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FELKAROS VÉRNYOMÁSMÉRŐ TYPE PG-800B10
HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK ÉS GARANCIA

Tisztelt Ügyfél! A Laica szeretné megköszönni, hogy ezt a terméket választotta, amelyet 
megbízhatósági és minőségi kritériumok alapján terveztünk a teljes megelégedésének 
céljából. 

FONTOS
HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL
ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HIVATKOZÁS CÉLJÁBÓL

Az utasítások a termék részét képezik, ezért a termék teljes élettartama alatt őrizze 
meg. Ha a készüléket eladja, vagy másik tulajdonosnak átadja, akkor adja át vele 
a teljes dokumentációt is. A termék biztonságos és helyes használata érdekében 
a felhasználó gondosan olvassa el a kézikönyvben tartalmazott utasításokat és 
figyelmeztetéseket, mivel fontos biztonságra vonatkozó információkat, használati 
és karbantartási utasításokat tartalmaznak. Ha az utasításokat elvesztené, illetve 
további információra, vagy adatokra lenne szüksége, keresse fel a céget az alábbi 
címen: Laica S.p.A. Viale del Lavoro, 10 - 36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy - Tel. 
+39 0444.795314 - info@laica.com - www.laica.it

Ez a teljesen automata készülék a vérnyomás (szisztolés és diasztolés), a szívfrekvenciának és 
aritmiák jelenlétének nem invazív módon történő mérését és ellenőrzését szolgálja.

TARTALOM

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA 6. old.
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK  6. old.
A VÉRNYOMÁS ÉRTÉKEK OSZTÁLYOZÁSA 7. old.
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ELEKTROMÁGNESES KOMPATIBILITÁS  12. old.

SZIMBÓLUMOK MAGYARÁZATA

Figyelmeztetések

Tiltások

Figyelem! Figyelmesen olvassák 
el a használati utasításokat.

“BF típusú alkalmazott részek” 
szimbólum (a mandzsetta BF 
típusú alkalmazott rész) 

Tartsa szárazon!

Az orvostechnikai eszközökről szóló 
93/42/EGK európai jogszabályoknak 
való megfelelés.

Európai képviselő

LOT Gyártási tétel száma

Gyártó IP20: Elektromos készülékek 
csomagolásának védettségi foka, 
ahol az első számjegy a külső 
szilárd testek behatolásával szem-
beni (0-6), míg a második számjegy 
a folyadékok behatolásával szem-
beni védettségi fokot (0-8) jelöli.

0413

BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

• A termék használata előtt ellenőrizzék, hogy a készüléken nincsenek látható sérülési 
nyomok. Ha kétségük merül fel, ne használják a készüléket és forduljanak a viszonte-
ladóhoz.

• Tartsák a csomagolás részét képező műanyag zacskót gyermekektől távol: fulladást 
okozhat.

• Ez a készülék kizárólag arra a célra használható, amelyre tervezték és a használati út-
mutatóban leírt módon. Minden ettől eltérő használat helytelen, tehát veszélyes. A gyártó 
nem vonható felelősségre a helytelen, vagy hibás használatból eredő esetleges károkért.

• Jelen készülék használatát és karbantartását csökkent fizikai, érzéki vagy szellemi 
képességű, vagy nem megfelelő tapasztalattal és tudással rendelkező személyek is 
végezhetik, ha a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt állnak. Gyermekek ne 
játsszanak a készülékkel.

• A véletlenszerű fulladás eshetőségének megakadályozása érdekében ezt az egységet 
gyermekektől távol eső helyen tárolják és a mandzsettát ne tekerjék a nyakuk köré.

• Nagy gonddal bánjanak a készülékkel, ütésektől, szélsőséges hőmérséklet ingadozástól, 
nedvességtől, portól, közvetlen napfénytől és hőforrásoktól óvják.

• Meghibásodás és / vagy helytelen működés esetén kapcsolják ki a készüléket annak 
módosítása nélkül. Javítási igényükkel forduljanak a viszonteladóhoz.

• Amikor a készülék kapcsolóit használják, győződjenek meg arról, hogy kezeik szárazak.
SOHA ne merítsék a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
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FIGYELEM! A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT:

• Ez a készülék felnőtt, 18 évet betöltött személy vérnyomás értékeit mérheti, akinek karkör-
fogata 22-42 cm között van. Ha gyermek vérnyomását szeretné mérni, kérje az orvos 
véleményét.
TILOS a készülék használata, ha súlyos ritmuszavarban szenved.

• Az otthoni mérés ellenőrzést jelent, nem diagnózist vagy kezelést. A szokatlan adatokat 
minden esetben vitassák meg orvosukkal. Semmilyen esetben sem szabad önhatalmúlag 
megváltoztatni az orvos által felírt gyógyszerek adagolását.

