
1.        Μην αφήσετε το πιεσόμετρο να πέσει ούτε να δεχθεί κάποιο ισχυρό πλήγμα.
2.        Μην αφήνετε το πιεσόμετρο εκτεθειμένο σε υψηλή θερμοκρασία και απευθείας στο φως του ήλιου. Μην  
   το βυθίσετε στο νερό γιατί θα πάθει ζημιά.
3.Αν το πιεσόμετρο ήταν φυλαγμένο σε χώρο με πολύ χαμηλή θερμοκρασία, αφήστε το να προσαρμοστεί στη 
   θερμοκρασία του χώρου πριν από τη χρήση του.
4.        Μην επιχειρήσετε να αποσυναρμολογήσετε το συγκεκριμένο πιεσόμετρο.
5.Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το πιεσόμετρο για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να το φορτίζετε  
   πλήρως κάθε μήνα.
6.Συνιστούμε να ελέγχετε τις επιδόσεις του προϊόντος κάθε 2 χρόνια ή μετά από κάθε επισκευή. Αποταθείτε στο 
   κέντρο εξυπηρέτησης.

16.Αν η προσδιορισθείσα πίεση του αίματος (συστολική ή διαστολική) δεν εμπίπτει στην περιοχή τιμών που 
καθορίζεται στην ενότητα ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, στην οθόνη της εφαρμογής θα παρουσιαστεί αυτόματα μια 
ένδειξη συναγερμού λόγω τεχνικού σφάλματος. Στην περίπτωση αυτή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή 
βεβαιωθείτε ότι έχετε ακολουθήσει τις ενδεδειγμένες διαδικασίες μέτρησης. Η ένδειξη συναγερμού λόγω 
τεχνικού σφάλματος έχει προκαθοριστεί στο εργοστάσιο και δεν επιδέχεται ρύθμιση ούτε 
απενεργοποίηση. Η εν λόγω ένδειξη συναγερμού λόγω τεχνικού σφάλματος έχει καθοριστεί ως 
ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60601-1-8. Δεν 
ενεργοποιεί το κλείδωμα της συσκευής και δεν καθιστά υποχρεωτική την επαναφορά της.

17.Για τη συγκεκριμένη πιεσόμετρο ενδείκνυται προσαρμογέας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) που είναι 
κατάλληλος για ιατρικό εξοπλισμό, διαθέτει έξοδο συνεχούς ρεύματος (DC) 5 V και συμμορφώνεται προς 
τις απαιτήσεις των προτύπων IEC 60601-1/UL 60601-1 και IEC 60601-1-2/EN 60601-1-2. Σημειώστε ότι 
η υποδοχή του πιεσόμετρου είναι μεγέθους USB micro B.

18.Αν χρησιμοποιήσετε άλλο καλώδιο φόρτισης και όχι αυτά που έχει καθορίσει ή παρέχει ο κατασκευαστής 
του συγκεκριμένου εξοπλισμού, ενδέχεται να αυξηθούν οι ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές του ή να μειωθεί 
η ηλεκτρομαγνητική ατρωσία του και να μη λειτουργεί όπως πρέπει.

19.Δεν είναι εφικτές οι μετρήσεις σε ασθενείς που έχουν συχνά αρρυθμίες.
20.Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε νεογνά, παιδιά ή εγκύους. (Δεν έχουν πραγματοποιηθεί κλινικές 
     δοκιμές σε νεογνά, παιδιά ή εγκύους.)
21.Κάθε κίνηση, τρέμουλο ή ρίγος ενδέχεται να επηρεάσει το αποτέλεσμα της μέτρησης.
22.Η συσκευή δεν ενδείκνυται για ασθενείς με κακή περιφερική κυκλοφορία, ιδίως χαμηλή πίεση αίματος, ή 
     χαμηλή θερμοκρασία σώματος (επειδή στη θέση μέτρησης θα υπάρχει χαμηλή ροή αίματος).
23.Η συσκευή δεν ενδείκνυται για ασθενείς που έχουν τεχνητή καρδιά ή τεχνητό πνεύμονα (επειδή δεν θα 
     υπάρχουν παλμοί).

     e) Όταν χρειάζεται να ελεγχθεί η κυκλοφορία του αίματος του χρήστη.
  8.        Το συγκεκριμένο πιεσόμετρο είναι σχεδιασμένο για χρήση σε ενήλικα άτομα και ποτέ δεν πρέπει να το 

χρησιμοποιήσετε για βρέφη, μικρά παιδιά, εγκύους ή ασθενείς που έχουν εμφανίσει προεκλαμψία. 
Προτού το χρησιμοποιήσετε για παιδιά, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

  9.Μη χρησιμοποιήσετε το συγκεκριμένο προϊόν μέσα σε κινούμενο όχημα επειδή οι μετρήσεις που θα σας 
δώσει ενδέχεται να είναι ανακριβείς.

10.Οι μετρήσεις της πίεσης του αίματος που προκύπτουν από το συγκεκριμένο προϊόν ισοδυναμούν με όσες 
γίνονται από επαγγελματίες στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που χρησιμοποιούν τη μέθοδο 
περιβραχιόνιου/ακρόασης με στηθοσκόπιο εντός των ορίων τα οποία είναι καθορισμένα από το 
Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο περί ηλεκτρονικών ή αυτοματοποιημένων σφυγμομανομέτρων.

11.Αν θέλετε να ενημερωθείτε για το ενδεχόμενο ηλεκτρομαγνητικής ή άλλου τύπου παρεμβολής μεταξύ του 
πιεσόμετρου και άλλων συσκευών αλλά και να βρείτε συμβουλές για το πώς μπορείτε να αποφύγετε 
κάθε παρεμβολή αυτού του είδους, ανατρέξτε στις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ 
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ. Προτείνουμε το πιεσόμετρο να απέχει πάντα 10 μέτρα από άλλες ασύρματες 
συσκευές, π.χ. μονάδα WLAN, κινητό τηλέφωνο, φούρνο μικροκυμάτων κλπ.

12.Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλο περιβραχιόνιο πλην αυτού που παρέχει ο κατασκευαστής επειδή 
     ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα κατά τη μέτρηση και κίνδυνοι βιοσυμβατότητας.
13.        Το συγκεκριμένο προϊόν ενδέχεται να μην πληροί τις προδιαγραφές για τις επιδόσεις του αν το 

αποθηκεύσετε ή το χρησιμοποιήσετε ενώ οι τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας του περιβάλλοντος δεν 
εμπίπτουν στις καθορισμένες.

