Návod na Digitální měřič krevního tlaku na zápěstí
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Pořadové číslo v paměti
Stav baterie
Ikona tepu
Datum/Čas
Systolický tlak
Diastolický tlak
Tepová frekvence
Znak erroru

Upevnění přístroje: Umístěte
pásek kolem zápěstí levé ruky
dlaní nahoru (1). Ujistěte se, aby
byl pásek cca 1 cm od dlaně (2).
Pásek pevně upevněte kolem
zápěstí (3).

Loket umístěte na stůl tak, aby byl měřič ve stejné úrovni
jako Vaše srdce.

Proces měření:
1. Zmáčkněte tlačítko POWER pro zapnutí přístroje.
2. Po zapípnutí stiskněte tlačítko START pro spuštění měření. Pásek se automaticky začne nafukovat do
přibližně 170 mmHg.
3. Po dokončení měření systolický tlak, diastolický tlak a frekvence tepu budou zobrazeny na LCD
obrazovce. Hodnoty budou automaticky uloženy do historie měření.
4. Zařízení se automaticky vypne po cca 1 minutě.
Prohlížení hodnot z paměti zařízení: Zmáčkněte tlačítko „Memo“ (historie měření) pro přepnutí paměti
s pořadovými čísly (levý dolní roh). Data se mohou vymazat při vyjmutí baterií, proto si data před výměnou
baterií zapište.
Nastavení času:
1. Před nastavením času a data zařízení vypněte.
2. Zmáčkněte a podržte tlačítko TIME po dobu 2 sekund, dokud se na displeji nezobrazí číslo 2012 a
displej začne blikat.
3. Zmáčkněte tlačítko MEMO nebo SCAN k nastavení roku.
4. Zmáčkněte tlačítko TIME pro potvrzení roku. Nyní začne blikat číslo reprezentující datum. Postup
opakujte stejně jako u nastavení roku.
5. Dále lze nastavit měsíc, datum, hodiny a minuty.
Error:
Pokud se na displeji zobrazí Err 1. Nebylo dodrženo správné držení těla nebo se uživatel v průběhu měření
příliš pohyboval. Zkontrolujte, zda je pásek dobře upevněn. V klidu vyčkejte 3 minuty a měření zopakujte.
Pokud se na displeji zobrazí Err 2. Nebyl zaznamenán žádný tep nebo krevní tlak. Nebylo dodrženo správné
držení těla nebo nebyl pásek správně upevněn. Zkontrolujte, zda je pásek správně upevněn a není ani příliš
volný ani příliš utáhlý. V klidu vyčkejte 3 minuty a měření zopakujte.
Pokud se na displeji zobrazí Err 3. Nedostatečné nebo neúspěšné nafouknutí pásku nebo byl pásek rozbit.
Pásek zřejmě nebyl správně utažen. Pásek umístěte a utáhněte.