• A készülék használata előtt konzultáljanak orvosukkal az alábbi esetekben:
• pacemakert viselők,
• szívritmus szabálytalanság (aritmia),
• terhesség,
• a mandzsettának a karon levő sebre vagy sérülésre történő helyezése,
• a mandzsetta olyan végtagra történő helyezése, ahol intravasculáris bemenet vagy 
artériás-vénás sönt van (A-V),
• a mandzsetta használata olyan személyeken, akiknél emlőamputációt végeztek,
• a vérnyomásmérő egyidejű használata más, ugyanazon a végtagon elhelyezett orvosi  
monitoráló műszerekkel,
• dialízis során,
• véralvadásgátlók, trombocitagátlók vagy szteroidok szedése esetén.

• Az alább felsorolt esetekben hiba jelentkezhet, vagy csökkenhet a mérési pontosság: érelm-
eszesedés, felső végtagok izomgörcse, vérkeringés csökkenése, szív- és érrendszer meg-
betegedései, nagyon alacsony vérnyomás, vérellátás zavarai, aritmia és más kóros állapot 
előtti helyzetek.
A készüléket tilos elsősegélyként és a vérnyomás folyamatos ellenőrzésére használni.

• Ezt az eszközt csak háztartási környezetben szabad használni, ne használja azon kívül, vagy 
utazás közben.

• Előfordulhat, hogy a “Műszaki jellemzők” szakaszban megjelölt hőmérséklet vagy páratarta-
lom határértékek túllépése esetén a készülék nem szolgáltat pontos mérési eredményeket.

• Ne használják erős mágneses mezők közelében, tartsák tehát távol rádiókészülékektől (az 
interferenciákra vonatkozó bővebb információért lásd az “Elektromágneses kompatibilitás” 
szakaszt).

• Kizárólag a gyártótól vásárolt eredeti mandzsettát használják. Nem eredeti mandzsetták 
használata hibás mérési eredményeket adhat.
TILOS a mandzsetta használatát fertőző betegségekben szenvedő személyekkel megosztani 
(fertőzés veszélye).
TILOS a levegőtömlőt mérés közben meghajlítani, vagy összenyomni a mandzsetta felfújása 
során bekövetkező lehetséges hibák vagy a mandzsetta folyamatos nyomogatásából eredő 
véraláfutások megelőzése érdekében.

• A tervezett üzemeltető a beteg. Ne használja ezt az eszközt, ha allergiás a műanyagra és/
vagy a gumira.

AZ ELEMEK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATA

• Vegyék ki az elemeket, amikor hosszabb ideig nem használják a készüléket és tárolják 
hűvös és száraz helyen, környezeti hőmérsékleten.
NE töltsék újra az elemeket, ha azok nem újratölthetők.
NE töltsön újratölthető elemeket a kézikönyvben megadottaktól eltérő módszerekkel, vagy 
nem megfelelő eszközökkel.
Soha ne tegye ki az elemeket hőforrásoknak, vagy közvetlen napfénynek. Ezen utasítások 
figyelmen kívül hagyása károsíthatja az elemeket és / vagy felrobbanhatnak.
NE dobja az elemeket nyílt lángba.

• Az elemek eltávolítását, vagy cseréjét csak felnőtt személyek végezhetik.
• Tartsák az elemeket gyermekektől távol eső helyen: az elemek lenyelése életveszélyes. 

Lenyelés esetén azonnal forduljanak orvoshoz.
• Az elemekben levő sav korrodáló hatású. Kerüljék a bőrrel, szemmel vagy ruhaneművel 

történő érintkezést.

A VÉRNYOMÁS ÉRTÉKEK OSZTÁLYOZÁSA

A vérnyomás személyenként változik és ugyanazon személy esetében is minden nap nő és 
csökken, az életkorral előre haladva általában növekszik és függ az egyén életstílusától. Min-
den egyes mérés végén a vérnyomás értékeket össze kell hasonlítani az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének egészségre szakosodott szervezete, az Egészségügyi Világszervezet (WHO, 
World Health Organization) által kidolgozott táblázatával. A kijelző bal oldalán megjelenő 
tartományok jelzik a vérnyomás értékek osztályozását.

VÉRNYOMÁS OSZTÁLYOZÁSA SZISZTOLÉS
(Hgmm)

DIASZTOLÉS
(Hgmm)

