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 How to Use
1．Batter�es Installat�on

 

Note:

WARNING
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Note:

“memory delet�on->un�t d�splay->vo�ce cho�ce->year->month->day->
hour->m�nute.”



3．Cuff Connect�on
Insert the a�r tube plug �nto the socket by revolv�ng �t. 

 

4．F�tt�ng the Arm Cuff
Take off th�ck clothes, wear th�n clothes or unclothe your upper arm 
for measurement. Lay the cuff on the upper arm. Turn the palm of 
your hand upward. Put one s�de of the cuff (w�th Velcro) through the 
metal r�ng to form a cyl�nder.

 

 
03

T�ghten the cuff by aff�x�ng the Velcro.
The cuff should be snug on your upper arm.

Make sure that the bottom of the cuff l�es approx�mately 1 to 2 cm 
above the elbow and the a�r tube l�es on the �nner of the arm. The 
tube should be al�gned w�th your m�ddle f�nger after �t has been 
stra�ghtened.



Note:
Both of your arms can be measured, but there are about 10mmHg 
d�fferences between them. Each measurement should be made 
w�th the same arm.

5.  Adjust Your S�tt�ng Posture
S�t on a cha�r w�th your feet flat on the floor. Put your arm on a table 
w�th your hand upward, relax and keep the cuff parallel w�th your 
heart.

The arm cuff should be at the 
same level as your heart.

S�t upr�ght w�th 
your back stra�ght.

Take off th�ck clothes, wear 
th�n clothes or bare your 
upper arm for measurement

6．Tak�ng a Measurement
(1). Two users mode, press SET to choose user A or user B.
       Press ON/OFF button to power on,The pump starts to �nflate 
       the cuff. 
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ON
OFF



(2). After hav�ng reached the ant�c�pated value of �nflat�on, the 
mon�tor starts to deflate automat�cally w�th a constant speed  to detect 
your blood pressure and pulse.

(3). When the measurement �s completed, your
 blood pressure and pulse rate w�ll be d�splayed. 

Example:
SYS: 128mmHg
DIA: 78mmHg
Pulse: 72/m�n
The result w�ll be stored automat�cally. The storage ser�es
number �s “0”. The prev�ous measurement ser�al number �s
“1”, and so forth.

(4). To shut off the mon�tor, press ON/OFF buttom. 
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Note:
Once you feel uncomfortable w�th �nflat�on or the �nflat�on becomes 
ceaseless, please loosen the cuff and pull out the a�r tube 
�mmed�ately.
Don’t talk, move your arm or body dur�ng the measurement.

7.  Read�ng Memory

Press       MEM button for one second and then release. Press 
        MEM  button and SET         button to cycle sw�tch.

Note:
The mon�tor can memor�ze 120 data. The mon�tor w�ll delete the 
earl�est data automat�cally when the number of data �s beyond 120.
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The mon�tor w�ll be automat�cally shut off �n 3 m�nutes w�thout 
operat�on. When the mon�tor can’t measure the value correctly, the 
screen w�ll d�splay “E” �con.

Press ON/OFF button to shut off the mon�tor and wa�t for 4 to 5 
m�nutes to start a new test. At the same t�me, follow the follow�ng 
suggest�ons dur�ng the measurement to avo�d “E” �con d�splay aga�n.

 1.  Keep qu�et and correct posture.
 2.  F�t the cuff correctly.
 3.  Connect the a�r tube correctly.
 4.  Avo�d the electromagnet�c �nterference.

MEM SET



 8. Manual and Auto Inflat�on

nual �nflat�on.

9.  
 A a

r
 

 T
y.

   

 

1. 

.  
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Each t�me the heart beats, �t pumps out blood �nto the arter�es. 
Blood pressure �s at �ts h�ghest when the heart pumps or ejects blood. 
Th�s �s called Systol�c Blood Pressure. 
Blood pressure �s at �ts lowest when the heart rests ( �n- between beats). 
Th�s �s called D�astol�c Blood Pressure.

