut, 
voi kasvattaa sähkömagneettisten häiriöiden määrää 
tai vähentää laitteen sähkömagneettista häiriönsietoa 
ja johtaa laitteen virheelliseen toimintaan.

• Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi heikentää 
laitteen tehoa.
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3. Laitteen kuvaus  

1. Näyttö
2.  Rannemansetti
3. Riski-indikaattori
4.  Käynnistys-/sammu-

tuspainike 
5. Muistipainike M
6.  Paristokotelon kansi 1

6

5

3

4

2

Näyttötiedot:
  1. Systolinen paine
  2.  Riski-indikaattori 
  3. Diastolinen paine
  4. Pulssilukema
  5.  Sydämen rytmihäiriöi-

den symboli 
  6. Pulssin symboli 
  7.  Käyttäjämuisti  / 
  8.  Muistipaikan numero 

/ keskiarvolukeman 
näyttö ( A ), aamu ( AM ), ilta ( PM )

  9.  Paristonvaihdon symboli 
10. Kellonaika ja päivämäärä
11. Ilman päästö (nuoli)

4. Mittauksen valmistelu  
Paristojen asettaminen paikalleen

• Poista laitteen vasemmalla puolella oleva paristokote-
lon kansi.
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• Aseta koteloon kaksi 1,5 V:n Micro-alkaliparistoa 
(tyyppi LR 03). 

 Varmista, että asetat paristot koteloon napaisuus-
merkintöjen mukaisesti. Älä käytä uudelleenladattavia 
paristoja.

• Sulje paristolokeron kansi huolellisesti.

Kun paristovaihdon symboli  ilmestyy näytölle, 
mittauksia ei voi enää suorittaa ja kaikki paristot on vaih-
dettava uusiin.

 Paristojen hävittäminen 

• Hävitä käytetyt, täysin tyhjät paristot viemällä ne pai-
kalliseen paristonkeräys- tai ongelmajätepisteeseen tai 
toimittamalla ne elektroniikkaliikkeeseen hävitettäviksi. 
Laki edellyttää, että paristot hävitetään asianmukaisella 
tavalla.

• Ympäristölle haitallisissa paristoissa on seuraavia 
merkintöjä: 

 Pb = paristot sisältävät lyijyä  
Cd = paristot sisältävät kadmiumia  
Hg = paristot sisältävät elohopeaa.

Tuntijärjestelmän, päivämäärän ja 
kellonajan asettaminen
Tässä valikossa voit muuttaa seuraavien toimintojen ase-
tuksia.

Tuntijärjestelmä ➔ Päivämäärä ➔ Kellonaika

Kellonaika ja päivämäärä on ehdottomasti asetettava. 
Vain siten lukemat tallentuvat kellonajan ja päivämäärän 
mukaisesti ja niitä voidaan seurata myöhemmin. 

  Arvojen asettaminen käy nopeammin, kun pidät 
M-painiketta painettuna.

Tuntijärjestelmä
• Pidä käynnistys-/sammutuspainiketta  

painettuna viiden sekunnin ajan tai asenna 
paristot laitteeseen. Näytön kaikki tiedot nä-
kyvät ruudulla.

• Valitse tuntimuoto M-painikkeella ja vahvista 
valintasi käynnistys-/sammutuspainikkeel-
la .

Päivämäärä
Näytöllä vilkkuu vuosiluku.
• Valitse vuosiluku M-painikkeella ja vah-

vista valintasi käynnistys-/sammu-
tuspainikkeella .

Näytöllä vilkkuu kuukausi.
• Valitse kuukausi M-painikkeella ja vahvista 

valintasi käynnistys-/sammutuspainikkeella 
.
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Näytöllä vilkkuu päivämäärä.
• Valitse päivä M-painikkeella ja vahvista valintasi 

käynnistys-/sammutuspainikkeella .

  Kun tuntijärjestelmäksi on valittu 12 h, päivä- ja 
kuukausilukema vaihtavat järjestystä.

Kellonaika
Näytöllä vilkkuu tuntiluku.
• Valitse tuntiluku M-painikkeella ja vahvista 

valintasi käynnistys-/sammutuspainik-
keella .

Näytöllä vilkkuu minuuttiluku.
• Valitse minuuttiluku M-painikkeella ja vah-

vista valintasi käynnistys-/sammutuspai-
nikkeella .

Laite sammuu automaattisesti kaikkien tietojen asettami-
sen jälkeen.