SZEGMENS 
SZÍNE

Optimális <120 <80 Zöld

Normál 120 – 129 80 – 84 Zöld

Normál - Magas 130 – 139 85 – 89 Sárga

1. fokú magas vérnyomás - Enyhe 140 – 159 90 – 99 Narancs

2. fokú magas vérnyomás - Mérsékelt 160 – 179 100 – 109 Narancs

3. fokú magas vérnyomás - Súlyos ≥ 180 ≥ 110 Narancs
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105 mmHg (szisztolés) és 60 mm Hg (diasztolés) értékeknél alacsonyabb mérési értékek ala- 
csony vérnyomásra utalnak. Javasoljuk, hogy konzultáljanak orvosukkal.
Ez a készülék képes a szabálytalan szívritmus, vagy aritmia érzékelésére, és kijelzi azt a ki-
jelzőn a szimbólummal.
Az aritmia oka lehet gyakori szorongás, rendkívüli érzelmi állapot, túlzott alkoholfogyasztás, 
genetikai hajlam az életkor, vagy más.
Az aritmia lehet rendkívüli fizikai vagy pszichés (átmeneti diszkomfort) állapot tünete, vagy 
tényleges szívbetegség.
Mindig forduljanak orvoshoz, amikor a vérnyomásmérő a szabálytalan szívverés 
szimbólumát jeleníti meg.

A TERMÉK LEÍRÁSA (lásd az 1. ábrát)

1. LCD KIJELZŐ
2. “SET” gomb
3. „M” gomb
4. “O / I” gomb
5. Mandzsetta tároló rekesz
6. Légtömlő csatlakozó
7. Elemtartó rekesz
8. Mandzsetta
9. Légtömlő
10. Levegőcső dugó
11. Elemek
12. Tartó

MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGOK
• Termék neve: vérnyomásmérő
• Kereskedelmi név: BM26052
• Besorolás: Belső energia, BF típusú akalmazott rész, IP20, No AP vagy APG,  

Folyamatos üzemmód
• Módszer: oszcillometriás, automatikus levegő felfújása és mérése
• Mérési tartomány:  30 - 280 mmHg (kar vérnyomása), 

  40 - 199 szívverés/perc (szívfrekvencia)
• Pontosság:  szisztolés, diasztolés ±3 mmHg 

  szívfrekvencia a mért érték ±5%
• Memóriák: 90 memória
• Kar körfogat: kb. 220 - 420 mm között

• Áramellátás: 4 db AA típusú 1,5V-os alkáli elem,(LR06)
• Elemek önállósága: kb. 200 mérés
• Üzemi környezeti feltételek: +5 °C - +40 °C; relatív páratartalom ≤15 ~ 93% RH  
• Környezeti feltételek a tároláshoz: -20 °C - +50 °C; relatív páratartalom ≤93% RH
• Üzemi és tárolási légnyomás: 50kPa-106kPa
• A termék várható élettartama használat közben: 5 év

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK

ELEMEK BEHELYEZÉSE / CSERÉJE
Ez a vérnyomásmérő 4 db 1,5V-os AA alkáli elemmel működik. Első használatkor és amikor 
a kijelzőn megjelenik az elem szimbóluma, helyezzék be és / vagy cseréljék ki az elemeket.
Nyissák ki az elemtartót a fedél nyelvének segítségével, tegyék be az elemeket, ügyeljenek a 
feltüntetett polaritásra és zárják le a fedelet.
A lemerült elemeket az “Ártalmatlanítási eljárás” szakaszban leírtak szerint semmisítsék meg.

Ha az elemek teljesen lemerültek, a készülék nem világít.

DÁTUM / ÓRA BEÁLLÍTÁSA
1. Ha a készülék ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a SET gombot, amíg a kijelző villogni nem 

kezd. Az “M” gombbal állítsa be a dátumot, majd erősítse meg a “SET” gombbal.
2. Állítsa be egymás után a hónapot, a napot, az órát és a percet. Állítsa be az adatokat az 

“M” gombbal, majd erősítse meg a “SET” gombbal. A kijelzőn megjelenik az idő 24 órás 
formátumban.

Az elemek cseréjekor újra meg kell határoznia a dátum / idő beállításait.

A MANDZSETTA FELTEKERÉSE
1. Vegye ki a mandzsettát a rekeszéből.
2. Dugják bal karjukat a mandzsettába a “Mandzsetta feltekerése” ábrán látható módon és a 

tépőzárral rögzítsék.
A mandzsetta széle 2-3 cm-rel a könyökhajlat felett legyen, a bal kezet fektessék az asztalra 
és tenyerüket fordítsák felfelé.
Helyezzék a légtömlőt a kar közepére. A mandzsettának a karhoz kell simulnia, de ne szorítsák 
meg túlságosan, a mandzsetta és a kar között hagyjanak egy ujjnyi helyet.
Ha a mandzsettát túlságosan megszorítják, vagy lazán hagyják, a vérnyomás értékek pontat-
lanok lehetnek. Ne tekerjék az ingujjakat a felkarra, mert az akadályozza a véráramlást és ez 
nem teszi lehetővé az alapos mérést.

Ellenőrizzék, hogy a kapott mandzsetta (22 - 42 cm) 
megfelel-e a karkörfogatnak.



