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SUOMI

Lue tämä käyttöohje huolellisesti ja noudata siinä 
annettuja ohjeita. Säilytä käyttöohje myöhempää 
tarvetta ja laitteen muita käyttäjiä varten.

Hyvä asiakas!
Kiitos, että valitsit valikoimaamme kuuluvan tuotteen. Tuotteemme ovat tunnetusti korkealuokkaisia ja perusteellisesti testattuja, 
ja niiden käyttöalueet liittyvät lämpöön, painoon, verenpaineeseen, kehon lämpötilaan, sykkeeseen, pehmeisiin hoitomuotoihin, 
hierontaan, kauneudenhoitoon, lastenhoitoon ja ilmaan. 
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1. Pakkauksen sisältö  
Tarkista, että pakkaus on ulkoisesti vahingoittumaton ja että 
toimitus sisältää kaikki osat. Varmista ennen käyttöä, ettei 
laitteessa ja lisävarusteissa ole näkyviä vaurioita ja että kaikki 
pakkausmateriaalit on poistettu. Jos olet epävarma laitteen 
kunnosta, älä käytä laitetta. Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai 
ilmoitettuun asiakaspalveluosoitteeseen. 

1 x olkavarsiverenpainemittari
1 x easyClip-olkavarsimansetti (22−42 cm)
1 x käyttöohje
1 x säilytyslaukku
4 x 1,5V AA-paristoa LR 06

2. Merkkien selitykset  
Laitteessa, sen käyttöohjeessa, pakkauksessa ja tyyppikilvessä 
käytetään seuraavia symboleita:

VAROITUS
Varoitus loukkaantumisvaaroista tai terveyttä 
uhkaavista vaaroista

HUOMIO
Turvallisuusohje mahdollisista laitteelle/lisäva-
rusteille aiheutuvista vaurioista

Huomautus
Huomautus tärkeistä tiedoista

Noudata käyttöohjetta

Tyypin BF liityntäosa

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

Vaarallisia aineita sisältäviä paristoja ei saa 
hävittää kotitalousjätteen mukana.

21

PAP

Hävitä pakkaus ympäristöystävällisesti.

Valmistaja

EC REP
Euroopan ulkopuolelta tulevien lääketie-
teellisten tuotteiden valmistajien valtuutettu 
EU-edustaja

Storage/Transport Sallittu lämpötila ja ilmankosteus säilytyksen 
ja kuljetuksen aikana

Operating Sallittu lämpötila ja ilmankosteus käytön 
aikana

Sarjanumero

IP 22
Laite on suojattu vierailta esineiltä, joiden 
halkaisija on ≥ 12,5  mm, ja viistosti tippuvalta 
vedeltä.
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CE-merkintä osoittaa, että tuote on lääkintä-
laitedirektiivin 93/42/EEC olennaisten vaati-
musten mukainen.

3. Tarkoituksenmukainen käyttö  
Olkavarsiverenpainemittari BM 51 easyClip™ on tarkoitettu 
kotikäyttöön. Sitä käytetään valtimoverenpaineen ja -sykkeen 
ei-invasiiviseen mittaukseen ja valvontaan aikuisilla, joiden 
olkavarren ympärysmitta on 22−42 cm. Voit mitata sillä veren-
paineen ja sykkeen nopeasti ja helposti sekä lisäksi tarkas-
tella näytössä aiempien mittausten keskiarvoja. Mittauksessa 
saadut mittausarvot luokitellaan ja esitetään graafisesti. 
Näytössä näkyvä symboli varoittaa mahdollisista sydämen 
rytmihäiriöistä.

4. Varoitukset ja turvallisuusohjeet  

 Ohjeita laitteen käyttöön
• Jotta mittausarvot olisivat keskenään vertailukelpoisia, mittaa 

verenpaine aina samaan aikaan päivästä.
• Älä syö, juo, tupakoi tai rasita itseäsi fyysisesti vähintään 

30 minuuttiin ennen mittausta.
• Lepää noin 5 minuuttia aina ennen ensimmäistä verenpai-

neen mittausta.
• Jos haluat tehdä useampia mittauksia peräkkäin, pidä 

mittauskertojen välillä aina vähintään 1 minuutin tauko.
• Toista mittaus, mikäli mittausarvot ovat arveluttavia.

• Itse mitatut verenpainearvot ovat vain suuntaa antavia. Niillä 
ei voida korvata lääkärin suorittamia tutkimuksia. Keskustele 
lääkärin kanssa itse mittaamistasi verenpainearvoista. Älä tee 
arvojen perusteella lääkinnällisiä päätöksiä omin päin (esim. 
lääkityksestä tai sen annostelusta).

• Verenpainemittarin käyttö kodin ulkopuolella tai liikkeelle 
altistettuna (esim. liikkuvassa autossa, ambulanssissa tai 
helikopterissa sekä fyysisen rasituksen, kuten urheilusuori-
tuksen, aikana) voi vaikuttaa mittaustarkkuuteen ja aiheuttaa 
virheellisiä mittaustuloksia.