The blood pressure �s constantly chang�ng. The d�fferent cuff f�tt�ng 
and measurement posture can cause the blood pressure to change. 

You should take the measurement at the same t�me w�th the same 
arm and posture everyday.

2. Table for Class�fy�ng Blood Pressure Values 
    (mmHg): WHO

Range Systol�c Blood 

Pressure 

D�astol�c Blood 

Pressure 

Recommendat�on 

Hyportens�on Lower than 100 Lower than 60 Check w�th your doctor 

Normal 100 - 140 60 - 90 Self-check 

M�ld Hypertens�on 140 - 160 90 - 100 Consult your doctor 

Moderately 

ser�ous hypertens�on 

160 - 180 100 - 110 Consult your doctor 

Ser�ous hypertens�on H�gher than 180 H�gher than 110 Urgent! See your doctor 

Spec�f�c 

systol�c hypertens�on 

H�gher than 140 Lower than 90 Consult your doctor 
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3. L�fe Gu�de for Hypertens�on Pat�ents
※ H�gh blood pressure (Hypertens�on); 
A blood pressure of 140/90 or h�gher �s cons�dered h�gh blood 
pressure. H�gh blood pressure (HBP) �s a ser�ous cond�t�on that can 
lead to coronary heart d�sease, heart fa�lure, stroke, k�dney fa�lure, 
and other health problems. Blood pressure tends to r�se w�th age. 
Follow�ng a healthy l�festyle helps some people delay or prevent th�s 
r�se �n blood pressure. The follow�ng measures can be regarded as a 
l�fe gu�de for hypertens�on pat�ents:
1) Consult your doctor about your blood pressure �n da�ly l�fe.
2) Ma�nta�n a normal we�ght.
3) Avo�d excess�ve consumpt�on of common salt. Avo�d h�gh cholesterol 
foods and fatty foods. Eat more fru�ts, vegetables and h�gh-f�ber foods.
4) Avo�d smok�ng, alcohol and rev�ver.
5) Moderated exerc�se.
6) relax and reduce stress. Stress can �ncrease the blood pressure 
suddenly. Relax and reduce stress �s a good hab�t for your health.

Table of Un�ts Convers�on(mmHg and kPa)
10mmHg =1.3KPa 150mmHg =20.0KPa 

20mmHg =2.7KPa 160mmHg =21.3KPa 

30mmHg =4.0KPa 170mmHg =22.7KPa 

40mmHg =5.3KPa 180mmHg =24.0KPa 

50mmHg =6.7KPa 190mmHg =25.3KPa 

60mmHg =8.0KPa 200mmHg =26.7KPa 

70mmHg =9.3KPa 210mmHg =28.0KPa 

80mmHg =10.7KPa 220mmHg =29.3KPa 

90mmHg =12.0KPa 230mmHg =30.7KPa 

100mmHg =13.3KPa 240mmHg =32.0KPa 

110mmHg =14.7KPa 250mmHg =33.3KPa 

120mmHg =16.0KPa 260mmHg =34.7KPa 

130mmHg =17.3KPa 270mmHg =36.0KPa 

140mmHg =18.7KPa 280mmHg =37.3KPa 
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Safety Instruct�ons
Warn�ng
1)  Hypertens�on can not be judged by the measured value through th�s 
     product. The value �s used for mon�tor�ng blood pressure.
2)  Self-d�agnos�s of measurement results and self-treatment are 
     dangerous. Contact your phys�c�an about the measured value.
3)  Do not use the dev�ce on the �njured arm or the arm under med�cal 
     treatment.
4)  Operate the dev�ce only as �ntended. Do not use the dev�ce for any 
     other purpose.
4)  Do not d�sassemble or attempt to repa�r the un�t or components.
5)  If battery flu�d should get �n your eyes, �mmed�ately r�nse w�th plenty 
     of clean water. Contact a phys�c�an �mmed�ately.
6)  Pls purchase AC adapter w�th CE cert�f�cat�on. Do not plug or unplug 
     the power cord �nto the electr�cal outlet w�th wet hands.
7)  WARNING: No mod�f�cat�on of th�s equ�pment �s allowed.