14.        Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε το περιβραχιόνιο από κοινού με άτομο που πάσχει από κάποιο λοιμώδες 
νόσημα για να μην προσβληθείτε και εσείς.

15.Το συγκεκριμένο προϊόν δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως συσκευή USB.

Περάστε τον σύνδεσμο του σωλήνα του περιβραχιόνιου μέσα στη θύρα αέρα 
στην πλαϊνή πλευρά του πιεσόμετρου. Φροντίστε να περάσετε τον σύνδεσμο 
μέσα ως το τέρμα για να αποφύγετε κάθε ενδεχόμενο διαρροής αέρα κατά τις 
μετρήσεις της πίεσης του αίματος.
       Προσέξτε να μη συμπιέζεται ή να μην παρεμποδίζεται ο σωλήνας σύνδεσης 
στη διάρκεια της μέτρησης, οπότε υπάρχει κίνδυνος να μη φουσκώσει σωστά το 
περιβραχιόνιο ή να τραυματιστείτε επειδή φουσκώνει συνεχώς.
       Όταν το πιεσόμετρο είναι απενεργοποιημένο, περάστε τον σύνδεσμο του 
σωλήνα του περιβραχιόνιου μέσα στο πιεσόμετρο για να το ενεργοποιήσετε.
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Ασύρματο πιεσόμετρο (BPM1) 
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΚΑΤΟΧΟΥ
Πίνακας περιεχομένων
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Σημείωση: Σκοπός του πίνακα αυτού δεν είναι να χρησιμεύσει ως βάση για οιονδήποτε τύπο επείγοντος 
περιστατικού ή για διάγνωση βάσει της χρωματικής κωδικοποίησης. Απλώς παρουσιάζει διάφορες 
κατηγοριοποιήσεις των τιμών της πίεσης του αίματος. Για να μάθετε να ερμηνεύετε με τον ενδεδειγμένο τρόπο 
τα αποτελέσματα των μετρήσεων της πίεσης του αίματος, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας.

Κατηγοριοποίηση τιμών πίεσης για ενηλίκους

160

180

Συστολική (mm Hg)

Διαστολική
(mmHg)

140

130
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80 85 90 100 110

Σοβαρή υπέρταση

Μέτρια υπέρταση

'Ηπια υπέρταση

Υψηλή-κανονική ΠΑ

Κανονική ΠΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ 
ΠΙΕΣΗΣ

ΣΠΑ 
σε mmHg

<120 <80

120-129 80-84

130-139 85-89

140-159 90-99

160-179 100-109

Βέλτιστη τιμή

Κανονική τιμή

Υψηλή-κανονική τιμή

Υπέρταση διαβάθμισης 1

Υπέρταση διαβάθμισης 2

Υπέρταση διαβάθμισης 3 ≥=180 ≥=110

Ορισμοί και κατηγοριοποίηση επιπέδων πίεσης αίματος κατά WHO/ISH
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  Βύσμα σωλήνα περιβραχιόνιου

Βύσμα φόρτισης

Οθόνη TFT

Βύσμα σωλήνα περιχειρίδας Περιβραχιόνιο
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1-2 εκατοστά

5 6

Πίνακας 1 – Εκπομπή

Φαινόμενο Ηλεκτρομαγνητικό περιβάλλονΣυμμόρφωση

Πίνακας 2 – Θύρα περιβλήματος

Φαινόμενο Βασικό πρότυπο 
EMC

Επίπεδα δοκιμών ατρωσίας

Οικιακό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης

Πίνακας 3 – Πεδία γειτνίασης από εξοπλισμό ασύρματης επικοινωνίας με ραδιοσυχνότητες

Συχνότητα δοκιμής 
(MHz)

385

450

710

745

780

810

870

930

1720

1845

1970

2450

5240
5500
5785

Ζώνη (MHz)

380-390

430-470

704-787

800-960

1700-1990

2400-2570

5100-5800

19    20

Πίνακας – Θύρα εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)

IEC 61000-4-4

IEC 61000-4-5

IEC 61000-4-5

IEC 61000-4-6

IEC 61000-4-11

IEC 61000-4-11

21 22 23

IEC 61000-4-2

IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-8

Επίπεδα δοκιμής ατρωσίας
Επαγγελματικό περιβάλλον εγκαταστάσεων υγειονομικής 
περίθαλψης

GR

±0,5 kV, ±1 kV

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Πλήκτρο χρήστη1

Πλήκτρο χρήστη2 Εκπομπές ραδιοσυχνοτήτων (RF)

Αρμονική παραμόρφωση

Διακυμάνσεις και τρεμόσβημα 
τάσης

Ομάδα 1, Κατηγορία B κατά CISPR 11

Κατηγορία A κατά IEC 61000-3-2

Συμμόρφωση κατά IEC 61000-3-3

Οικιακό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης

Οικιακό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης

Οικιακό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης

Ηλεκτροστατική εκφόρτιση

Ηλεκτρομαγνητικό πεδίο 
ακτινοβολούμενης ισχύος 
ραδιοσυχνοτήτων
Πεδία γειτνίασης από εξοπλισμό 
ασύρματης επικοινωνίας με 
ραδιοσυχνότητες

Μαγνητικά πεδία συχνοτήτων 
διαβαθμισμένης ισχύος

Επαφή ±8 kV   Αέρας ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV

10 V/m  80 MHz - 2,7 GHz  80% AM σε 1 kHz

Ανατρέξτε στον πίνακα 3.

30 A/m    50 Hz ή 60 Hz

Παλμοδιαμόρφωση 18 Hz, 27 V/m

FM, απόκλιση ±5 kHz, ημιτονικό σήμα με συχνότητα 1 kHz, 28V/m

Παλμοδιαμόρφωση 217 Hz, 9 V/m

Παλμοδιαμόρφωση 18 Hz, 28 V/m

Παλμοδιαμόρφωση 217 Hz, 28 V/m

Παλμοδιαμόρφωση 217 Hz, 28 V/m

Παλμοδιαμόρφωση 217 Hz, 9 V/m    

Φαινόμενο Βασικό πρότυπο EMC
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το BPM1. Το BPM1 είναι ένα εντελώς αυτόματο πιεσόμετρο μπράτσου με 
περιβραχιόνιο και χρησιμοποιεί την ταλαντωσιμετρική αρχή για τη μέτρηση της πίεσης του αίματος και του 
ρυθμού των παλμών σας. Το πιεσόμετρο έχει τη δυνατότητα να μεταδώσει τις μετρήσεις σας στο νέφος της 
iHealth όποτε είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο Wi-Fi.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
• 1 πιεσόμετρο
• 1 εγχειρίδιο κατόχου
• 1 περιβραχιόνιο
• 1 καλώδιο φόρτισης