• Älä käytä laitetta vastasyntyneiden tai pre-eklampsiapo-
tilaiden verenpaineen mittaamiseen. Jos haluat käyttää 
verenpainemittaria raskauden aikana, kysy asiasta ensin 
lääkäriltäsi.

• Lapset tai henkilöt, jotka fyysisen, aistillisen tai henkisen 
kehittymättömyytensä, kokemattomuutensa ja/tai tietämättö-
myytensä vuoksi eivät pysty käyttämään laitetta turvallisesti, 
eivät saa käyttää laitetta ilman heidän turvallisuudestaan 
vastaavan henkilön valvontaa ja opastusta. Lapsia on valvot-
tava, jotteivät he leiki laitteella.

• Sydän- ja verisuonisairaudet voivat aiheuttaa virheellisiä 
mittaustuloksia tai heikentää mittaustarkkuutta. Myös erittäin 
alhainen verenpaine, diabetes, verenkierto- ja rytmihäiriöt 
sekä vilunväreet ja vapina voivat vaikuttaa mittaustulokseen.

• Verenpainemittaria ei saa käyttää yhdessä suurtaajuuksisen 
kirurgisen laitteen kanssa.

• Laitetta saavat käyttää vain henkilöt, joiden olkavarren ympä-
rysmitta vastaa laitteelle määritettyä olkavarren ympärysmit-
taa.

• Huomaathan, että kyseessä olevan raajan toimintakyky 
saattaa heiketä pumppaamisen aikana.



5

• Verenkierto ei saa olla estyneenä liian pitkään verenpaineen 
mittauksen yhteydessä. Mikäli laitteessa ilmenee toimintahäi-
riö, irrota mansetti käsivarresta.

• Vältä mansettiletkun mekaanista puristamista, painamista ja 
taittamista.

• Vältä jatkuvaa painetta mansetissa sekä toistuvia mittauksia, 
sillä niiden seurauksena aiheutuva verenkiertohäiriö voi 
aiheuttaa loukkaantumisia.

• Varmista, ettei mansettia aseteta käsivarteen, jonka valti-
moita tai laskimoita 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 olkavarteen, ei muihin 
kehonosiin.

• Verenpainemittaria voidaan käyttää joko paristoilla tai 
verkkolaitteella. Lukemien tallennus on mahdollista vain, 
kun mittauslaite saa virtaa. Heti kun paristot ovat tyhjät tai 
verkkolaite irrotetaan sähköverkosta, verenpainemittarin 
päivämäärä ja kellonaika häviävät.

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

• Laitetta saa käyttää ainoastaan tässä käyttöohjeessa kuvat-
tuun tarkoitukseen. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka 
aiheutuvat laitteen epäasianmukaisesta tai vääränlaisesta 
käytöstä.

 Säilytystä koskevia ohjeita
• Verenpainemittarissa on tarkkuus- ja elektroniikkaosia. 

Mittaustulosten tarkkuus ja laitteen käyttöikä ovat riippuvaisia 
laitteen huolellisesta käsittelystä: 

 –  Suojaa laitetta iskuilta, kosteudelta, lialta, suurilta lämpöti-
lavaihteluilta ja suoralta auringonvalolta.

 –  Älä pudota laitetta. 
 –  Älä käytä laitetta voimakkaiden sähkömagneettisten kent-

tien läheisyydessä, ja pidä laite etäällä radiolaitteista ja 
matkapuhelimista. 

 –  Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettuja tai alkupe-
räisiä varaosamansetteja. Muussa tapauksessa laitteella ei 
saada luotettavia mittausarvoja.

• Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa irrot-
taa 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 pariston 
ja tukehtua. Säilytä siksi paristot pienten lasten ulottumatto-
missa!

• Huomioi napaisuusmerkinnät plus (+) ja miinus (-).
• Jos paristosta on vuotanut nestettä, käytä suojakäsineitä ja 

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

•  Räjähdysvaara! Paristoja ei saa heittää tuleen.
• Paristoja ei saa ladata tai kytkeä oikosulkuun.
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• 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.

  Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat 
huomautukset

• Laite soveltuu käytettäväksi kaikissa tässä käyttöohjeessa 
mainituissa ympäristöissä kotiympäristö mukaan lukien.

• Laitteen käytettävyys saattaa olla rajallista, jos käytön aikana 
ilmenee sähkömagneettisia häiriöitä. Niiden seurauksena voi 
esiintyä esimerkiksi vikailmoituksia tai näyttö/laite voi lakata 
toimimasta.

• Vältä käyttämästä laitetta muiden laitteiden välittömässä 
läheisyydessä tai päällekkäin muiden laitteiden kanssa, sillä 
se voi johtaa laitteen virheelliseen toimintaan. Jos edellä 
mainittu käyttötapa on kuitenkin välttämätöntä, tätä laitetta ja 
muita laitteita on tarkkailtava niiden asianmukaisen toiminnan 
varmistamiseksi.