Caut�on:
1). Th�s dev�ce �s �ntended for use �n measur�ng blood pressure and pulse 
     rate �n the adult populat�on. Do not use th�s dev�ce on �nfants or 
     persons who cannot express the�r �ntent�ons.
2) People w�th severe blood flow problems, or blood d�sorders, should 
    consult a phys�c�an before us�ng the dev�ce, as the arm cuff �nflat�on 
    can cause bru�s�ng.
3) Do not use th�s product on pat�ents w�th severe arrhythm�a, �nfants and 
    perple who can not express the�r �ntent�ons.
4). D�spose of the dev�ce, components and opt�onal accessor�es 
     accord�n to appl�cable local regulat�ons. Unlawful d�sposal may cause
     env�ronmental pollut�on.
5). W�reless commun�cat�ons equ�pment such as w�reless home network 
    dev�ces, mob�le phones, cordless telephones and the�r base stat�ons, 
    walk�e-talk�es can affect th�s equ�pment and should be kept at least a 
    d�stance d = 3,3 m away from the equ�pment.
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6) Once you feel uncomfortable w�th �nflat�on or the �nflat�on becomes 
    ceaseless, please loosen the cuff and pull out the a�r tube �mmed�ately.



Pack�ng l�st
A automat�c d�g�tal blood pressure mon�tor   An arm cuff    Storage bag    
User manual

Abnormal phenomenon and Solut�ons

Abnormal 
Phenomenon

Potent�al cause Solut�ons

Power on 
doesn’t work

Low battery or wrong 
polar�t�es of batter�es al�gned

Replace old batter�es w�th new
ones; Al�gn the polar�t�es of the
 battery correctly.

Power off
when �nflat�on

Low battery Replace old batter�es w�th new 
ones

No �nflat�on A�r tube plug �s not correctly 
connected

Check the connect�on of the 
a�r tube and connect properly 
�f necessary.

Abnormal value

Cuff �s not f�tted on the arm 
correctly

F�t the cuff correctly

Talk dur�ng the measurement Keep qu�et dur�ng measurement

Roll-up sleeve pressed 
on the arm

Take off the clothes on the arm, 
restart measur�ng

Nervous or exc�ted Keep qu�et, take a deep breath
to calm down

Wrong measurement Adjust the posture

Symbol  Cause Solut�ons

E1
 A�r tube plug �s not 
 correctly connected

Check the connect�on of the a�r 
tube and connect �t properly
�f necessary. Restart measur�ng.

 The mon�tor or arm �s moved 
 dur�ng the measurement

Keep your body st�ll, never move
the mon�tor. Restart measur�ng.

EE

Systol�c value above 210 
mmHg

Manual �nflat�on, restart measur�ng

The �nflat�on �s under 30mmHg Manually �nflate to meet the 
requ�rement. Restart measur�ng