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
Το BPM1 (ηλεκτρονικό σφυγμομανόμετρο) προορίζεται για χρήση σε επαγγελματικές εγκαταστάσεις ή στο σπίτι 
και είναι ένα μη επεμβατικό σύστημα μέτρησης της πίεσης του αίματος. Είναι σχεδιασμένο για τη μέτρηση της 
συστολικής και της διαστολικής πίεσης του αίματος και του ρυθμού των παλμών ενηλίκων ατόμων με τη χρήση 
μιας τεχνικής κατά την οποία τυλίγεται γύρω από το μπράτσο ένα φουσκωτό περιβραχιόνιο. Η τυπική 
περιφέρεια του περιβραχιόνιου κυμαίνεται από 22 εκατοστά έως 42 εκατοστά (8,6 ίντσες έως 16,5 ίντσες) ή από 
42 εκατοστά έως 48 εκατοστά (16,5 ίντσες έως 18,9 ίντσες) με το προαιρετικό περιβραχιόνιο.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έχει δημιουργήσει τον οδηγό που ακολουθεί για την αξιολόγηση υψηλής 
πίεσης τους αίματος (ανεξάρτητα από την ηλικία ή το φύλο). Σημειώστε ότι χρειάζεται να λαμβάνετε υπόψη σας 
και άλλους παράγοντες (π.χ. διαβήτη, παχυσαρκία, κάπνισμα κλπ). Για ορθή αξιολόγηση της κατάστασης πρέπει 
να συμβουλεύεστε τον γιατρό σας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΙΜΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ 
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ 
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Σύνδεση του περιβραχιόνιου στο πιεσόμετρο 
Εφαρμογή του περιβραχιόνιου 
Στάση σώματος 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗ WLAN 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ  
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  
ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ  
ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ  
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ FCC 
ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ  

ΔΠΑ 
σε mmHg

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΗ
Η χρήση του συγκεκριμένου πιεσόμετρου δεν συνιστάται για άτομα που παρουσιάζουν σοβαρές 
αρρυθμίες.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σύνδεση του περιβραχιόνιου στο πιεσόμετρο

Εφαρμογή του περιβραχιόνιου
a.Τραβήξτε το άκρο του περιβραχιόνιου μέσα από τον μεταλλικό βρόχο 
   τοποθετώντας το προς τα έξω (μακριά από το σώμα σας).
b.Περάστε το γυμνό σας μπράτσο μέσα από το περιβραχιόνιο και φέρτε 
   το περιβραχιόνιο 1-2 εκατοστά (1/2 της ίντσας) πάνω από τον αγκώνα.
c.Σφίξτε το περιβραχιόνιο και κλείστε το τραβώντας το προς το σώμα 
   σας και στερεώνοντάς το με την ταινία βέλκρο που το συγκρατεί.
d.Όπως κάθεστε, φέρτε μπροστά σας το χέρι σας με την παλάμη 

στραμμένη προς τα επάνω και ακουμπήστε το επάνω σε μια επίπεδη 
επιφάνεια, π.χ. γραφείο ή τραπέζι. Τοποθετήστε τον λαστιχένιο σωλήνα στο 
μέσο του μπράτσου σας ευθυγραμμίζοντάς τον με το μεσαίο σας δάχτυλο.

e.Το περικάρπιο πρέπει να εφαρμόζει άνετα αλλά και ευχάριστα γύρω από το μπράτσο σας. Πρέπει να 
   μπορείτε να περάσετε το δάχτυλό σας ανάμεσα στο μπράτσο σας και στο περικάρπιο.

Μην ξεχάσετε τα εξής:
1.Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε περιβραχιόνιο κατάλληλου μεγέθους. Τα μεγέθη του με βάση την 
   περιφέρειά του παρατίθενται στην ενότητα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ».
2.Η μέτρηση πρέπει να γίνεται πάντα στο ίδιο μπράτσο.
3.Μείνετε ακίνητοι στη διάρκεια της μέτρησης. Μη μετακινήσετε το μπράτσο και το σώμα σας ούτε το   
   πιεσόμετρο.
4.Μείνετε ακίνητοι και ήρεμοι επί ένα έως ενάμισι λεπτό πριν από τη μέτρηση της πίεσης του αίματός σας.
5.Φροντίστε να διατηρείτε το περιβραχιόνιο καθαρό. Συνιστούμε να το καθαρίζετε κάθε φορά που 

συμπληρώνονται 200 χρήσεις του. Αν λερωθεί, καθαρίστε το με υγρό πανί. Προσέξτε να μην περάσει νερό στο 
εσωτερικό του περιβραχιόνιου κατά τον καθαρισμό του. Μη βάλετε το πιεσόμετρο ή το περιβραχιόνιο κάτω 
από τη βρύση για να το ξεπλύνετε.

Στάση σώματος
Άνετο κάθισμα κατά τη μέτρηση
a.Καθίστε άνετα με τα πόδια σας να ακουμπάνε ίσια στο πάτωμα και όχι σταυροπόδι.
b.Φέρτε μπροστά σας το χέρι σας με την παλάμη στραμμένη προς τα επάνω και ακουμπήστε το επάνω 
   σε μια επίπεδη επιφάνεια, π.χ. γραφείο ή τραπέζι.
c.Το μέσο του περιβραχιόνιου πρέπει να βρίσκεται στο ύψος του δεξιού κόλπου της καρδιάς σας.