• Muiden kuin tämän laitteen valmistajan hyväksymien ja 
toimittamien lisävarusteiden käyttö voi lisätä sähkömagneet-
tisten häiriöiden määrää tai vähentää laitteen sähkömagneet-
tista häiriönsietoa ja johtaa laitteen virheelliseen toimintaan.

• Tämän ohjeen laiminlyönti voi heikentää laitteen suoritusky-
kyä.

5. Laitteen kuvaus

  1. Puristin 
  2. Mansettiletku
  3. Mansetti
  4. Mansettipistoke
  5. Näyttö
  6. Verkkolaitteen liitin (oikealla)
  7. Toimintopainikkeet -/+
  8. Virtapainike 
  9. Asetuspainike SET
10. Muistipainike M
11. Riski-indikaattori
12. Mansettipistokkeen liitäntä (vasemmalla)

1 2 3 4

11

9

12
6

5

7

8

10
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Näytön lukemat ja symbolit:
  1.  Päivämäärä/kellon-

aika
  2. (Systolinen) yläpaine
  3. (Diastolinen) alapaine
  4. Sykelukema
  5. Sykkeen symboli 
  6.  Paristonvaihdon  

symboli 
  7.  Muistipaikan 

numero / keskiarvo-
lukeman näyttö (  ), 
aamu ( ), ilta ( )

  8.  Ilman päästö (    )
  9.  Sydämen rytmihäiriöiden  

symboli  
10. Käyttäjämuisti 
11.  Riski-indikaattori

6. Käyttöönotto  
Paristojen asettaminen paikoilleen
• Poista paristokotelon kansi 

laitteen takaosasta.
• Aseta lokeroon neljä 1,5 V:n 

AA-alkaliparistoa (tyyppi LR 
06). Varmista, että asetat 
paristot koteloon napaisuus-
merkintöjen mukaisesti. Älä 
käytä ladattavia paristoja.

• Sulje paristokotelon kansi huolellisesti.

• Näytön kaikki elementit näkyvät lyhyesti,  vilkkuu 
näytöllä. Aseta päivämäärä ja kellonaika seuraavassa annet-
tujen ohjeiden mukaisesti.

Kun paristonvaihdon symboli  näkyy jatkuvasti näytöllä, 
mittauksia ei voida enää suorittaa ja kaikki paristot on vaihdet-
tava uusiin. Päivämäärä ja kellonaika on asetettava uudelleen 
paristojen vaihtamisen jälkeen. Tallennetut mittausarvot säily-
vät. 

Ajan esitystavan, päivämäärän ja kellonajan asettaminen
Kellonaika ja päivämäärä on ehdottomasti asetettava. Vain 
siten mittaustulokset tallentuvat kellonajan ja päivämäärän 
mukaisesti ja niitä voidaan tarkastella myöhemmin. 

8

11

10

1

2

3

4

567

9

4 x 1,5  V AA (LR 06)
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  Asetusvalikko voidaan avata kahdella eri tavalla:

• Ennen ensimmäistä käyttöä ja aina paristojen vaihdon 
jälkeen:
Kun laitat paristot laitteeseen, valikko avautuu automaatti-
sesti.

• Paristojen ollessa jo paikoillaan: 
Pidä laite sammutettuna ja paina asetuspainiketta SET noin 
5 sekuntia.

Tässä valikossa voidaan tehdä peräkkäin seuraavat asetukset:

Ajan esitystapa ➔ Päivämäärä ➔ Kellonaika

A
ja

n 
es

ity
st

ap
a Näytöllä vilkkuu ajan esitystapa.

• Valitse  toimintopainikkeilla -/+ haluamasi 
ajan esitystapa ja vahvista painamalla ase-
tuspainiketta SET.

Pä
iv

äm
ää

rä

Näytöllä vilkkuu vuosi.

• Valitse  toimintopainikkeilla -/+ haluamasi 
vuosiluku ja vahvista painamalla asetus-
painiketta SET.

Näytöllä vilkkuu kuukausi.

• Valitse  toimintopainikkeilla -/+ haluamasi 
kuukausi ja vahvista painamalla asetuspai-
niketta SET.

Pä
iv

äm
ää

rä

Näytöllä vilkkuu päivä.

• Valitse  toimintopainikkeilla -/+ haluamasi 
päivä ja vahvista painamalla asetuspaini-
ketta SET.
  Kun ajan esitystavaksi on valittu 12 h, päivä ja kuu-
kausi vaihtavat järjestystä.

K
el

lo
na

ik
a

Näytöllä vilkkuu tuntilukema.

• Valitse  toimintopainikkeilla -/+ haluamasi 
tuntilukema ja vahvista painamalla asetus-
painiketta SET.