HUMagyar

9

HELYES MÉRÉSI MÓD
A vérnyomás precíz méréséhez kövessék az alábbi utasításokat:
1. Üljenek le, lazuljanak el és a mérés előtt legalább 5 percig maradjanak mozdulatlanok.
2. A mandzsetta felhelyezése előtt tegyék szabaddá karjukat és csuklójukról távolítsák el az 

ékszereket.
3. Mérés előtt lehetőség szerint ne egyenek, ne dohányozzanak, ne igyanak és tegyék ki 

magukat fizikai igénybevételnek.
4. A méréshez mindig ugyanazt a kart használják (lehetőség szerint a balt). 

Támasszák karjukat az asztalra úgy, hogy karjuk a szívükkel egy vonalban legyen. 
Karjukat természetes módon nyújtsák ki. Mérés közben semmilyen testrészüket, vagy a 
vérnyomásmérőt ne mozgassák.

5. Mindkét lábukat támasszák a padlóra, ne rakják keresztbe lábaikat vagy lábfejeiket. 
A mérések fekvő helyzetben is végezhetőek. Elegendő a hátukra feküdni a mandzsettát a 
szívvel egy vonalba feltekerve és a kézfejüket felfelé fordítva (tanulmányozzák a “helyes 
mérési pozíciók” ábrákat).

6. A mérést lehetőség szerint mindig ugyanabban az időpontban végezzék saját vér- 
nyomás értékeik összehasonlításához.

7. Ne hagyatkozzanak csak egy mérésre. Azt javasoljuk, hogy legalább 2 mérést 
végezzenek egymástól 10 / 15 perc különbséggel. 
Ez idő alatt karjukat hagyják pihenő helyzetben, mivel a vérbőség hamis méréseket 
eredményezhet.

8. Amennyiben kellemetlen érzéseik vannak mérés során, azonnal kapcsolják ki a készüléket 
az “O/I” gombbal.

MÉRÉS VÉGZÉSE
1. Illesszék a légtömlő dugóját a vérnyomásmérő csatlakozójába.
2. Nyomja meg az “O / I” gombot. A kijelzőn csak néhány másodpercig az összes funkciós 

szimbóluma kigyullad. A kijelzőn a “0” felirat látható. Abban az esetben, ha az előző 
méréshez képest levegő maradt a mandzsettában, a szimbólum néhány másodpercig 
villog a kijelzőn.

3. A mandzsetta automatikusan megduzzad és a felfújás akkor szakad meg, amikor eléri az 
optimális szintet. Próbáljanak meg ellazulni, ne beszéljenek és ne mozogjanak. 
Ha az előre beállított vérnyomást (170 mmHg) elégtelennek tartják, vagy kezük meg-
mozdul, az egység ismét elvégzi a pumpálást (max. 280 mmHg értékig).

4. A mandzsetta automatikusan leenged és a kijelzőn megjelenik a szisztolés, diasztolés 
vérnyomás, a pulzusszám, a mérés dátuma és ideje. 
A (❤) szimbólum csak abban az esetben jelenik meg, ha a készülék szabálytalan szív-
verést (aritmiát) érzékel. A kijelző bal oldalán megjelenő nyilak jelzik a vérnyomás értékek 
osztályozását.

5. A készülék kb. 1 perces állást követően automatikusan kikapcsol, vagy az “O/I” gomb 
nyomásával kikapcsolható. 
A mérés az “O/I” gomb nyomásával megszakítható.

Győződjön meg arról, hogy az elemek teljesen fel legyenek töltve: a lemerült, 
vagy kevéssé feltöltött elemek csökkentik a szivattyú hatékonyságát, mivel a vér- 
nyomásmérő nem ad elegendő nyomást az előre beállított időtartamon belül. Ezért 
a vérnyomásmérő ERR jelzést ad. Ekkor cserélje ki az elemeket.

MEMÓRIA FUNKCIÓ
Ez a készülék akár 90 vérnyomásmérést képes tárolni. Minden mérés után az összes észlelt 
értéket automatikusan tárolja. A korábbi mérések megjelenítéséhez nyomja meg az “M” gom-
bot: a kijelzőn megjelenik a mérések átlaga.
A tárolt adatok görgetéséhez nyomja meg az “M” vagy a “SET” gombot és a mérések meg-
jelennek, a legfrissebbtől a legrégebbiig: a 01 szám jelzi a legfrissebb adatokat, a 90 szám a 
legrégebbi.
Körülbelül 1 perc használaton kívül, vagy az “O / I” gomb megnyomásával a készülék automa-
tikusan kikapcsol. A 90 mérés túllépésekor a legrégebbi adatok automatikusan törlődnek. Ha 
nincs tárolt mérés, a kijelzőn a “ ” felirat jelenik meg.

A MENTETT ADATOK TÖRLÉSE
Az összes tárolt adat törölhető: nyomja meg az “M” gombot kb. 5 másodpercig, a kijelzőn a  
“ ” felirat jelenik meg és automatikusan kikapcsol.