Ξάπλωμα κατά τη μέτρηση
a.Ξαπλώστε ανάσκελα.
b.Φέρτε το χέρι ίσιο στο πλάι με την παλάμη στραμμένη προς τα επάνω.
c.Το περιβραχιόνιο πρέπει να είναι τοποθετημένο στο ύψος της καρδιάς σας.
Σημείωση: Η πίεση του αίματος ενδέχεται να επηρεαστεί από τη θέση του περιβραχιόνιου και από τη φυσική 
σας κατάσταση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
a.Αφού εφαρμόσετε το περιβραχιόνιο και πάρετε βολική στάση σώματος, πιέστε το πλήκτρο χρήστη 1 ή το 
   πλήκτρο χρήστη 2 οπότε θα ενεργοποιηθεί το πιεσόμετρο και θα παρουσιαστεί η ένδειξη «While measuring, 

please relax (Χαλαρώστε κατά τη μέτρηση)». Τότε το πιεσόμετρο θα αρχίσει να αναζητά μηδενική πίεση. Αν το 
περιβραχιόνιο δεν έχει συνδεθεί με το πιεσόμετρο και πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, στην οθόνη του 
πιεσόμετρου θα παρουσιαστούν επί 3 δευτερόλεπτα οι ενδείξεις για τη θερμοκρασία του χώρου, την εξωτερική 
θερμοκρασία (αν έχει γίνει η ρύθμιση για WLAN), την ισχύ της μπαταρίας και το ρολόι (αν έχει γίνει η ρύθμιση 
για WLAN). Τότε το πιεσόμετρο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

b.Ύστερα το περιβραχιόνιο θα αρχίσει να φουσκώνει με αργό ρυθμό. Στη διάρκεια της διαδικασίας αυτής θα 
μετρηθούν η πίεση του αίματος και οι παλμοί. Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί ο υπολογισμός της πίεσης του 
αίματος και του ρυθμού των παλμών και παρουσιαστεί το αποτέλεσμα στην οθόνη, το πιεσόμετρο θα πάψει να 
φουσκώνει. Το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί αυτόματα στην τράπεζα της μνήμης του πιεσόμετρου. Αν η μνήμη 
είναι αποθηκευμένη στην τρέχουσα ομάδα μνήμης, η συσκευή θα δείξει τη διαφορά μεταξύ των 
αποτελεσμάτων της τρέχουσας μέτρησης και της πιο πρόσφατης παλαιότερης μέτρησης. Αν συνδέσετε το 
πιεσόμετρο στο νέφος, οι μετρήσεις θα μεταδοθούν αυτόματα στο νέφος.

c.Μετά τη μέτρηση το πιεσόμετρο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μόλις περάσει 1 λεπτό χωρίς να εκτελεστεί 
   κάποια λειτουργία.
d.Στη διάρκεια της μέτρησης μπορείτε να πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απενεργοποιηθεί αυτόματα το 
   πιεσόμετρο.

Σημαντικό: Συμβουλευτείτε γιατρό για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της πίεσης του αίματος.

ΡΥΘΜΙΣΗ WLAN
Προχωρήστε στη λήψη και στην εγκατάσταση της εφαρμογής της iHealth από το App Store (για συσκευή με iOS) 
ή από το Google Play (για συσκευή με Android). Ύστερα πιέστε παρατεταμένα το κουμπί χρήστη 2 επί 10 
δευτερόλεπτα και ρυθμίστε το δίκτυο WLAN ακολουθώντας τα βήματα που παρατίθενται στην εφαρμογή.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
  1.Ονομασία προϊόντος: Ασύρματο πιεσόμετρο iHealth Clear
  2.Κωδικός αναφοράς: BPM1
  3.Διαβάθμιση: Εσωτερικά τροφοδοτούμενη συσκευή, εφαρμοσμένο εξάρτημα τύπου BF, IP20, χωρίς AP ή APG, 
     συνεχής λειτουργία
  4.Μέγεθος συσκευής: περίπου 119 χιλιοστά × 118 χιλιοστά × 51 χιλιοστά (4,7 ίντσες × 4,6 ίντσες × 2 ίντσες)
  5.Περιφέρεια περιβραχιόνιου: 22 εκατοστά – 42 εκατοστά (8,6 ίντσες – 16,5 ίντσες), 42 εκατοστά – 48 
     εκατοστά (16,5 ίντσες – 18,9 ίντσες) (προαιρετικό μέγεθος XL)
  6.Βάρος: περίπου 350 γραμμάρια (12,3 ουγγιές) (χωρίς το περιβραχιόνιο)
  7.Μέθοδος μέτρησης: Ταλαντωσιμετρική μέθοδος, αυτόματο φούσκωμα και αυτόματη μέτρηση
  8.Όγκος μνήμης: 2 × 1.000 φορές με σφραγίδα ώρας και ημερομηνίας
  9.Ισχύς: Συνεχές ρεύμα (DC): 5 V       1 A    Μπαταρία: Ιόντων λιθίου 1*3,7 V       2.200 mAh
10.Περιοχή τιμών μετρήσεων:
     Πίεση στο περιβραχιόνιο: 0-300 mmHg
     Συστολική πίεση: 60-260 mmHg
     Διαστολική πίεση: 40-199 mmHg
     Ρυθμός παλμών: 40-180 χτύποι/λεπτό
11.Ακρίβεια:
     Πίεση: ±3 mmHg
     Ρυθμός παλμών: ±5%
12.Ασύρματη επικοινωνία:IEEE802.11b/g/n
13.Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία: 10℃～40℃ (50℉～104℉)
14.Υγρασία περιβάλλοντος κατά τη λειτουργία: σχετική υγρασία ≤85%
15.Θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά: -20℃～50℃ (-4℉～122℉)
16.Υγρασία περιβάλλοντος κατά την αποθήκευση και τη μεταφορά: σχετική υγρασία ≤85%

17.Πίεση περιβάλλοντος: 80 kPa-105 kPa
18.Διάρκεια ζωής μπαταρίας: περισσότερες από 180 μετρήσεις όταν είναι πλήρως φορτισμένη
19.Το σύστημα μέτρησης της πίεσης του αίματος περιλαμβάνει παρελκόμενα: αντλία, βαλβίδα, περιβραχιόνιο 
     και αισθητήρα.
Σημείωση: Οι προαναφερόμενες προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς να προηγηθεί σχετική ειδοποίηση.

ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
1.Προτού θέσετε σε λειτουργία τη μονάδα, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που παρατίθενται στο Εγχειρίδιο 
   κατόχου και τις υπόλοιπες παρεχόμενες οδηγίες.
2.Μείνετε ακίνητοι και ήρεμοι και ξεκουραστείτε επί 5 λεπτά πριν από τη μέτρηση της πίεσης του αίματός σας.
3.Το περιβραχιόνιο πρέπει να είναι τοποθετημένο στο ύψος της καρδιάς σας.
4.Όσο διαρκεί η μέτρηση δεν πρέπει να μιλάτε ούτε να κινείτε το σώμα και το μπράτσο σας.
5.Η μέτρηση πρέπει να γίνεται πάντα στο ίδιο μπράτσο.
6.Πρέπει πάντα να χαλαρώνετε επί τουλάχιστον 1 ή 1,5 λεπτό μεταξύ των μετρήσεων ώστε η κυκλοφορία του 

αίματος στο μπράτσο σας να επανέρχεται στον κανονικό της ρυθμό. Αν το περιβραχιόνιο μείνει 
παραφουσκωμένο για μεγάλο διάστημα (δηλαδή, αν η πίεση στο περιβραχιόνιο υπερβαίνει τα 300 mmHg ή 
μένει πάνω από τα 15 mmHg περισσότερο από 3 λεπτά), υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί εκχύμωση στο 
μπράτσο σας.