Näytöllä vilkkuu minuuttilukema.

• Valitse  toimintopainikkeilla -/+ haluamasi 
minuuttilukema ja vahvista painamalla ase-
tuspainiketta SET.

Käyttö verkkolaitteen avulla
Tämä laite toimii myös verkkolaitteen avulla (ei sisälly toimi-
tukseen). Verkkolaite on tilattavissa tilausnumerolla 071.95 
erikoisliikkeistä tai palveluosoitteesta. Varmista kuitenkin ennen 
verkkolaitteen liittämistä laitteeseen, ettei laitteessa ole paris-
toja. Verkkolaitetta käytettäessä paristokotelossa ei saa olla 
paristoja, sillä ne voivat vaurioittaa laitetta.
• Mahdollisten vaurioiden välttämiseksi laitetta saa käyttää 

verkkolaitteen avulla vain, kun luvussa 12 ”Tekniset tiedot“ 
kuvatut seikat täyttyvät. 

• Lisäksi verkkolaitteen saa liittää ainoastaan verkkojännittee-
seen, joka vastaa tyyppikilvessä ilmoitettua arvoa.
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• Liitä verkkolaite sille tarkoitettuun, verenpainemittarin oikealla 
puolella olevaan liitäntään.

• Liitä sitten verkkolaitteen pistoke pistorasiaan.
• Verenpainemittarin käytön jälkeen irrota verkkolaite ensin 

pistorasiasta ja vasta sitten itse verenpainemittarista. Kun 
verkkolaite irrotetaan, verenpainemittarin päivämäärä ja 
kellonaika häviävät. Jo tallennetut mittausarvot jäävät kuiten-
kin laitteen muistiin.

7. Käyttö  
Anna laitteen lämmetä huoneenlämpöön ennen mittausta. Voit 
mitata verenpaineen vasemmasta tai oikeasta olkavarresta. 
Tarkista, ettei hiha tai muu vaate/esine purista olkavartta ja 
haittaa sen verenkiertoa.

Mansetin asettaminen
1.  Aseta mansetti paljaaseen 

olkavarteen. Paina tällöin 
puristinta sormillasi yh-
teen niin, että olkavarren 
ympärille asetettava alue 
avautuu.

2.  Aseta mansetti olkavar-
teen niin, että sen alareuna 
on 2–3 cm kyynärtaipeen 
ja valtimon yläpuolella. 
Letku osoittaa kämmenen 
keskiosaan.

2 – 3 cm
  

3.  Kiinnitä tarrakiinnitys. 
Mansetin kireys on sopiva, 
kun kaksi sormea mahtuu 
vielä sen alle.

4.  Käännä ulkoneva osa 
kerran. Kiinnitä ulkoneva 
osa lisätarrakiinnityksellä 
mansettiin.

5.  Liitä nyt mansettilet-
ku mansettipistokkeen 
liitäntään.
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   Varmista, ettet aseta käsivarttasi letkun päälle.

Verenpaine voi olla erilainen oikeassa ja vasemmassa käsivar-
ressa. Tästä syystä myös mitatuissa verenpainearvoissa voi 
olla eroja. Mittaa verenpaine aina samasta käsivarresta.
Jos käsivarsien verenpainearvoissa on huomattava ero, kysy 
lääkäriltäsi, kummasta käsivarresta sinun kannattaa mitata 
verenpaineesi.

Huomio: Laitteessa saa käyttää vain alkuperäistä mansettia. 
Mansetti sopii olkavarsiin, joiden ympärysmitta on 22–42 cm.

Oikean kehon asennon valinta

• Lepää noin 5 minuuttia aina ennen ensimmäistä veren-
paineen mittausta. Muuten mittaustulos ei välttämättä ole 
luotettava. 

• Mittaus voidaan tehdä istuma- tai makuuasennossa. 
Varmista, että mansetti on aina sydämen korkeudella.

• Ota mukava asento verenpaineen mittausta varten. Rentouta 
selkä ja kädet. Älä risti jalkoja. Aseta jalkapohjat tasaisesti 
lattiaa vasten.

• Jotta mittaustulos olisi mahdollisimman tarkka, mittauksen 
aikana on tärkeää pysyä rauhallisesti paikallaan ja olla puhu-
matta.

• Odota vähintään 1 minuutti ennen seuraavaa mittausta!

Muistin valinta
Paina asetuspainiketta SET. Valitse haluamasi käyttäjämuisti 
(  tai 2 ) painamalla toimintopainikkeita -/+.
Laitteessa on kaksi 100-paikkaista muistia, joten voit tallentaa 
kahden henkilön mittaustulokset erikseen. Vahvista valinta 
painamalla virtapainiketta  tai odottamalla 3 sekunnin ajan. 
Valinta tallentuu tällöin automaattisesti.