E5 The �nflat�on �s above 300
mmHg

The dev�ce w�ll deflate automat�cly

ERROR INDICATORS

TROUBLE SHOOTING

7) Do not use the mon�tor �f you f�nd �t �s damaged or not�ce anyth�ng 
    unusual.
8) Do not take measurement more than necessary. It may cause bru�s�ng 
    due to blood flow �nterference.
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Ma�ntentance and storage
1) Do not subject the mon�tor and package to shocks, such us dropp�ng �t onto 
    the floor.
2) Do not submerge the dev�ce or any of the components �n water. Do not 
    subject the mon�tor to extreme temperatures, dust, hum�d�ty, corros�ve gas 
    and drect sunl�ght, do not use �t �n an oxygen r�ch env�ronment.
3) Use the cuff carefully. The cuff conta�ns a sens�t�ve gasbag and should not 
    be forcely bended.
4) Clean the mon�tor w�th soft and dry cloth. Don’t use gasol�ne, th�nners or 
    s�m�lar solvents.
5) Carefully remove spots on the cuff w�th a damp cloth and soapsuds. 
    It should not be washed w�th detergent powder and other detergents.
6) Use only approved parts and accessor�es. Not approved parts and 
    accessor�es may damage the un�t.
7) Store the dev�ce and the components �n a clean, safe locat�on.
8)  The dev�ce doesn’t need cal�brat�on w�th�n 4 years l�ft�me, If you want to 
     cont�nue to use, cal�brate the dev�ce once every two years, by the dealer or 
     the local qual�f�ed measurement �nst�tute for cal�brat�on, the cal�brat�on 
     method w�ll be supported by manufacture.
9) About batter�es: If the mon�tor �s not to be used for a long t�me, remove the 
    batter�es to prevent battery leakage.
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Techn�cal Spec�f�cat�ons
Model

D�splay

Accuracy

Work Mode

Measur�ng Method

Power source

Operat�ng Cond�t�on

Storage Cond�t�on

We�ght

D�mens�on

Cuff 

Cuff C�rcumference

Prakt�sch

LCD d�g�tal d�splay

Pressure: w�th�n ± 0.4kPa (3mmHg)
Pulse:      w�th�n ± 5% of the read�ng

Automat�c �nflat�on and measurement

Osc�llometr�c method

4X1.5V “AA”batter�es or AC adapter DC6V

Temperature: 5 ~40
Hum�d�ty: 15%RH~85%RH
A�r Pressure: 860hPa~1060hPa 

300g(w�thout batter�es)

150 × 110mm × 70mm

Temperature: -20 ~70
Hum�d�ty: 10%RH~95%RH
A�r Pressure: 860hPa~1060hPa 

BF appl�ed part

22~42cm

Accessor�es Arm cuff

Measur�ng Range 0kPa~38.66kPa (0mmHg~290mmHg) 
Pulse:      40~180/m�n
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Th�s product needs spec�al precaut�ons regard�ng EMC and needs to be �nstalled 
and put �nto serv�ce accord�ng to the EMC �nformat�on prov�ded, and th�s un�t can 
be affected by portable and mob�le RF commun�cat�ons equ�pment.

Gu�dance and manufacture’s declarat�on – electromagnet�c em�ss�on 

The Prakt�sch �s �ntended for use �n the electromagnet�c env�ronment spec�f�ed below. The customer of the user of the 

should assure that �t �s used �n such an env�ronment. 

Em�ss�on test Compl�ance Electromagnet�c env�ronment – gu�dance 

RF em�ss�ons 

CISPR 11 
Group 1 

The  use RF energy only for �ts �nternal funct�on. 
Therefore, �ts RF em�ss�ons are very low and are not 
l�kely to cause any �nterference �n nearby electron�c 
equ�pment. 

RF em�ss�on 

CISPR 11 
Class B 

Harmon�c em�ss�ons 

IEC 61000-3-2 

Not appl�cable 

(Battery operated 
dev�ce) 

Voltage fluctuat�ons/ 
fl�cker em�ss�ons 

IEC 61000-3-3 

Not appl�cable 

(Battery operated 
dev�ce) 

The  �s su�table for use �n all establ�shments, 
�nclud�ng domest�c establ�shments and those d�rectly 
connected to the publ�c low-voltage power supply 
network that suppl�es bu�ld�ngs used for domest�c 
purposes. 