7.Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας για οποιαδήποτε από τις εξής καταστάσεις:
a) Για την εφαρμογή του περιβραχιόνιου επάνω από τραύμα ή περιοχή με φλεγμονή.
b) Για την εφαρμογή του περιβραχιόνιου σε οποιοδήποτε άκρο στο οποίο γίνεται ενδαγγειακή πρόσβαση ή 
    θεραπεία ή αρτηριοφλεβώδης παράκαμψη (Α-Φ).
c) Για την εφαρμογή του περιβραχιόνιου στο μπράτσο δίπλα από μαστεκτομή.
d) Για την ταυτόχρονη χρήση με άλλο ιατρικό εξοπλισμό παρακολούθησης στο ίδιο άκρο.

24.Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν πάσχετε από κοινές αρρυθμίες, 
π.χ. έκτακτες κολπικές ή κοιλιακές συστολές ή κολπική μαρμαρυγή, αρτηριακή σκλήρυνση, κακή έγχυση, 
διαβήτη, προεκλαμψία και παθήσεις των νεφρών.

25.Ο ασθενής μπορεί να είναι ένας από τους προβλεπόμενους χειριστές της συσκευής.
26.Απευθυνθείτε στο σέρβις αν ο χαρακτήρας ή ο αριθμός δεν εμφανίζεται ολόκληρος.  

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ
Μην αντικαταστήσετε την μπαταρία. Αν δεν είναι πλέον δυνατή η φόρτιση της, επικοινωνήστε με το Τμήμα 

Εξυπηρέτησης Πελατών.
• Όποτε χρειάζεται να φορτίσετε το πιεσόμετρο, συνδέστε το σε πηγή ισχύος.
• Αν το περιβραχιόνιο δεν έχει συνδεθεί με το πιεσόμετρο και πιέσετε οποιοδήποτε πλήκτρο, στην οθόνη του 

πιεσόμετρου θα παρουσιαστούν οι ενδείξεις για τη θερμοκρασία του χώρου, την εξωτερική θερμοκρασία (αν 
έχει γίνει η ρύθμιση για WLAN), την ισχύ της μπαταρίας και το ρολόι (αν έχει γίνει η ρύθμιση για WLAN). Αν η 
ισχύς πέσει κάτω από το 20% (οπότε η ένδειξη για τον όγκο της μπαταρίας παρουσιάζει μόνο ένα σύμβολο 
μπαταρίας), φορτίστε την μπαταρία. Το πιεσόμετρο δεν θα λειτουργεί ωσότου ανέβει ικανοποιητικά η στάθμη 
ισχύος της μπαταρίας.

• Όποτε φορτίζετε το πιεσόμετρο, στην οθόνη του θα αλλάζει διαρκώς υποδεικνύοντας την κατάσταση φόρτισης.
   Για αναλυτικές πληροφορίες ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.
• Προτείνουμε να φορτίζετε την μπαταρία όταν η ισχύς της πέφτει κάτω από το 25%.
  Αν υπερφορτίζετε την μπαταρία, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια της ζωής της.

      Δεν πρέπει να συνδέετε ή να αποσυνδέετε το φις του καλωδίου τροφοδοσίας από την ηλεκτρική πρίζα με 
      βρεγμένα χέρια.
      Αν ο προσαρμογέας ισχύος AC δεν λειτουργεί κανονικά, αλλάξτε τον.
      Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το πιεσόμετρο κατά τη φόρτισή του.
      Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε άλλο τύπο προσαρμογέα ισχύος AC γιατί υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί  
      βλάβη στο πιεσόμετρο.

Η απόρριψη του πιεσόμετρου, του καλωδίου, της μπαταρίας και του περιβραχιόνιου πρέπει να γίνει σύμφωνα 
με τους τοπικούς κανονισμούς
στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους.

Σημείωση: Οι κύκλοι φόρτισης της μπαταρίας είναι περιορισμένοι και ίσως τελικά χρειαστεί να αναθέσετε την 
αντικατάστασή της σε κάποιον παροχέα υπηρεσιών της iHealth. Η διάρκεια ζωής και οι κύκλοι φόρτισης της 
μπαταρίας ποικίλλουν και εξαρτώνται από τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

Κατάσταση πιεσόμετρου Ενδείκτης κατάστασης
Φόρτιση σε εξέλιξη
Πλήρως φορτισμένο
Χαμηλή ισχύς μπαταρίας

Σύμβολο δυναμικής μπαταρίας
Σύμβολο πλήρως φορτισμένης μπαταρίας
Σύμβολο αποφορτισμένης μπαταρίας και υπενθύμιση «Low battery unable to perform 
measurement, please recharge (Η μέτρηση δεν είναι εφικτή λόγω χαμηλής ισχύος της 
μπαταρίας. Επαναφορτίστε την.)»

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ
Στην οθόνη του πιεσόμετρου θα παρουσιαστεί η ένδειξη SYS or DIA beyond measurement range (Συστολική ή 
διαστολική πίεση εκτός περιοχής τιμών μέτρησης), ή  SYS or DIA below measurement range (Συστολική ή 

διαστολική πίεση κάτω από την περιοχή τιμών μέτρησης) ως ένδειξη συναγερμού λόγω τεχνικού σφάλματος αν η 
προσδιορισθείσα πίεση του αίματος (συστολική ή διαστολική) δεν εμπίπτει στην περιοχή τιμών που καθορίζεται 
στην ενότητα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ». Στην περίπτωση αυτή πρέπει να συμβουλευτείτε γιατρό ή να ελέγξετε μήπως 
δεν ακολουθήσατε τις οδηγίες κατά τη χρήση της συσκευής.
Η ένδειξη συναγερμού λόγω τεχνικού σφάλματος (δηλαδή μέτρηση εκτός της περιοχής τιμών) έχει προκαθοριστεί 
στο εργοστάσιο και δεν επιδέχεται ρύθμιση ούτε απενεργοποίηση. Η εν λόγω ένδειξη συναγερμού έχει καθοριστεί 
ως ειδοποίηση χαμηλής προτεραιότητας με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου IEC 60601-1-8.
Δεν ενεργοποιεί το κλείδωμα της συσκευής και δεν καθιστά υποχρεωτική την επαναφορά της. Το σήμα που 
παρουσιάζεται στην οθόνη θα εξαφανιστεί αυτόματα ύστερα από περίπου 8 δευτερόλεπτα.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Στην οθόνη 
παρουσιάζεται κάποιο
μη φυσιολογικό 
αποτέλεσμα.