Verenpainemittauksen suorittaminen

M
itt

au
s

Aseta mansetti edellä kuvatulla tavalla paikalleen ja ota 
sopiva asento mittausta varten.
• Käynnistä verenpainemittari painamalla 

virtapainiketta . Kaikki merkkivalot sytty-
vät lyhyesti. Kokonäytön jälkeen näytössä 
näkyy lyhyesti viimeksi tallennettu mit-
taustulos. Jos muistissa ei ole mittauksia, 
näytöllä näkyy arvo .

Verenpainemittari aloittaa mittauksen auto-
maattisesti 5 sekunnin kuluttua.
Mansetti täyttyy automaattisesti. Itse mittaus suoritetaan 
pumppauksen aikana.
Kun laite havaitsee sykkeen, näyttöön tulee näkyviin 
sykkeen symboli . 

  Voit keskeyttää mittauksen milloin tahansa painamalla 
virtapainiketta . 
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M
itt

au
s

• Näytöllä ilmoitetaan systolisen paineen, 
diastolisen paineen sekä sykkeen mittaus-
tulokset. 

•  näkyy näytöllä, jos mittausta ei voitu 
suorittaa asianmukaisesti. Huomioi tämän 
käyttöohjeen luku ”10. Ongelmien ratkaisu” 
ja suorita mittaus uudelleen.

• Sammuta verenpainemittari virtapainikkeella  . 
Näin mittaustulos tallentuu valittuun käyttäjämuistiin.

 Jos unohdat sammuttaa laitteen, se sammuu auto-
maattisesti noin yhden minuutin kuluttua. Myös tässä 
tapauksessa mitattu arvo tallentuu valittuun tai viimeksi 
käytettyyn käyttäjämuistiin.

• Odota vähintään 1 minuutti ennen seuraa-
vaa mittausta!

Tulosten tarkastelu
Sydämen rytmihäiriöt:
Tämä laite pystyy tunnistamaan sydämen epäsäännöllisen 
rytmin mittauksen aikana. Mahdolliset havainnot ilmoitetaan 
mittauksen jälkeen symbolilla . 
Tämä voi olla merkki rytmihäiriöstä (arytmia). Arytmia on 
sairaus, jossa sydämen lyöntiä ohjaavan sähköisen järjestelmän 
häiriö aiheuttaa epänormaalin sydämen rytmin. Oireet (väliin 
jäävät tai ennenaikaiset sydämenlyönnit, hidas tai liian nopea 

pulssi) voivat johtua muun muassa sydänsairaudesta, iästä, 
fyysisestä taipumuksesta, liiallisesta nautintoaineiden kulutuk-
sesta, stressistä tai unenpuutteesta. Rytmihäiriö voidaan todeta 
vain lääkärin tutkimuksen perusteella. 
Toista mittaus, jos symboli  näkyy mittauksen jälkeen 
näytöllä. Muista levätä 5 minuuttia ennen mittausta sekä olla 
puhumatta ja liikkumatta mittauksen aikana. Jos symboli  
näkyy 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 taulu-
kon mukaisesti. 
Vakioarvot ovat kuitenkin ainoastaan suuntaa antavia, sillä 
muun muassa eri henkilöiden ja eri ikäryhmien yksilöllinen 
verenpaine saattaa poiketa niistä. 
On tärkeää kysyä säännöllisin väliajoin neuvoa lääkäriltä. 
Lääkäriltä saat tiedon normaalin verenpaineen yksilöllisistä 
arvoista sekä siitä arvosta, josta lähtien verenpaine luokitellaan 
vaaralliseksi.
Näytön palkit ja laitteen asteikko kertovat, millä alueella veren-
painearvot ovat.
Jos ylä- ja alapaine ovat kahdella eri alueella (esim. yläpaine 
alueella ”korkea normaali” ja alapaine alueella ”normaali”), lait-
teen graafinen asteikko näyttää aina korkeamman alueen (tässä 
tapauksessa ”korkea normaali”).
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Verenpainealue
Yläpaine  
(systolinen) 
(mmHg)

Alapaine  
(diastolinen)
(mmHg)

Toimenpide

Taso 3: 
voimak-
kaasti 
kohonnut 
verenpaine

Punai-
nen ≥ 180 ≥ 110 Hakeudu 

lääkäriin

Taso 2: 
kohtalaises-
ti kohonnut 
verenpaine

Oranssi 160–179 100–109 Hakeudu 
lääkäriin

Taso 1: 
lievästi 
kohonnut 
verenpaine

Keltai-
nen 140–159 90–99

Seuraa ve-
renpainetta 
säännölli-
sesti lääkä-
rin vastaan-
otolla 

Korkea 
normaali Vihreä 130–139 85–89

Seuraa ve-
renpainetta 
säännölli-
sesti lääkä-
rin vastaan-
otolla

Normaali Vihreä 120–129 80–84 Itsenäinen 
seuranta

Ihanteelli-
nen Vihreä < 120 < 80 Itsenäinen 

seuranta
Lähde: 

Lukemien tallennus, haku muistista ja poisto

K
äy

tt
äj

äm
ui

st
i

Jokaisen onnistuneen mittaustuloksen yhteyteen tallen-
tuu päivämäärä ja kellonaika. Kun muistissa on yli 100 
mittausta, laite alkaa poistaa niitä vanhimmasta lähtien.
• Paina asetuspainiketta SET. Valitse haluamasi käyttä-

jämuisti (  tai 2 ) painamalla toimintopainikkeita -/+. 
Vahvista valinta painamalla virtapainiketta .