 

Gu�dance and Manufacturer’s Declarat�on
Important �nformat�on regard�ng Electro Magnet�c Compat�b�l�ty (EMC)

a)    * Do not use a mob�le phone or other dev�ces that em�t electromagnet�c f�elds, 
near the un�t. Th�s may result �n �ncorrect operat�on of the un�t.

b)      Caut�on: Th�s un�t has been thoroughly tested and �nspected to assure proper
 performance and operat�on!

c)      * Caut�on: th�s mach�ne should not be used adjacent to or stacked w�th other 
equ�pment and that �f adjacent or stacked use �s necessary, th�s mach�ne should 
be observed to ver�fy normal operat�on �n the conf�gurat�on �n wh�ch �t w�ll be used.
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Gu�dance and manufacture’s declarat�on – electromagnet�c �mmun�ty 
The �s �ntended for use �n the electromagnet�c env�ronment spec�f�ed below. The customer or the user of 

 should assure that �t �s used �n such an env�ronment. 

Immun�ty test IEC 60601 test level Compl�ance level 
Electromagnet�c env�ronment - 

gu�dance 

Electrostat�c 
d�scharge (ESD) 

IEC 61000-4-2 

±6 kV contact 

±8 kV a�r 

±6 kV contact 

±8 kV a�r 

Floors should be wood, concrete 
or ceram�c t�le. If floor are covered 
w�th synthet�c mater�al, the 
relat�ve hum�d�ty should be at 
least 30%. 

Electr�cal fast 
trans�ent/burst 

IEC 61000-4-4 

±2 kV for power supply 
l�nes 

±1 kV for �nput/output  
l�nes 

Not appl�cable 

(Battery operated 
dev�ce) 

Ma�ns power qual�ty should be 
that of a typ�cal commerc�al or 
hosp�tal env�ronment. 

Surge 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV l�ne(s) to l�ne(s) 

± 2 kV l�ne(s) to earth 

Not appl�cable 

(Battery operated 
dev�ce) 

Ma�ns power qual�ty should be 
that of a typ�cal commerc�al or 
hosp�tal env�ronment. 

Voltage d�ps, short 
�nterrupt�ons and 
voltage var�at�ons on 
power supply �nput 
l�nes 

IEC 61000-4-11 

<5% UT  

(>95% d�p �n UT) 

for 0.5 cycle 

 

40% UT 

(60% d�p �n UT) 

for 5 cycles 

 

70% UT 

(30% d�p �n UT) 

for 25 cycles 

 <5% UT

  (>95% d�p �n UT)

 
for 5 sec

 

Not appl�cable 

(Battery operated 
dev�ce) 

Ma�ns power qual�ty should be 
that of a typ�cal commerc�al or 
hosp�tal env�ronment. If the user 
of the  requ�res cont�nued 
operat�on dur�ng power ma�ns 
�nterrupt�ons, �t �s recommended 
that the  be powered from 
an un�nterrupt�ble power supply or 
a battery. 

 

Power frequency 
(50Hz/60Hz) 
magnet�c f�eld IEC
61000-4-8 

 

3 A/m

 

3 A/m

 

Power frequency magnet�c f�elds 
should be at levels character�st�c 
of a typ�cal locat�on �n a typ�cal 
commerc�al or hosp�tal 

15

Prakt�sch

Prakt�sch

Prakt�sch

Prakt�sch



Gu�dance and manufacture’s declarat�on – electromagnet�c �mmun�ty 

The �s �ntended for use �n the electromagnet�c env�ronment spec�f�ed below. The customer or the 
user of the  should assure that �t �s used �n such an env�ronment. 

Immun�ty 
test 

IEC 60601 test 
level 

Compl�ance 
level 

Electromagnet�c env�ronment - gu�dance 

 

 

 

 

 

 

 

Conducted RF 

IEC 61000-4-6 

 

 

 

 

 

 

3 Vrms 

150 kHz to 80 MHz 

Not 
appl�cable 

(Battery 
operated 
dev�ce) 

 

   

 

 

 

 

Rad�ated RF

 

IEC 61000-4-3

 

 

 

 

3 V/m

 

80 MHz to 2.5 GHz

 

 

 

 

3 V/m

 

Portable and mob�le RF commun�cat�ons equ�pment should 

be used no closer to any part of the , �nclud�ng 

cables, than the recommended separat�on d�stance 

calculated from the equat�on appl�cable to the frequency of 

the transm�tter. 