5. Verenpaineen mittaaminen  
Ota laite huoneenlämpöön ennen mittausta. Voit mitata 
verenpaineen vasemmasta tai oikeasta ranteesta.

Mansetin asettaminen

1 2 3
1 cm

• Riisu ranne paljaaksi. Varmista, etteivät kireät vaatteet 
tms. estä käsivarren verenkiertoa. 

 Aseta mansetti ranteen sisäsivulle.
• Kiinnitä mansetti paikalleen tarrakiinnikkeellä niin, että 

näytön yläreuna on peukalon päkiän alapuolella noin 1 
cm:n päässä siitä. 

• Mansetin on oltava ranteen ympärillä tiiviisti, muttei 
liian kireällä. 

Verenpaine voi olla erilainen oikeassa ja vasemmassa 
käsivarressa, tästä syystä myös mitatuissa verenpai-
nearvoissa voi olla eroja. Mittaa verenpaine aina samasta 
käsivarresta.
Jos käsivarsien verenpainearvoissa on huomattava ero, 
kysy lääkäriltäsi, kummasta käsivarresta sinun kannattaa 
mitata verenpaineesi.
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Oikean kehon asennon valinta
• Lepää noin viisi minuuttia aina ennen mittausta. Muu-

ten mittaustulos ei välttämättä ole luotettava. 
• Mittaus voidaan tehdä istualtaan  

tai makuultaan. Istuudu ja ota 
hyvä asento verenpaineen mit-
tausta varten. Nojaa tuolin selkän-
ojaa vasten ja rentouta kädet. Älä 
risti jalkoja. Aseta jalkapohjat 
tasaisesti lattiaa vasten. Tue käsivarsi hyvin paikalleen    
ja taivuta sitä. Huolehdi aina, että mansetti on sydä-
men korkeudella. Muuten mittaustuloksessa saattaa 
ilmetä huomattavia poikkeamia. Rentouta käsivarsi ja 
kämmen.

• Jotta mittaustulos olisi mahdollisimman tarkka, on tär-
keää pysyä paikallaan ja olla puhumatta mittauksen 
ajan.

Verenpaineen mittaus
Aseta mansetti paikalleen edellä kuvatulla tavalla ja ota 
sopiva asento mittausta varten.
• Käynnistääksesi verenpainemitta-

rin paina käynnistys-/sammutus-
painiketta . Kaikki näyttöluke-
mat syttyvät hetkeksi.

• Viimeisin mittaustulos ilmestyy 
näytölle, ja verenpainemittari aloittaa 

mittauksen automaattisesti kolmen 
sekunnin kuluttua.
  Voit keskeyttää mittauksen milloin tahansa käynnis-
tys-/sammutuspainiketta  painamalla.

Näytölle ilmestyy pulssin symboli  heti, kun laite ha-
vaitsee pulssin.
• Näytöllä ilmoitetaan systolisen pai-

neen, diastolisen paineen ja pulssin 
mittausarvot.

• _ ilmestyy näytölle, jos mittausta ei voitu 
suorittaa asianmukaisesti. Katso tämän 
käyttöohjeen kappale Vikailmoitukset/via-
netsintä ja suorita uusi mittaus.

• Valitse haluamasi käyttäjämuisti painamalla M-paini-
ketta. Jos et valitse käyttäjämuistia, mittaustulos tallen-
tuu viimeksi käytettyyn muistiin. Valittua muistipaikkaa 
vastaava symboli  tai  ilmestyy näytölle.

• Sammuta verenpainemittari käynnistys-/sammutus-
painikkeella . Tällöin mittaustulos tallentuu valittuun 
käyttäjämuistiin.
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Jos unohdat sammuttaa laitteen, se sammuu automaatti-
sesti noin minuutin kuluttua. 
Myös tässä tapauksessa mitattu arvo tallentuu valittuun 
tai viimeksi käytettyyn käyttäjämuistiin.
Odota vähintään 5 minuuttia ennen 
seuraavaa mittausta!