K
es

ki
ar

vo
lu

ke
m

at

Paina muistipainiketta M.

Näytöllä näkyy kaikkien mittaustulosten 
keskiarvo.

Paina muistipainiketta M.

Näytöllä palaa . 
Näytöllä näkyy viimeisten 7 päivän aamu-
mittausten keskiarvo (aamu: klo 5.00–9.00).

Paina muistipainiketta M.

Näytöllä palaa . 
Näytöllä näkyy viimeisten 7 päivän iltamit-
tausten keskiarvo (ilta: klo 18.00–20.00).



13

Yk
si

tt
äi

se
t m

itt
au

sa
rv

ot
Kun painat muistipainiketta M uudelleen, 
näet viimeisimmät yksittäiset lukemat 
sekä niiden päivämäärän ja kellonajan 
(esimerkissä mittaus 03).

Kun painat muistipainiketta M uudelleen, voit tarkastella 
yksittäisiä mittausarvojasi.

Katkaise virta painamalla virtapainiketta . Jos unoh-
dat katkaista laitteesta virran, se kytkeytyy 1 minuutin 
päästä automaattisesti pois päältä.

  Voit milloin tahansa poistua valikosta painamalla 
virta painiketta .

M
itt

au
sa

rv
oj

en
 p

oi
st

am
in

en Jos haluat tyhjentää valitun käyttäjämuistin, paina muisti-
painiketta M virran ollessa katkaistuna.
Näytöllä näkyy kaikkien mittaustulosten keskiarvo ja sa-
maan aikaan palaa .
Pidä nyt toimintopainikkeita -/+ painettuina 5 sekunnin 
ajan.

Näytöllä näkyy . Kaikki valitun käyt-
täjämuistin arvot on nyt poistettu.

8. Puhdistus ja hoito  
• Puhdista laite ja mansetti varovasti vain kevyesti kostutetulla 

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

veteen, sillä niiden sisälle saattaa päästä nestettä ja laite tai 
mansetti voi vahingoittua.

• Älä aseta laitteen tai mansetin päälle mitään painavaa säily-
tyksen ajaksi. Poista paristot. Mansettiletkuun ei saa tulla 
jyrkkiä taitteita.

9. Lisävarusteet ja varaosat  
Lisävarusteita ja varaosia on saatavilla ilmoitetusta asiakas-
palveluosoitteesta (katso asiakaspalveluosoitteiden luettelo). 
Ilmoita laitteen tilausnumero.

Kuvaus Tuote- tai tilaus-
numero

easyClip-yleismansetti 
(22−42 cm)

164.183

Verkkolaite (EU) 071.95
Verkkolaite (UK) 072.05
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10. Ongelmien ratkaisu  

Vikailmoi-
tus

Mahdollinen 
syy

Ratkaisu

Sykettä ei voitu 
mitata.

Toista mittaus yhden mi-
nuutin tauon jälkeen.
Muista olla puhumatta ja 
liikkumatta mittauksen 
aikana.

Mansettia ei ole 
asetettu oikein 
paikalleen.

Noudata ohjeita luvun 
7 kohdassa ”Mansetin 
asettaminen“.

Mittauksen aika-
na ilmeni virhe.

Toista mittaus yhden mi-
nuutin tauon jälkeen.
Muista olla puhumatta ja 
liikkumatta mittauksen 
aikana.

Mansetin pump-
paamisen aikana 
ilmeni virhe.

Suorita mittaus uudelleen 
ja tarkista, voiko manse-
tin pumpata määräysten 
mukaisesti täyteen.
Varmista, ettei käsivartesi 
tai muita raskaita esineitä 
ole letkun päällä ja ettei 
letku on taittunut.

Järjestelmävirhe Ota yhteyttä asiakaspal-
veluun.

Vikailmoi-
tus

Mahdollinen 
syy

Ratkaisu

Paristot ovat 
kuluneet lähes 
loppuun.

Aseta laitteeseen uudet 
paristot.

11. Hävittäminen  

 Laitteen korjaus ja hävittäminen
• Älä korjaa tai säädä laitetta itse. Muussa tapauksessa lait-

teen moitteetonta toimintaa ei voida enää taata.
• Älä avaa laitetta. Tämän ohjeen laiminlyönti johtaa takuun 

raukeamiseen. 
• Vain asiakaspalvelu ja valtuutettu myyjä saavat tehdä 

korjauksia. Ennen mahdollista reklamaatiota tarkista kuitenkin 
ensin paristojen toimivuus ja vaihda ne tarvittaessa.