KARBANTARTÁS

• Készüléket a tokjában hűvös és száraz helyen tárolják, ne tekerjék fel túl szorosan a tömlőt 
és ne tegyenek rá nehéz tárgyakat.

• A vérnyomásmérőt puha és száraz ronggyal, vagy vízzel, vagy folyékony fertőtlenítőszerrel 
átitatott ronggyal tisztítsák meg.
Soha ne használjanak vegyszereket, vagy dörzs hatású tisztítószert. Kb. 200 használat után 
javasoljuk a mandzsetta tisztítását.
NE mossák a mandzsettát mosógépben és ne dörzsöljék, hanem egy száraz vagy etil-al-
kohollal (75-90%) átitatott ronggyal gyengéden töröljék át a felületét és hagyják a levegőn 
megszáradni.

• Ügyeljenek arra, hogy folyadékok soha ne tudjanak bejutni a légtömlőbe. Ne végezzen 
karbantartást a készüléken működés közben.
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NE nyomja meg az “O / I” gombot, ha a mandzsetta nincs felerősítve a karjára.
NE szedje szét a készüléket.

• TILOS a készüléket szétszerelni.
• Javasoljuk a készülék teljesítményének 2 évente, vagy javítás utáni ellenőrzését. Lépjen 

kapcsolatba a Laica szakszervizzel (nem garanciális tevékenység).
• A felhasználó nem javíthatja a vérnyomásmérőt. 

Olyan szakképzett személyzet esetében, aki képes megjavítani a javíthatónak minősülő 
alkatrészeket, a gyártó rendelkezésre bocsáthat a javítások elvégzéséhez szükséges 
segédanyagot (mint pl. áramköri rajzok, alkatrész listák, kalibrálási utasítások, …)

PROBLÉMÁK ÉS ELHÁRÍTÁSUK

Problémák Lehetséges ok Megoldás

Az “O/I” gomb nyomását 
követően a mérés nem 
indul el.

Az elemek helytelenül lettek 
betéve.

Ellenőrizzék az elemek 
behelyezését.

Az elemek lemerültek. Végezzék el cseréjüket.

Erős mágneses interfer-
encia.

Vegyék ki az elemeket 5 
percre és próbálják újból 
elvégezni a mérést.

A kijelzőn az elem szimbólu-
ma jelenik meg. 

Az elemek lemerültek. Ha 
normál cink-szén elemeket  
használnak, nagyobb gyako-
risággal kell cserélni őket.

Végezzék el cseréjüket. 
Használjanak alkáli eleme-
ket a működési autonómia 
növeléséhez.

A mérések rendkívül ala- 
csonyak, vagy túl magasak.

A mandzsetta nem megfele-
lően lett felhelyezve.

 Ismét olvassák el a 
“Mandzsetta feltekerése” c. 
szakaszt”.

Helytelen testtartás mérés 
során.

Ismét olvassák el a a “Man-
dzsetta szakaszt”.

Mérés során elmozdultak, 
vagy beszéltek, vagy a 
mérést olyankor végezték, 
amikor idegesek és izgatot-
tak voltak.

Ismét olvassák el a a “Man-
dzsetta szakaszt”.

Problémák Lehetséges ok Megoldás

A pulzusszám túl alacsony, 
vagy túl magas.

Az mérés során mozgás 
történt.

Olvassa el újra a „Helyes 
mérési módszer” bekezdést.

A mérést az edzés után 
végezték.

A kijelzőn megjelenik a ((♥)) 
szimbólum. 

A készülék szabálytalan 
szívverést (aritmiát) észlelt. 

Ismételjék meg a mérést. 
Ha ismét megjelenik a  
szimbólum, forduljanak 
orvoshoz.

A kijelzőn "E1" felirat jelenik 
meg.

A vérnyomásmérő nem 
megfelelően fújja fel a 
mandzsettát.

 Ellenőrizze, hogy a  
Mandzsetta ép és nem 
fúj-e levegőt. Ha sérült 
vegyen egy új mandzsettát 
(cikkszám: ABM013).

A kijelzőn "E3" felirat jelenik 
meg.

A mandzsetta nyomása 
meghaladta a 299 mmHg 
értéket.

Várjanak 5 percet, majd 
ismételjék meg a mérést.  
Amennyiben a kijelzőn 
ismét ez a hiba jelentkezik 
lépjenek kapcsolatba az 
ügyfélszolgálattal.

A kijelzőn "E2E4" felirat 
jelenik meg.

A mérés során mozgás 
történt.

Olvassa el a "Helyes mérési 
módszer" bekezdést.