Το περιβραχιόνιο δεν ήταν στη σωστή θέση ή 
δεν το είχατε σφίξει όπως πρέπει.

Η στάση του σώματος δεν ήταν σωστή στη 
διάρκεια της εξέτασης.

Μιλούσατε, μετακινήσατε το μπράτσο ή το 
σώμα σας, θυμώσατε, συγκινηθήκατε ή 
εκνευριστήκατε στη διάρκεια της εξέτασης.

Εσφαλμένη λειτουργία ή ισχυρή 
ηλεκτρομαγνητική παρεμβολή

Καμία απόκριση

Διαβάστε ξανά τις οδηγίες για την εφαρμογή 
του περιβραχιόνιου και επαναλάβετε την 
εξέταση.

Διαβάστε ξανά τις οδηγίες για τη στάση του 
σώματος και επαναλάβετε την εξέταση.

Επαναλάβετε την εξέταση όταν ηρεμήσετε. 
Αποφύγετε να μιλήσετε ή να κινηθείτε στη 
διάρκεια της εξέτασης.

Πατήστε το πλήκτρο χρήστη2 για περίπου 10 
δευτερόλεπτα, για να μηδενίσετε τη συσκευή, 
να κάνετε επανεκκίνηση της εφαρμογής και 
να ξανασυνδέσετε τη συσκευή iOS με την 
οθόνη

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

  7.Κανένα εξάρτημα του πιεσόμετρου δεν χρειάζεται συντήρηση από τον χρήστη. Ο χρήστης μπορεί να πάρει τα 
διαγράμματα των κυκλωμάτων, τις λίστες εξαρτημάτων, τις περιγραφές, τις οδηγίες βαθμονόμησης ή άλλες 
πληροφορίες που θα βοηθήσουν το κατάλληλα ειδικευμένο τεχνικό προσωπικό του να επισκευάσει όσα 
εξαρτήματα του εξοπλισμού επιδέχονται εργασίες επισκευής.

  8.Καθαρίστε το πιεσόμετρο με στεγνό, μαλακό πανί ή με υγρό και καλά στραγγισμένο μαλακό πανί 
χρησιμοποιώντας νερό, αραιωμένη αλκοόλη ως απολυμαντικό ή αραιωμένο απορρυπαντικό.

  9.Το πιεσόμετρο μπορεί να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά ασφάλειας και επιδόσεων επί τουλάχιστον 10.000 
μετρήσεις ή τρία χρόνια χρήσης και η ακεραιότητα του περιβραχιόνιου διατηρείται επί 1.000 κύκλους 
ανοίγματος και κλεισίματος.

10.Η μπαταρία μπορεί να διατηρήσει τα χαρακτηριστικά επιδόσεων επί τουλάχιστον 300 κύκλους φόρτισης. Η 
αντικατάσταση της μπαταρίας πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό της iHealth. 
Αλλιώς, η εγγύησή σας θα καταστεί άκυρη και η μονάδα σας είναι πιθανό να πάθει ζημιά.

11.Η αντικατάσταση του περιβραχιόνιου πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από ειδικευμένο τεχνικό της iHealth. 
     Αλλιώς, η μονάδα σας είναι πιθανό να πάθει ζημιά.
12.Αν το περιβραχιόνιου χρησιμοποιείται π.χ. σε νοσοκομείο ή κλινική, συνιστάται η απολύμανσή του δύο φορές 

την εβδομάδα. Σκουπίστε την εσωτερική πλευρά του περιβραχιόνιου (δηλαδή την πλευρά που ακουμπά στο δέρμα) με 
μαλακό πανί ελαφρά βρεγμένο με αιθυλική αλκοόλη (75-90%). Ύστερα αφήστε το να στεγνώσει στον αέρα.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ
Το πιεσόμετρο καλύπτεται από εγγύηση ενός έτους μετά την ημερομηνία αγοράς του έναντι ελαττωματικών 
υλικών και κακοτεχνίας εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις παρεχόμενες οδηγίες. Η εγγύηση καλύπτει μόνο 
τον τελικό χρήστη. Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια θα επισκευάσουμε ή θα αντικαταστήσουμε χωρίς χρέωση το 
πιεσόμετρο που καλύπτεται από την εγγύηση. Η επισκευή ή η αντικατάσταση του προϊόντος αποτελεί τη 
μοναδική δική μας ευθύνη και δική σας λύση για την αντιμετώπιση προβλημάτων με βάση την εγγύηση.

Συνιστούμε να ελέγχετε τις επιδόσεις του προϊόντος κάθε 2 χρόνια ή μετά από κάθε επισκευή. Αποταθείτε στο 
κέντρο εξυπηρέτησης.

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Σύμβολο για το στοιχείο 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ»

Σύμβολο για τη δήλωση «ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 
ΟΔΗΓΙΑΣ MDD93/42/ΕΟΚ.»

Σύμβολο για το στοιχείο
 «ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ»

Σύμβολο για το στοιχείο 
«ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ»

Σύμβολο για το στοιχείο
«ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

Σύμβολο για την οδηγία «ΔΙΑΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΣΤΕΓΝΟ.»

Η ονομασία iHealth είναι εμπορικό σήμα της iHealth Labs, Inc.
Το προϊόν έχει κατασκευαστεί για την iHealth Labs, Inc.
120 San Lucar Court Sunnyvale, CA 94086, USA
1-855-816-7705    www.ihealthlabs.com

iHealthLabs Europe SARL 
3 rue Tronchet, 75008, Parigi, Francia
support@ihealthlabs.eu   
www.ihealthlabs.eu

ANDON HEALTH CO., LTD.
No. 3 Jinping Street, Ya An Road, 
Nankai District, Tianjin 300190, Cina
Tel: 86-22-60526161

Σύμβολο για την οδηγία «ΜΗΝ ΑΓΓΙΖΕΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ 
ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΕΚΦΟΡΤΙΣΗ.
ΣΥΜΒΟΛΟ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ»

Σύμβολο για την οδηγία «ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟΝ ΟΔΗΓΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.»
Χρώμα φόντου του σήματος: μπλε. Γραφικό σύμβολο του σήματος: λευκό.