• Kun laitteen käyttöikä on päättynyt, laitetta ei saa 
ympäristösyistä hävittää tavallisen kotitalousjätteen 
mukana. Hävitä käytöstä poistettu laite viemällä se 
asianmukaiseen keräys- ja kierrätyspisteeseen. Hävitä laite 
EU:n antaman sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan 
WEEE-direktiivin (Waste Electrical and Electronic Equipment) 
mukaisesti. Lisätietoja saat paikallisilta jätehuoltoviranomai-
silta.

 Paristojen hävittäminen
• Hävitä käytetyt, täysin tyhjät paristot viemällä ne paikalliseen 

paristonkeräys- tai ongelmajätepisteeseen tai toimittamalla 
ne sähköliikkeeseen. Laki edellyttää, että paristot hävitetään 
asianmukaisella tavalla.
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• Ympäristölle haitallisissa paristoissa on seuraavia  
merkintöjä:  
Pb = paristot sisältävät lyijyä,  
Cd = paristot sisältävät kadmiumia,  
Hg = paristot sisältävät elohopeaa.

12. Tekniset tiedot  
Laite
Malli BM 51
Tyyppi BPM51
Mittausmenetelmä Oskillometrinen, ei-invasiivinen 

verenpaineen mittaus olkavarresta
Mittausalue Mansettipaine 0–300 mmHg,  

yläpaine 60–255 mmHg,  
alapaine 40–200 mmHg,  
syke 40–199 lyöntiä minuutissa

Lukematarkkuus Yläpaine ±3 mmHg,  
alapaine ±3 mmHg,  
syke ±5 % ilmoitetusta arvosta

Mittausepävarmuus Suurin sallittava standardipoikkeama 
kliinisen tutkimuksen mukaan:  
yläpaine 8 mmHg /  
alapaine 8 mmHg

Muisti 2 x 100 muistipaikkaa
Mitat P 138 mm x L 103 mm x K 44 mm
Paino noin 571 g 

(ilman paristoja, mansetin kanssa)
Mansetin koko 22–42 cm

Sallitut käyttöolo-
suhteet

+ 10 °C ... +40 °C, suhteellinen ilmankos-
teus ≤ 85 % (ei kondensoituva), ympä-
röivä paine 700−1060 hPa

Sallitut säilytysolo-
suhteet

- 20 °C ... +50 °C, suhteellinen ilmankos-
teus ≤ 85 % (ei kondensoituva), ympä-
röivä paine 700−1060 hPa

Virransyöttö 4 x 1,5  V:n  AA-paristo 
Paristojen käyttöikä Noin 500 mittausta verenpaineen voi-

makkuudesta ja pumppauspaineesta 
riippuen

Luokitukset Sisäinen virransyöttö, IP22, ei AP- eikä 
APG-suojattu, jatkuva käyttö, tyypin BF 
käyttöosa

Löydät sarjanumeron laitteesta tai paristokotelosta.
Pidätämme oikeuden teknisten tietojen muuttamiseen päivitys-
syistä ilman erillistä ilmoitusta.

• Tämä laite vastaa eurooppalaisia standardeja EN 60601-1-2 
(vastaa standardien CISPR 11, IEC 61000-4-2, 
IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-8 vaatimuksia) ja noudattaa 
erityisiä sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevia varo-
toimenpiteitä. Ota huomioon, että kannettavat ja siirrettävät 
suurtaajuuslaitteet (HF) voivat vaikuttaa tähän laitteeseen.

• Laite on seuraavien direktiivien, lakien ja standardien mukai-
nen: lääkinnällisistä laitteista annettu direktiivi 93/42/EEC, 
lääkinnällisistä laitteista annettu Saksan laki (Medizinproduk-
tegesetz, MPG) sekä standardit EN 1060-1 (ei-invasiiviset 
verenpainemittarit osa 1: yleiset vaatimukset), EN 1060-3 
(ei-invasiiviset verenpainemittarit osa 3: lisävaatimukset 
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sähkömekaanisille verenpaineen mittausjärjestelmille) ja  
IEC 80601-2-30 (lääkinnälliset sähkölaitteet, osa 2–30: turval-
lisuutta ja oleellista suorituskykyä koskevat erityisvaatimuk-
set automaattisille ei-invasiivisille verenpainemonitoreille).

• Tämän verenpainemittarin tarkkuus on testattu huolellisesti, 
ja laite on kehitetty pitkäaikaista käyttöä varten. Kun laitetta 
käytetään lääketieteellisiin tarkoituksiin, on suoritettava 
mittausteknisiä tarkastuksia asianmukaisin keinoin. Lisä-
tietoja tarkkuuden testauksesta on saatavilla huolto-osoit-
teesta.