Recommended separat�on d�stance 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Where P �s the max�mum output power rat�ng of the 

transm�tter �n watts (W) accord�ng to the transm�tter 

manufacturer and d �s the recommended separat�on 

d�stance �n metres (m).

 

F�eld strengths from f�xed RF transm�tters, as determ�ned 

by an electromagnet�c s�te survey,a should be less than the 

compl�ance level �n each frequency range.b

 

Interference may occur �n the v�c�n�ty of equ�pment marked 

w�th the follow�ng symbol:

 

 

NOTE 1

      

 At 80 MHz and 800 MHz, the h�gher frequency range appl�es.

 

NOTE 2

      

 These gu�del�nes may not apply �n all s�tuat�ons. Electromagnet�c propagat�on �s affected by absorpt�on and 
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a      F�eld strengths from f�xed transm�tters, such as base stat�ons for rad�o (cellular/cordless) telephones and land 

mob�le rad�os, amateur rad�o, AM and FM rad�o broadcast and TV broadcast cannot be pred�cted theoret�cally 

w�th accuracy. To assess the electromagnet�c env�ronment due to f�xed RF transm�tters, an electromagnet�c s�te 

survey should be cons�dered. If the measured f�eld strength �n the locat�on �n wh�ch the  �s used exceeds the 

appl�cable RF compl�ance level above, the  should be observed to ver�fy normal operat�on. If abnormal 

performance �s observed, add�t�onal measures may be necessary, such as re-or�ent�ng or relocat�ng the . 

b     Over the frequency range 150 kHz to 80 MHz, f�eld strengths should be less than 3 V/m. 

 

Recommended separat�on d�stances between  

portable and mob�le RF commun�cat�ons equ�pment and the  . 

The  �s �ntended for use �n an electromagnet�c env�ronment �n wh�ch rad�ated RF d�sturbances are controlled. The 

customer or the user of the  can help prevent electromagnet�c �nterference by ma�nta�n�ng a m�n�mum d�stance 

between portable and mob�le RF commun�cat�ons equ�pment (transm�tters) and the  as recommended below, 

accord�ng to the max�mum output power of the commun�cat�ons equ�pment. 

Separat�on d�stance accord�ng to frequency of transm�tter 

(m) 
Rated max�mum output 

power of transm�tter 

(W) 

150 KHz to 80 MHz 
 

  

80 MHz to 800 MHz 

 
 

800 MHz to 2.5 GHz 

 
 

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 

For transm�tters rated at a max�mum output power not l�sted above, the recommended separat�on d�stance d �n 

metres (m) can be est�mated us�ng the equat�on appl�cable to the frequency of the transm�tter, where P �s the 

max�mum output power rat�ng of the transm�tter �n watts (W) accord�ng to the transm�tter manufacturer. 

 

NOTE 1   At 80 MHz and 800 MHz, the separat�on d�stance for the h�gher frequency range appl�es. 

NOTE 2   These gu�del�nes may not apply �n all s�tuat�ons. Electromagnet�c propagat�on �s affected by absorpt�on  

reflect�on from structures, objects and people. 

 

 and
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EXPLANATION OF SAFETY SIGNS AND SYMBOLS

Means type BF appl�ed part.

 Symbol for “THE OPERATION GUIDE MUST BE READ”

 
Symbol for “MANUFACTURER”

 Symbol for “COMPLIES WITH MDD 93/42/ECC REQUIREMENTS”

 
DISPOSAL: Do not d�spose th�s product as unsorted mun�c�pal waste. 
Collect�on of such waste separately for spec�al treatment �s necessary.

The f�rst number 2:Protected aga�nst access to hazardous parts w�th a f�nger, 
and the jo�nted test f�nger of 12mm￠,80mm length, shall have adequate 
clearance from hazardous parts. And protected aga�nst sol�d fore�gn objects of 
12,5mm￠and greater.

