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-könnyű, lapos készülék tetszetős kivitelben 
-szisztolés, diasztolés vérnyomás és a pulzus pontos mérése 
-automatikus mandzsettafelpumpálás és leeresztés 
-az utolsó mért érték tárolása 
-automatikus kikapcsolás kíméli az elemeket 
-egyszerű kezelés 
-klinikailag kipróbált 
 

MEGJEGYZÉS 
A mérési eredményekből ne próbáljon önállóan diagnózist felállítani, hanem forduljon 
az orvoshoz.  
 

ELŐKÉSZÜLETEK A VÉRNYOMÁSMÉRÉSHEZ 
Minden mérés előtt legalább 5 percig lazítani kell, mivel a stressz, mérgelődés és a 
fizikai munka jelentősen befolyásolja a vérnyomást. Vérnyomásmérés alatt evést, 
ivást, dohányzást és minden egyéb tevékenységet mellőzni kell.  
A készülék a bal csuklón történő mérésre van kialakítva. Mérés előtt vegye le a 
karórát, ékszert stb. a csuklóról. 
Üljön kényelmesen, de egyenesen az asztalnál. A bal kart hajlítsa be úgy, hogy a 
csukló a szív magasságában legyen. 
Most kezdődhet a vérnyomásmérés. 
 

A KÉSZÜLÉK RÉSZEI (LÁSD KÉP) 
Display - kijelző 
Gehause - ház 
Manschette - mandzsetta 
Batteriekammer - elemtartó rekesz 
Ein/Aus - ki/bekapcsoló 
 

A KÉSZÜLÉK FELHELYEZÉSE 
Helyezze fel a mandzsettát a bal csuklóra úgy, hogy a kijelző az ütőér felett legyen. 
Rögzítse a tépőzárat. A mandzsettának közepesen feszesnek kell lennie. Mérésnél a 
készüléknek a szív magasságában kell lennie. 
 

A TÁROLT ÉRTÉKEK BEHÍVÁSA 
Kapcsolja be a készüléket és várjon 2 másodpercet. A kijelzőn 0 jelenik meg. Nyomja 
meg újra az Ein/Aus gombot és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig. 
Ekkor a legutóbbi mérés eredménye kb. 3 másodpercig látható. Ez tetszés szerinti 
gyakorisággal behívható. 
 

ÚTMUTATÓ AZ ÁPOLÁSHOZ 
1. A készülékben precíziós alkatrészek vannak, ezért óvja leeséstől és óvatosan 

bánjon vele.  
2. Óvja a poros környezettől és a közvetlen napsütéstől. 
3. A készülék háza speciális műanyagból készült. A szennyeződéseket nedves 

ruhával távolítsa el, szükség esetén  használjon alkoholos ruhát. Ne használjon 
petróleumalapú tisztítószereket, pl. festékhígítót vagy benzint. 

4. Vegye ki az elemeket, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket. 
5. Ne hajlítsa meg és ne nyújtsa túl a mandzsettát. 
6. Hegyes és éles tárgyaktól óvja a mandzsettát. 
7. Ne nyomja meg az Ein/Aus (be/ki) gombot, ha a mandzsetta nincs feltéve a 

csuklóra. 
 

ELEMCSERE 
Ha a kijelzőn megjelenik az elem szimbólum, az elem lemerült. Nyissa ki a 
mandzsettán levő elemtartó rekeszt. Vegye ki a használt elemeket, megfigyelve az 
elhelyezésüket, és ugyanúgy tegye be az új elemeket. Zárja vissza az elemtartó 
rekeszt. 
 

FIGYELEM! 
A készülék működéséhez fontos, hogy az elemtartó rekesz teteje szilárdan zárva 
legyen. A használt elem veszélyes hulladéknak minősül. 
 

HIBAELHÁRÍTÁS 
Szimbólum Hiba Hibaelhárítás 
Elem 
szimbóluma 

Elem feszültsége 
alacsony 

Elemcsere (2xLR03) 

Err Mérési hiba Mérést kb. 5 perc 
múlva megismételni 

UL Err hibás pulzusérték Mérést kb. 5 perc 
múlva megismételni 

 

MŰSZAKI ADATOK 
Modell CE 0123 

SC 4000 
Mérési módszer oszcillometriás 
Mérési tartomány vérnyomás: 20-300 Hgmm 
 pulzus: 40-200 /perc 
Mérési pontosság Vérnyomás: ± 3 Hgmm 
 pulzus: ± 5% 
Áramforrás 2xLR03 (mikroelem) 
Egy elempár kapacitása kb. 150 mérés 
Memória az utolsó mérés értékét tárolja 
Mandzsetta 13,0-21,0 cm csuklókerület 
Üzemi hőmérsékleti 

tartomány 
+10 oC …+40 oC , <85% rel. 

páratartalom 
Raktározási hőmérsékleti 

tartomány  
-10 oC …+50 oC, <85% rel. 

páratartalom 
 

A KÉSZÜLÉK BEVIZSGÁLÁSA 
Fontos: A készülék utókalibrálását és a mandzsetta cseréjét csak a gyártó vagy a 
gyártó által felhatalmazott cég végezheti. 