ÁRTALMATLANÍTÁS

A készülék alján lévő szimbólum az elektromos és elektronikus készülékek szelektív 
gyűjtését jelzi (Dir. 2012/19/Eu-WEEE).
A készülék élettartama végén ne ártalmatlanítsa azt a vegyes háztartási hulladékok-
kal, hanem adja át egy megfelelő helyi hulladékgyűjtő központnak, vagy szolgáltassa 

vissza a viszonteladónak egy azonos típusú és funkciójú új készülék vásárlásakor. Amennyiben az 
ártalmatlanítandó készülék mérete 25 cm-nél kisebb, lehetőség van annak 400 nm-nél nagyobb 
alapterületű viszonteladónál történő leadására, hasonló készülék vásárlási kötelezettsége nélkül.
Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése a közösségi környezetvédelmi 
politikának megfelelően kerül végrehajtásra, melynek célja a környezet védelme és a környezet 
minőségének a javítása, valamint annak az elkerülése, hogy a készülékben található esetleges 
veszélyes anyagok, ezek vagy ezek részeinek a helytelen felhasználása káros hatással legyenek 
az emberi egészségre.
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Figyelem! Az elektromos és elektronikus készülékek helytelen ártalmatlanítása büntetést vonhat 
maga után.

Az elemek helyes eltávolításánál vegye figyelembe a (2013/56/Eu irányelvet) ne dobja az ele-
meket háztartási hulladékba, hanem selejtezze le speciális hulladékként, újrahasznosító helyek-
en. A lemerült elemek ártalmatlanításával kapcsolatban forduljon az üzlethez, ahol a készüléket 
vásárolta az elemekkel együtt, az önkormányzathoz vagy a helyi hulladékgyűjtő szolgálathoz.

GARANCIA

A készülékre a vásárlástól számított 2 éves garancia érvényes.
A vásárlás dátumát a viszonteladó bélyegzőjének, vagy aláírásának és a számlának kell 
tanúsítania, ezért a mellékelt számlát gondosan meg kell őrizni.
Ez az időszak megfelel az érvényben lévő előírásoknak és csak akkor alkalmazható, ha a vásárló 
magánszemély.
A Laica termékek háztartási használatra készültek és ezért nem használhatók közszolgálatokban.
A garancia csak a gyártási hibákra érvényes és nem alkalmazható akkor, ha a hibát véletlen 
esemény, helytelen használat, hanyagság, vagy a termék nem megfelelő használata okozta.
Csak a mellékelt kiegészítőket használja. Az ezektől eltérő kiegészítők a garancia érvényvesztését 
okozhatják. Semmilyen okból ne nyissa ki a vérnyomásmérőt. Kinyitás, vagy módosítás esetén a 
garancia véglegesen érvényét veszíti. A garancia nem érvényes a kopásnak kitett alkatrészekre 
és a mellékelt elemekre. A vásárlás után 2 évvel a garancia lejár.
Ezután a Műszaki támogatás díjköteles. A Műszaki támogatás beavatkozásaival kapcsolatos in-
formációkért, érvényes garancia, vagy fizetés esetében is, küldjön e-mailt az szerviz@silko.hu 
címre.
Érvényes garancia esetén a termékek javításáért, vagy cseréjéért nincs szükség semmiféle 
hozzájárulásra. Hiba esetén forduljon a viszonteladóhoz, NE küldje el a terméket közvetlenül a 
LAICA címére.
A garanciális beavatkozások (beleértve a termék, vagy annak egy alkatrészének a cseréjét) nem 
hosszabbítják meg a kicserélt termék eredeti garanciájának az időtartalmát.
A gyártó nem vállal semmiféle felelősséget sem az esetleges károkért, melyek közvetlenül vagy 
közvetetten a személyeket, tárgyakat vagy háziállatokat érintik a megfelelő használati utasítás-
ban foglalt összes utasítás, és elsősorban a készülék telepítésével, használatával és karban-
tartásával kapcsolatos utasítások be nem tartása esetén.

Mivel folyamatosan a termékek javításán dolgozik, a Laica fenntartja magának a jogot a termékek 
vagy azok részeinek az előzetes értesítés nélküli módosítására anélkül, hogy ez bármiféle fele-
lősséget jelentene a Laicára, vagy a viszonteladókra nézve.

SZABVÁNYOK

A termék megfelel az alábbi szabványoknak: IEC 60601-1:2005+A1:2012(E)/EN 60601-1:2006/
A11:2011 (Medical electrical equipment - Part 1:General requirements for basic safety and 
essential performance), IEC 60601-1-2:2014/EN 60601-1-2:2007/ AC:2010 (Medical elec-
trical equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and essential performance 
- Collateral standard: Electromagnetic compatibility - Requirements and tests), IEC 80601-2-
30:2009+AMD1:2013/EN 80601-2-30:2010/ A1:2015 (Medical electrical equipment – Part 2-30:
Particular requirements for the basic safety and essential performance of automated non-invasive 
sphygmomanometers).