Σύμβολο για «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ»

Σύμβολο για «ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ BF» (Το περιβραχιόνιο είναι εφαρμοσμένο 
εξάρτημα τύπου BF.)

Σύμβολο για την «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» – Η απόρριψη των αποβλήτων ηλεκτρικών προϊόντων δεν 
πρέπει να γίνεται σε σημείο συλλογής οικιακών απορριμμάτων. Δώστε το προϊόν για ανακύκλωση όπου υπάρχουν 
οι ανάλογες εγκαταστάσεις. Για ενημέρωση όσον αφορά την ανακύκλωση, αποταθείτε στην αρμόδια αρχή ή σε 
σημείο λιανικής πώλησης του προϊόντος στην περιοχή σας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ FCC
Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται προς το Τμήμα 15 των Κανόνων της FCC (Ομοσπονδιακής Επιτροπής 
Επικοινωνιών στις ΗΠΑ). Η λειτουργία της διέπεται από τις εξής δύο προϋποθέσεις:
(1) Η συγκεκριμένη συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή και (2) η συγκεκριμένη συσκευή 
πρέπει να δέχεται κάθε ληφθείσα παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που ενδέχεται να προκαλέσει 
ανεπιθύμητη λειτουργία της.
Αν ο χρήστης προχωρήσει σε αλλαγές ή τροποποιήσεις για τις οποίες δεν υπάρχει ρητή έγκριση της iHealth 
Labs, Inc., ενδέχεται να καταστεί άκυρο το δικαίωμά του να χρησιμοποιεί το προϊόν.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το συγκεκριμένο προϊόν έχει υποβληθεί σε δοκιμές και έχει διαπιστωθεί ότι συμμορφώνεται προς τα 
όρια για ψηφιακές συσκευές Κατηγορίας Β, σύμφωνα με το Τμήμα 15 των Κανόνων της FCC. Τα όρια αυτά είναι 
σχεδιασμένα για να παρέχουν εύλογη προστασία από επιζήμια παρεμβολή σε οικιστικές εγκαταστάσεις. Το 
προϊόν παράγει, χρησιμοποιεί και μπορεί να ακτινοβολήσει ραδιοσυχνότητα και, αν η εγκατάσταση και η χρήση 

του δεν γίνουν σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή στις ραδιοεπικοινωνίες. 
Ωστόσο, ουδεμία εγγύηση υπάρχει ότι δεν θα προκύψει παρεμβολή σε κάποια συγκεκριμένη εγκατάσταση. Αν το 
προϊόν πράγματι προκαλέσει επιζήμια παρεμβολή στη λήψη ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σήματος, πράγμα που 
μπορείτε να διαπιστώσετε απενεργοποιώντας τον εξοπλισμό και ενεργοποιώντας τον ξανά, συνιστούμε στον 
χρήστη να επιχειρήσει να διορθώσει την παρεμβολή παίρνοντας ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:
− Μπορεί να αλλάξει τον προσανατολισμό ή τη θέση της κεραίας λήψης.
− Μπορεί να αυξήσει την απόσταση μεταξύ του εξοπλισμού και του δέκτη.
− Μπορεί να συνδέσει τον εξοπλισμό σε πρίζα που ανήκει σε διαφορετικό κύκλωμα από αυτό στο οποίο είναι 
συνδεδεμένος ο δέκτης.
− Μπορεί να αποταθεί στον αντιπρόσωπο ή σε πεπειραμένο τεχνικό ραδιοφώνων/τηλεοράσεων και να ζητήσει τη βοήθειά του.
Το συγκεκριμένο προϊόν συμμορφώνεται προς τα πρότυπα του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά (Industry 
Canada (IC)). IC: RSS-210
Το όριο SAR των ΗΠΑ (FCC) είναι 1,6 W/kg ως μέση τιμή ανά γραμμάριο ιστού. Η συσκευή έχει επίσης ελεγχθεί 
με βάση αυτό το όριο SAR.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΡΙ IC
Η συγκεκριμένη συσκευή συμμορφώνεται προς τα πρότυπα του Υπουργείου Βιομηχανίας του Καναδά (Industry 
Canada (IC)) περί των προδιαγραφών των προτύπων ραδιοεπικοινωνιών (RSS) για τις οποίες δεν απαιτείται 
ειδική άδεια. Η λειτουργία διέπεται από τις εξής δύο προϋποθέσεις:
(1) η συγκεκριμένη συσκευή δεν επιτρέπεται να προκαλέσει παρεμβολή και
(2) η συγκεκριμένη συσκευή πρέπει να δέχεται κάθε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης παρεμβολής που 
ενδέχεται να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία της.
Το συγκεκριμένο προϊόν είναι εγκεκριμένο με βάση την Οδηγία για εκπομπούς ραδιοεξοπλισμού και 
τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού (R&TTE).

Με το παρόν έγγραφο η εταιρεία [iHealth Labs, Inc.] δηλώνει ότι το συγκεκριμένο προϊόν BPM1 συμμορφώνεται 
προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές σχετικές διατάξεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Μπορείτε να 
προχωρήσετε στη λήψη της δήλωσης συμμόρφωσης προς την Οδηγία 1999/5/EΚ από την ιστοσελίδα 
https://www.ihealthlabs.eu/support/certifications.

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Το πιεσόμετρο διέπεται από τα εξής πρότυπα: IEC 60601-1:2005 +A1:2012(E)/EN 60601-1：2006/A11: 2011 
(Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός -- Τμήμα 1: Γενικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και τις ουσιώδεις 
επιδόσεις), IEC 60601-1-2:2014 (Ιατρικός ηλεκτρικός εξοπλισμός -- Τμήμα 1-2: Γενικές απαιτήσεις για τη βασική 
ασφάλεια και τις ουσιώδεις επιδόσεις - Συμπληρωματικό πρότυπο: Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC) – 
Απαιτήσεις και δοκιμές), IEC80601-2-30:2009 + AMD1: 2013/EN 80601-2-30:2010/A1: 2015 (Ιατρικός 
ηλεκτρικός εξοπλισμός – Τμήμα 2-30: Ειδικές απαιτήσεις για τη βασική ασφάλεια και τις ουσιώδεις επιδόσεις 
αυτοματοποιημένων μη επεμβατικών σφυγμομανομέτρων) EN 1060-1: 1995 + A2: 2009 (Μη επεμβατικά 
σφυγμομανόμετρα - Τμήμα 1: Γενικές απαιτήσεις), EN 1060-3: 1997 + A2: 2009 (Μη επεμβατικά 
σφυγμομανόμετρα - Τμήμα 3: Συμπληρωματικές απαιτήσεις για ηλεκτρομηχανικά συστήματα μέτρησης πίεσης 
αίματος).