6. Tulosten tarkastelu
Sydämen rytmihäiriöt:
Laite pystyy tunnistamaan mahdollisia sydämen rytmi-
häiriöitä mittauksen aikana. Mahdolliset havainnot ilmoi-
tetaan mittauksen jälkeen symbolilla . 
Tämä voi olla merkki arytmiasta. Arytmia on sairaus, 
jossa sydämen rytmi muuttuu epänormaaliksi sydämen 
lyöntiä ohjaavassa biosähköisessä järjestelmässä olevien 
häiriöiden vuoksi. Oireet (väliin jäävät tai ennenaikaiset 
sydämenlyönnit, hidas tai liian nopea syke) voivat johtua 
mm. sydänsairaudesta, iästä, fyysisestä altistumisesta, 
liiallisesta alkoholinkulutuksesta, stressistä tai unenpuut-
teesta. Arytmia voidaan todeta vain lääkärin tutkimuksen 
perusteella.  
Toista mittaus, jos symboli  ilmestyy mittauksen jäl-
keen näytölle. Muista levätä viisi minuuttia ennen mit-
tausta ja olla liikkumatta ja puhumatta mittauksen 
aikana. Jos symboli  ilmaantuu usein, ota yhteyttä 
lääkäriin. Itse tehty diagnoosi ja itsehoito mittaustulosten 

perusteella voivat olla vaarallisia. Noudata aina lääkärin 
antamia ohjeita.

Riski-indikaattori:
Mittaustuloksia voidaan luokitella ja arvioida seuraavan 
taulukon mukaisesti. 
Standardiarvot ovat kuitenkin ainoastaan suuntaa-anta-
via, sillä eri henkilöiden ja eri ikäryhmien jne. yksilöllinen 
verenpaine saattaa poiketa niistä. 
On tärkeää kysyä säännöllisin väliajoin neuvoa lääkäriltä. 
Lääkäriltä saat tiedon normaalin verenpaineen yksilöllisi-
stä arvoista sekä siitä arvosta, josta lähtien verenpaine 
luokitellaan vaarallisen korkeaksi.
Näytöllä oleva porrastus ja laitteessa oleva asteikko ker-
tovat, millä alueella verenpainearvot ovat. Jos systolinen 
ja diastolinen paine ovat kahdella eri alueella (esim. sys-
tolinen alueella "korkea normaali" ja diastolinen alueella 
"normaali"), laitteen graafinen asteikko näyttää aina kor-
keamman alueen (tässä tapauksessa "korkea normaali").
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Verenpainea-
lueet

Systolinen 
(mmHg)

Diastoli-
nen
(mmHg)

Toimenpide

Taso 3: 
voimakas 
hypertonia

≥ 180 ≥ 110 Hakeudu lääkä-
rin hoitoon

Taso 2: 
kohtalainen 
hypertonia

160–179 100–109 Hakeudu lääkä-
rin hoitoon

Taso 1: 
lievä hypertonia 140–159 90–99

Mittauta 
verenpainee-
si lääkärillä 
säännöllisesti 

Korkea normaali 130–139 85–89

Mittauta 
verenpainee-
si lääkärillä 
säännöllisesti

Normaali 120–129 80–84 Itsehoito
Ihanteellinen < 120 < 80 Itsehoito

Lähde: WHO, 1999 (World Health Organization)

7.  Lukemien tallennus, haku muistista ja 
poisto  

K
äy

tt
äj

äm
ui

st
i Jokaisen onnistuneen mittauksen lukemien yhtey-

teen tallentuu aina päiväys ja kellonaika. Kun muis-
tissa olevien mittausten määrä on yli 60, tiedot tallen-
netaan vanhimpien lukemien päälle.
• Mittaustuloksia voi hakea painamalla M-painiket-

ta. 

K
äy

tt
äj

äm
ui

st
i Näytöllä vilkkuu A. 

Näytöllä näytetään kyseisen käyttä-
jämuistin kaikkien tallennettujen mit-
tausarvojen keskiarvo.

Voit vaihtaa käyttäjämuistia pitämällä M-painiketta 
painettuna noin kahden sekunnin ajan.
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• Paina muistipainiketta M.

Näytöllä vilkkuu AM. 
Näytöllä näytetään viimeisten seitse-
män päivän aamumittausten keskiar-
vo (aamu: klo 5.00–9.00).

• Paina muistipainiketta M.

Näytöllä vilkkuu PM. 
Näytöllä näytetään viimeisten seitse-
män päivän iltamittausten keskiarvo 
(ilta: klo 18.00–20.00).

Yk
si

tt
äi

se
t m

itt
au

sa
rv

ot

• Kun painat muistipainiketta M uu-
delleen, näytölle ilmestyy viimeisin 
yksittäinen mittaus (tässä esimer-
kissä mittaus 03).