Gyártó:   Shenzhen Pango Electronic Co., Ltd., 
  No. 25 1st Industry Zone, Fenghuang Rd, 
  Xikeng village, Henggang town, Longgang District, Shenzhen, China.
  Lotus Global Co., Ltd. 1 Four Seasons Terrace West Drayton, Middlesex,  
  London, UB7 9GG, United Kingdom.

Forgalmazó:  Laica S.p.A. 
  Viale del lavoro, 10 – Fraz. Ponte - 
  36021 Barbarano Vicentino (VI) – Italy 
  Phone: +39.0444.795314 - www.laica.com

Made in China
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Útmutatás és gyártási nyilatkozat elektromágneses sugárzásokról.

A KÉSZÜLÉKET az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való 
felhasználásra szánják. A KÉSZÜLÉK vásárlójának, vagy felhasználójának biztosítania kell, 
hogy ilyen környezetben használják.

Kibocsátási vizsgálat Teljesítés Elektromágneses 
környezet - útmutatás

RF - Rádiófrekvenciás 
kibocsátás CISPR 11

1. csoport

A KÉSZÜLÉK bármilyen 
környezetben történő 
használatra alkalmas, 
beleértve a háztartási 
környezettől eltérő és 
a lakóépületeket ellátó, 
közvetlenül az alacsony 
nyomású, a közellátást 
biztosító rendszerekre 
csatlakozó környezetet.

RF - Rádiófrekvenciás 
kibocsátás  
CISPR 11

Megfelelés  
B. osztály A KÉSZÜLÉK bármilyen 

környezetben történő 
használatra alkalmas, 
beleértve a háztartási 
környezettől eltérő és 
a lakóépületeket ellátó, 
közvetlenül az alacsony 
nyomású, a közellátást 
biztosító rendszerekre 
csatlakozó környezetet.

Harmonikus kibocsátások 
IEC 61000-3-2

A. osztály

Feszültségingadozások / 
villódzó kibocsátások  
IEC 61000-3-3

Megfelelés

Immunitás szempontjai

A KÉSZÜLÉKET az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való 
felhasználásra szánják. A KÉSZÜLÉK vásárlójának, vagy felhasználójának biztosítania kell, 
hogy ilyen környezetben használják.

Immunitás 
teszt

Teszt szint                      
EN 60601- 1-2

Teljesítés 
szint

Elektromágneses környezet - 
útmutatás

Elektrosztatikus 
kisülés (ESD) 
EN 61000-4-2

± 6 kV érintkező 
± 8 kV levegő

± 6 kV érint-
kező 
± 8 kV levegő

A padlónak fából, betonból, vagy 
kerámialapból kell lennie. Ha a padlót 
szintetikus anyag borítja, akkor a relatív 
páratartalomnak legalább 30% -nak 
kell lennie.

Kitörés / gyors 
átmenet EN 
61000-4-4

± 2 kV 
tápvezetékekhez 
és beteghez 
kapcsolt 
vezetékekhez

± 2 kV 
tápvezetékek-
hez és beteghez 
kapcsolt 
vezetékekhez

A hálózati frekvencia mágneses meze-
jének a kereskedelmi vagy kórházi 
rendeltetésű standard épület jellegzetes 
szintjén kell maradnia.

Túlfeszültség               
EN 61000-4-5

± 1 kV vonal (ok) 
és semleges

± 1 kV vonal 
(ok) és sem-
leges

A hálózati frekvencia mágneses meze-
jének a kereskedelmi vagy kórházi 
rendeltetésű standard épület jellegzetes 
szintjén kell maradnia.

Feszültségcsök-
kenések, rövid 
megszakítások 
és feszültség-
változások 
tápegység 
bemeneti 
vezetékei EN 
61000-4-11

<5% UT (> 95% 
dip in UT) 0,5 
ciklusra 40% UT 
(60% dip in UT)
5 ciklusra 70% 
UT (30% dip in 
UT) 25 ciklusra 
<5% UT (> 95% 
dip in UT) 5 
másodpercre

<5% UT (> 
95% dip in UT) 
0,5 ciklusra 
40% UT (60% 
dip in UT) 
5 ciklusra 70% 
UT (30% dip in 
UT) 25 ciklusra 
<5% UT (> 
95% dip in UT) 
5 másodpercre

A hálózati frekvencia mágneses meze-
jének a kereskedelmi vagy kórházi 
rendeltetésű standard épület jellegzetes 
szintjén kell maradnia. Ha az eszközt 
felhasználója folyamatos üzemeltetést 
igényel a hálózati megszakítások alatt. 
Ajánlott: A KÉSZÜLÉK szünetmentes 
tápegységről vagy akkumulátorról 
üzemeltetni.

Teljesítmény 
frekvencia 
mágneses mező 
EN 61000-4-8

3 A / m 3 A / m

A hálózati frekvencia mágneses meze-
jének a kereskedelmi vagy kórházi 
rendeltetésű standard épület jellegzetes 
szintjén kell maradnia.