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
Το συγκεκριμένο προϊόν είναι κατάλληλο για τον εξοπλισμό και πληροί απαιτήσεις συστήματος που αφορούν 
λήψη ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για την ενδεδειγμένη εργασία με ζωνικό εύρος λήψης WLAN 22M. Μπορείτε 
επίσης να χρησιμοποιήσετε το προϊόν και για εξοπλισμό πομπού ραδιοσυχνοτήτων (RF) καθώς πληροί 
απαιτήσεις συστήματος και συχνότητα εκπομπής 2,4 GHz ζώνης ISM, τύπους διαμόρφωσης WLAN: DBPSK/D-
QPSK/CCK (DSSS) BPSK/QPSK/16QAM/64QAM (OFDM) και ενεργή ακτινοβολούμενη ισχύ: < 20 dBm

Γρήγορα ηλεκτρικά 
μεταμβάσματα/Ριπή

Υπερτάσεις
μεταξύ γραμμών

Υπερτάσεις
μεταξύ γραμμής και 
γείωσης

Διαταραχές μετρούμενες 
δι' αγωγής και επαγόμενες 
από πεδία ραδιοσυχνο
τήτων

Βυθίσματα τάσης

Διακοπές τάσης

Επίπεδα δοκιμών ατρωσίας

Οικιακό περιβάλλον υγειονομικής περίθαλψης

±2 kV Συχνότητα επανάληψης 100 kHz

3 V, 0,15 MHz-80 MHz
6 V σε ISM και ζώνες ερασιτεχνικών ραδιοφωνικών σταθμών 
μεταξύ 0,15 MHz και 80 MHz
80% AM σε 1 kHz

0% UT, 0,5 κύκλοι
Σε 0º, 45º, 90º, 135º, 180º, 225º, 270º και 315º

0% UT, 1 κύκλος και 70% UT, 25/30 κύκλοι
Μονή φάση: σε 0º

0% UT, 250/300 κύκλοι

Η οθόνη LCD δείχνει  
“Error Code 000” 
[«Κωδικός σφάλματος 000»]

Η οθόνη LCD δείχνει  
“Error Code 001” 
[«Κωδικός σφάλματος 001»]

Η οθόνη LCD δείχνει  
“Error Code 002” 
[«Κωδικός σφάλματος 002»]

Η πίεση του συστήματος είναι ασταθής 
πριν τη μέτρηση

Αποτυχία ανίχνευσης συστολικής πίεσης

Αποτυχία ανίχνευσης συστολικής πίεσης

Μην κινήστε και δοκιμάστε ξανά.

Η οθόνη LCD δείχνει  
“Error Code 003” 
[«Κωδικός σφάλματος 003»]

Το σύστημα πεπιεσμένου αέρα είναι 
φραγμένο ή η περιχειρίδα είναι πολύ 
σφιχτή κατά το φούσκωμα

Η οθόνη LCD δείχνει  
“Error Code 004” 
[«Κωδικός σφάλματος 004»]

Διαρροή στο σύστημα πεπιεσμένου αέρα 
ή η περιχειρίδα είναι πολύ χαλαρή κατά 
το φούσκωμα

Φορέστε σωστά την περιχειρίδα και 
δοκιμάστε ξανά

Η οθόνη LCD δείχνει  
“Error Code 005” 
[«Κωδικός σφάλματος 005»]

Η οθόνη LCD δείχνει  
“Error Code 006” 
[«Κωδικός σφάλματος 006»]

Η οθόνη LCD δείχνει  
“Error Code 007” 
[«Κωδικός σφάλματος 007»]

Η οθόνη LCD δείχνει  
“Error Code 010” 
[«Κωδικός σφάλματος 010»]

Πίεση περιχειρίδας πάνω από 300 mmHg

Πάνω από 160 δευτερόλεπτα με πίεση 
περιχειρίδας πάνω από τα 15 mmHg

Ανωμαλία στη μνήμη ή σφάλμα στο 
τσιπ της θερμοκρασίας

Σφάλμα παραμέτρου αισθητήρα πίεσης

Μετρήστε πάλι μετά από πέντε λεπτά. 
Αν η οθόνη παραμένει μη φυσιολογική, 
απευθυνθείτε στον τοπικό διανομέα ή 
στο εργοστάσιο.

Η οθόνη LCD δείχνει  
“Error Code 011” 
[«Κωδικός σφάλματος 011»]

Η οθόνη LCD δείχνει  
“Error Code 012” 
[«Κωδικός σφάλματος 012»]

Η οθόνη LCD δείχνει  
“Error Code 013” 
[«Κωδικός σφάλματος 013»]

Η οθόνη LCD δείχνει  
“Error Code 015” 
[«Κωδικός σφάλματος 015»]

Η οθόνη LCD δείχνει  
“WLAN password is wrong” 
[«Ο κωδικός πρόσβασης 
στο WLAN είναι λάθος»]

Κατά τη μεταφόρτωση δεδομένων η 
συσκευή δεν ήταν συνδεδεμένη στο cloud 

Αποτυχία στην έναρξη λειτουργίας της 
μονάδας WLAN

Δεν βρέθηκε δίκτυο 

Αποτυχία λήψης IP 

Ο κωδικός πρόσβασης στο ασύρματο 
δίκτυο είναι λάθος

Ξαναρυθμίστε το ασύρματο δίκτυο και 
βεβαιωθείτε ότι το συνδεδεμένο δίκτυο 
βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Μετρήστε 
πάλι μετά από πέντε λεπτά. Αν η οθόνη 
παραμένει μη φυσιολογική, απευθυνθείτε 
στον τοπικό διανομέα ή στο εργοστάσιο.

Ελέγξτε τον κωδικό πρόσβασης στο 
ασύρματο δίκτυο και ξαναρυθμίστε το 
ασύρματο δίκτυο

Χαμηλή ισχύς μπαταρίας. Η ισχύς της μπαταρίας έχει πέσει 
κάτω από το 20%.

Φορτίστε την μπαταρία.

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18     

      Αν η αντικατάσταση της μπαταρίας λιθίου γίνει από ανεπαρκώς καταρτισμένα άτομα, υπάρχει κίνδυνος   
      πυρκαγιάς ή έκρηξης.