• Jos painat muistipainiketta M uudelleen, näet yk-
sittäiset mittausarvosi.

• Sammuta laite painamalla käynnistys-/sammutu-
spainiketta .
  Voit milloin tahansa poistua valikosta painamalla 
käynnistys-/sammutuspainiketta .

M
itt

au
sa

rv
oj

en
 p

oi
st

am
in

en

• Valitse se käyttäjämuisti, jonka haluat tyhjentää. 

• Aloita mittaustulosten keskiarvojen selaus. Näy-
töllä vilkkuu A. Näytölle ilmestyy kyseisen käyttä-
jämuistin kaikkien tallennettujen mittaustulosten 
keskiarvo.

• Pidä M- ja käynnistys-/sammutuspainikkeita 
painettuina  viiden sekunnin ajan riippuen siitä, 
mikä käyttäjämuisti on kyseisellä hetkellä auki.

M
itt

au
sa

rv
oj

en
 p

oi
st

am
in

en Kaikki valitun käyttäjämuistin arvot 
poistetaan ja laite sammuu.
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8. Vikailmoitukset/vianetsintä  
Vikojen ilmaantuessa näytöllä näkyy vikailmoitus _.
Vikailmoitukset ovat mahdollisia, kun
• systolista tai diastolista painetta ei voitu mitata (näytölle 

ilmestyy  tai )
• systolinen tai diastolinen paine on mittausalueen ulko-

puolella (näytölle ilmestyy Hi tai Lo)
• mansetti on liian tiukalla tai liian löysällä (näytölle ilmes-

tyy  tai )
• verenpaine on yli 1,5 sekunnin ajan enemmän kuin  

300 mmHg (näytölle ilmestyy )
•pumppaus kestää yli 180 sekuntia (näytölle ilmestyy 

)
• järjestelmässä tai laitteessa on virhe (näytölle ilmestyy 

, ,  tai )
• paristot ovat melkein lopussa .

Näissä tapauksissa verenpaine on mitattava uudelleen. 
Huolehdi, ettet liiku tai puhu mittauksen aikana. Asenna 
tarvittaessa paristot uudelleen tai vaihda ne uusiin.

 Tekninen hälytys – kuvaus

Jos mitattu verenpaine (systolinen tai diastolinen) on 
Tekniset tiedot -osiossa määriteltyjen raja-arvojen ul-
kopuolella, näytölle ilmestyy tekninen hälytys ” ”- tai 
”Lo”-ilmoituksen muodossa. Tällaisessa tapauksessa 
tulisi hakeutua lääkäriin tai tarkistaa mittaustoimintojen 
oikeellisuus.

Teknisen hälytyksen raja-arvot on asetettu tehtaalla, eikä 
niitä ole mahdollista muokata tai poistaa käytöstä. Nämä 
hälytysraja-arvot määritellään standardissa IEC 60601-
1-8 toissijaisiksi.
Tekninen hälytys ei ole pysyvä, eikä sitä tarvitse kuitata. 
Näytölle ilmestyvä ilmoitus häviää automaattisesti noin 
kahdeksan sekunnin kuluttua.

9.  Laitteen ja mansetin puhdistus ja 
säilytys  

• Puhdista laite ja mansetti varovasti kevyesti kostutetul-
la liinalla.

• Älä käytä puhdistusaineita tai liuottimia.
• Laitetta tai mansettia ei saa missään tapauksessa 

upottaa veteen, sillä niiden sisälle saattaa päästä nes-
tettä ja laite tai mansetti voi vahingoittua.

• Älä jätä laitteen tai mansetin päälle mitään painavaa 
säilytyksen ajaksi. Poista paristot.

10. Tekniset tiedot  
Malli BC 28
Mittausmenetelmä Oskillometrinen, ei-invasiivinen 

verenpaineen mittaus ranteesta
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Mittausalue Mansettipaine 0–300 mmHg, 
systolinen 60–260 mmHg, 
diastolinen 40–199 mmHg, 
pulssi 40–180 lyöntiä minuutissa

Lukematarkkuus systolinen ± 3 mmHg, 
diastolinen ± 3 mmHg, 
pulssi ± 5 prosenttia ilmoitetusta 
arvosta

Mittausepävarmuus Suurin sallittava 
standardipoikkeama kliinisten 
tutkimusten mukaan:  
systolinen 8 mmHg / 
diastolinen 8 mmHg