Megjegyzés: UT az a.c. hálózati feszültség a teszt szint alkalmazása előtt.
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Az immunitás szempontjai az r.f.

A KÉSZÜLÉKET az alábbiakban meghatározott elektromágneses környezetben való felhasználásra szánják. A KÉSZÜLÉK vásárlójának, vagy felhasználójának biztosítania kell, hogy ilyen környezetben használják.

Immunitás teszt Teszt szint                      
EN 60601- 1-2 Teljesítés szint Elektromágneses környezet - útmutatás

Lefolytatott RF                 
EN 61000-4-6

3 Vrms 150 kHz-től 
80MHz-ig 3 Vrms

A hordozható és mobil rádiófrekvenciás kommunikációs berendezéseket nem szabad a készülék bármely részéhez - beleértve a 
kábeleket is - közelebb használni, mint a az egyenletből kiszámított ajánlott távolság az adó frekvenciájára. 
Ajánlott távolság: 

d=1,2√P 
d=1,2√P 80 MHz-től 800 MHz-ig 
d=2,3√P  800 MHz-től 2,5 GHz-ig, 

ahol P az adó legnagyobb kimeneti teljesítménye névleges wattban (W) az adó gyártója szerint, és d az ajánlott távolságmérő 
méterben (m).

Kisugárzott RF            
EN 61000-4-3

3 V / m 80MHz-től 2,5 
GHz-ig 3 V / m

A rögzített rádiófrekvenciás adókészülékek térerősségének, amelyet egy elektromágneses helyszíni túlteljesítés határoz meg, c-nek kevesebbnek kell lennie, mint az egyes frekvenciatartományok megfelelőségi szintje. 
Interferencia fordulhat elő a berendezések közelében jelölve a következő szimbólummal: 

1. MEGJEGYZÉS: 80 MHz-en és 800 MHz-en a magasabb frekven-
cia tartomány érvényes.
2. MEGJEGYZÉS: Ezek az irányelvek nem minden helyzetben 
érvényesek.
Az elektromágneses hullámok terjedését befolyásolja a létesít-
mények, tárgyak és személyek által történő abszorpció és vissza-
verődés.
a. A fix adókészülékek által kibocsátott mezők intenzitását, mint 

pl. a rádió telefonok (mobil/vezeték nélküli) alapállomások és a 
mobil földi rádió-hírközlő rendszerek, az amatőr rádiók, az AM 
és FM hullámon közvetítő rádió- és TV adók, nem lehet elméleti 
alapon, pontossággal meghatározni. A fix RF adókészülékek 
által létrehozott elektromágneses környezet értékeléséhez 
célszerű figyelembe venni a helyszínen végzett mérést. Ha a 
KÉSZÜLÉK használati helyén mért mező intenzitás magasabb 
a fenti vonatkozó RF megfelelőségi szintnél, meg kell győződni 
arról, hogy a KÉSZÜLÉK működése ennek ellenére szabályos. 
Rendellenes működés esetén szükségessé válhatnak további 
intézkedések, mint pl. a KÉSZÜLÉK újbóli tájolása vagy helyének 
megváltoztatása.   

b. 150 kHz - 80 MHz frekvenciatartományban, mező az erős-
ségeknek kevesebbnek kell lenniük 3 V / m-nél.

Ajánlott távolság a hordozható és a mobil RF kommunikációs berendezés és a KÉSZÜLÉK között.

A KÉSZÜLÉK olyan elektromágneses környezetben történő használatra javasolt, amelyben a sugárzott rádiófrekvenciából eredő interferenciák 
ellenőrzés alatt vannak.
Az ügyfél vagy a KÉSZÜLÉK használója hozzájárulhat az elektromágneses interferenciák megelőzéséhez minimális távolságot tartva hordozható 
és mobil rádiófrekvenciával kommunikáló készülék (adókészülék) és a KÉSZÜLÉK között az alábbi utasítások alapján, hivatkozva a kommu-
nikációs készülék maximális kimeneti teljesítményére.

Az adókészülék maximális 
kimeneti teljesítmény 

együtthatója W

Elkülönítési távolság az adókészülék frekvenciája alapján m

150 kHz-től 80 MHz-ig 
d=1,2√P

80 MHz-től 800 MHz-ig 
d=1,2√P

800 MHz-től 2,5 GHz-ig 
d=2,3√P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Olyan adókészülékek esetében, amelyek maximális kimeneti teljesítmény együtthatója nem tartozik a jelzett paraméterek közé, a méterben (m) 
kifejezett, javasolt elkülönítési távolságot d a közvetítő frekvenciájának megfelelő egyenlet alapján lehet kiszámolni ott, ahol P, a gyártótól kapott 
információk alapján, a közvetítő wattban (W) kifejezett maximális teljesítmény együtthatója.
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Jegyzet
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Jegyzet