Verkkolaite
Malli LXCP12-006060BEH
Ottovirta 100–240  V, 50–60 Hz, maks. 0,5 A
Antovirta 6  V DC, 600 mA, käytettäessä vain Beu-

rerin verenpainemittareita
Valmistaja Shenzhen Iongxc power supply co., ltd
Suojaus Laite on kaksinkertaisesti suojaeristetty, 

ja siinä on turvatoiminto, joka katkaisee 
laitteesta virran vian ilmetessä. 
Varmista ennen verkkolaitteen käyttöä, 
että paristot on poistettu kotelosta.

Tasavirtaliittimen napaisuus

Suojaeristetty / suojausluokka 2

Kuori ja suojukset Verkkolaitteen kotelo estää kosketuksen 
osiin, jotka johtavat tai voivat johtaa vir-
taa (sormet, neulat, tarkastuskoettimet). 
Käyttäjä ei saa koskea samanaikaisesti 
potilasta ja AC/DC-verkkolaitteen lähtö-
pistoketta.

13. Takuu/huolto  
Beurer GmbH, Söflinger Straße 218, D-89077 Ulm (jäljempänä 
”Beurer”) myöntää tälle tuotteelle takuun jäljempänä mainituin 
ehdoin ja jäljempänä kuvatussa laajuudessa.

Jäljempänä ilmoitetut takuuehdot eivät vaikuta myyjän 
lakisääteisiin takuuvelvoitteisiin, jotka syntyvät ostajan 
kanssa solmittavan kauppasopimuksen myötä.  
Takuu on lisäksi voimassa riippumatta lain määräämistä 
vastuista.

Beurer takaa, että tuote toimii moitteetta ja että siitä ei puutu 
mitään.

Maailmanlaajuinen takuuaika on 5 vuotta siitä, kun ostaja ostaa 
uuden, käyttämättömän tuotteen.

Takuu koskee vain tuotteita, jotka ostaja on hankkinut kulutta-
jana ja joita hän käyttää ainoastaan henkilökohtaisiin tarkoituk-
siin kotitalouskäytössä.
Voimassa on Saksan laki.

Jos tällainen tuote osoittautuu takuuaikana epätäydelliseksi tai 
sen toiminnassa on puutteita jäljempänä ilmoitettujen ehtojen 
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mukaisesti, Beurer toimittaa näiden takuuehtojen mukaisesti 
maksutta korvaavan tuotteen tai korjaa tuotteen.

Kun ostaja haluaa ilmoittaa takuutapauksesta, hänen on 
käännyttävä ensin paikallisen jälleenmyyjän puoleen: katso 
asiakaspalveluosoitteet oheisesta Service International 
luettelosta. 
Tämän jälkeen ostaja saa tarkempia tietoja takuutapauksen 
käsittelystä, esim. mihin hän voi lähettää tuotteen ja mitä asia-
kirjoja vaaditaan. 

Takuuvaatimus voidaan tehdä vain, jos ostaja pystyy esit-
tämään 
- laskukopion/ostokuitin 
- alkuperäisen tuotteen 
Beurerille tai Beurerin valtuuttamalle yhteistyökumppanille.

Takuu ei kata 
- tuotteen normaalista käytöstä aiheutuvaa kulumista
- tuotteen mukana toimitettuja lisävarusteita, jotka kuluvat 

asianmukaisessa käytössä (esim. paristoja, akkuja, man-
setteja, tiivisteitä, elektrodeja, lamppuja, vaihtopäitä tai 
inhalaattorin varusteita) 

- tuotteita, joita on käytetty, puhdistettu, varastoitu tai 
huollettu epäasiallisesti ja/tai käyttöohjeen määräysten 
vastaisesti, eikä tuotteita, jotka ostaja tai muu kuin Beurerin 
valtuuttama huoltopiste on avannut, korjannut tai muutta-
nut 

- kuljetuksessa valmistajan ja asiakkaan tai huoltopisteen ja 
asiakkaan välillä aiheutuneita vaurioita

- kakkoslaatuisina tai käytettyinä ostettuja tuotteita

- tuotteessa esiintyvästä puutteesta johtuvia välillisiä 
vahinkoja (tällaisessa tapauksessa voidaan kuitenkin 
mahdollisesti esittää vaateita tuotevastuun tai muiden 
lain määräämien vastuiden perusteella). 

Korjaukset tai koko tuotteen vaihtaminen eivät missään 
tapauksessa pidennä takuuaikaa. 
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AViTA Corporation 9F, No. 78, Sec.1, Kwang-Fu Rd., San Chung District,
24158 New Taipei City, Taiwan

EC REP Medical Device Safety Service GmbH, Schiffgraben 41, 30175 Hannover, Germany

Distributed by: BEURER GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm (Germany) 
www.beurer.com, www.beurer-blutdruck.de  
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