Muisti 2 x 60 muistipaikkaa
Mitat P 84 mm x L 60 mm x K 29 mm
Paino Noin 92 g 

(ilman paristoja, mansetin kanssa)
Mansetin pituus 140–195 mm
Sallitut käyttöolo-
suhteet

10 °C – 40 °C, suhteellinen ilman-
kosteus ≤85 % (ei kondensoituva)

Sallitut säilytysolo-
suhteet

-20 °C – +50 °C, suhteellinen 
ilmankosteus ≤ 85 %, ympäröivä 
paine 800–1050 hPa

Virtalähde 2 x 1,5  V:n  AAA-paristo 

Paristojen käyttöikä Noin 170 mittausta verenpaineen 
voimakkuudesta ja 
pumppauspaineesta riippuen

Luokitus Sisäinen virransyöttö, IPX0 (ei 
vesi- eikä roisketiivis), ei AP- eikä 
APG-suojattu, jatkuva käyttö, 
tyypin BF käyttöosa

Löydät sarjanumeron laitteesta tai paristokotelosta.
Oikeudet teknisten tietojen muuttamiseen ilman erillistä 
ilmoitusta pidätetään päivityssyistä.

• Tämä laite on eurooppalaisen normin EN 60601-1-2 
(vastaa standardien CISPR 11, IEC 61000-4-2, IEC 
61000-4-3 ja IEC 61000-4-8 vaatimuksia) mukainen, ja 
se noudattaa erityisiä, sähkömagneettista yhteensopi-
vuutta koskevia varotoimenpiteitä. Ota huomioon, että 
kannettavat ja siirrettävät HF-kommunikaatiolaitteet 
voivat vaikuttaa tähän laitteeseen.

• Saksan terveydenhuollon laitteista annettu laki 
(Medizinproduktegesetz, MPG) sekä standardit EN 
1060-1 (ei-invasiiviset verenpainemittarit osa 1: yleiset 
vaatimukset), EN1060-3 (ei-invasiiviset verenpainemit-
tarit osa 3: lisävaatimukset elektromekaanisille veren-
paineen mittausjärjestelmille) ja IEC 80601-2-30 (säh-
kökäyttöiset lääkintälaitteet osa 2–30: turvallisuutta ja 
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oleellista suorituskykyä koskevat erityisvaatimukset 
automaattisille ei-invasiivisille verenpainemonitoreille).

• Tämän verenpaineen mittauslaitteen tarkkuus on tes-
tattu huolellisesti, ja laite on suunniteltu pitkäaikaista 
käyttöä varten. Kun laitetta käytetään lääketieteellisiin 
tarkoituksiin, on suoritettava mittausteknisiä tarkastuk-
sia asianmukaisin keinoin. Lisätietoja tarkkuuden tes-
tauksesta on saatavilla palveluosoitteesta.

11. Takuu / huolto
Ota takuuta koskevissa vaatimuksissa yhteyttä paikal-
liseen jälleenmyyjään tai toimipisteeseen (katso luettelo 
Service international).
Liitä laitteen palautuslähetykseen kopio ostotositteesta 
sekä lyhyt kuvaus laitteen viasta.

Noudatamme seuraavia takuuehtoja:
1.  BEURER-tuotteiden takuuaika on voimassa ostopä-

ivästä lukien 5 vuotta. Takuuajan ollessa pidempi se 
vastaa kussakin maassa voimassa olevaa takuuaikaa.

  Takuuvaatimuksen yhteydessä ostopäivä on osoitetta-
va ostotositteella tai laskulla.

2.  Korjaukset (laite kokonaisuudessaan tai laitteen 
osat) eivät pidennä takuuaikaa.  

3.  Takuu ei kata vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet
 a.  epäasianmukaisesta käytöstä (esim. käyttöoh-

jeen noudattamatta jättämisestä)
 b.  asiakkaan tai valtuuttamattoman henkilön teke-

mistä korjauksista tai muutoksista
 c.  kuljetettaessa tuotetta valmistajalta asiakkaalle 

tai huoltopisteeseen.
 d.  Takuu ei kata lisäosia, jotka ovat alttiita yleiselle 

kulumiselle (mansetit, paristot jne.).
4.  Vastuu laitteen aiheuttamista suorista tai epäsuo-

rista välillistä vahingoista päättyy myös silloin, kun 
vahingoittunutta laitetta koskeva takuuvaatimus on 
hyväksytty.
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