IP20: 

The second number 0: Non-protected

 

X�amen Ants-Bro Technology Co., Ltd. 
4F,5th Bu�ld�ng, Technology bus�ness establ�sh�ng center, 289 
Wengj�ao Road, Ha�cang, X�amen, P.R.Ch�na Z�p Code:361022 
Tel: 86-592-6519591 
www.asxd.com.cn - •, I Well Kang L�m�ted  
 

 The Black Church, St. Mary's Place, 
Dubl�n 7, Ireland 
Tel: +353(1)4433560 
E-ma�l: AuthRep@CE-mark�ng.eu 
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Ürünler Hakkında 

1. Ürünün Kısa Tanıtımı 
Bu yen� d�j�tal tans�yon alet� üst kolda kullanılan otomat�k b�r ölçüm 

c�hazıdır. Os�lometr�k yöntem ve kullanıcı dostu tasarım sayes�nde 

tans�yon ve nabız oranının bas�t, doğru ve hızlı ölçümünü sağlar. 

Ürünün avantajları: 

1) Tam otomat�k 

2) Konforlu manşon 

3) Büyük LCD ekran 

4) 120 ölçüm hafızası 

5) Tar�h ve saat göster�m� 

6) Hareket algılama 

2. Ürünün B�leş�m� 
Hava hortumu bağlantısı 

Ekran 

AC adaptör desteği 

Ayar Düğmesi 
ON/OFF 
(Açma/Kapama) 
Düğmesi 

Hafıza Düğmesi 
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Nasıl Kullanılır 
1. P�ller�n Yerleşt�r�lmes� 
P�l kapağındak� ▼ �şaret�ne basarak kapağı ok yönünde kaydırıp açın. 
“AA” boyutunda 4 adet p�l yerleşt�r�n, kutuplarını göster�ld�ğ� g�b� 
h�zalayın. 

  
Not: 
Eğer ekranda düşük p�l gösterges� görünüyorsa p�ller değ�şt�r�lmel�d�r. 
C�haz b�r AC adaptörüyle de çalıştırılab�l�r (DC 6V). 

UYARI 
Lütfen CE sert�f�kalı b�r AC adaptörü satın alın. 
Kabloyu pr�ze ıslak ellerle takıp çıkarmayın. 

2. B�r�m (mmHg/ kPa) Ekran Ayarı ve Hafıza S�lme. 
C�haz kapalı durumdayken SET ► düğmes�ne 3 san�ye boyunca basın. 
Ayar arayüzüne g�r�l�r; ayar �çer�ğ� yanıp sönerek göster�lecekt�r. 

SET ► düğmes�ne basın, ayar �çer�kler�n� değ�şt�reb�leceğ�n�z yerdes�n�z: 
“memory delet�on (hafıza s�lme)->un�t d�splay (b�r�m göster�m�)->

>year (yıl) >month (ay)->day (gün)->hour (saat)
->m�nute (dak�ka).”

 

Ayar değer�n� değ�şt�rmek �ç�n MEM ◄ düğmes�ne basın. 
Ayar �çer�ğ�n� kaydetmek �ç�n ON/OFF düğmes�ne basın. 
Not: 
Bu c�haz �k� b�r�m göster�r: mmHg ve kPa. Kullanıcı kılavuzunda örnek 
olarak mmHg göster�lm�şt�r. Varsayılan b�r�m mmHg’d�r. 

21

vo�ce cho�ce(d�l seçeneğ�)



 

 

3. Manşon Bağlantısı 
Hava hortumu f�ş�n� çev�rerek sokete yerleşt�r�n. 

 

4. Kol Manşonunun Takılması 
Kalın g�ys�ler� çıkarın, �nce g�ys�ler g�y�n veya ölçüm �ç�n üst kolu açın. 
Manşonu üst kola koyun. Avuç �ç�n�z� yukarı çev�r�n. Manşonun cırtcırtlı 
tarafını metal yüzükten geç�rerek s�l�nd�r oluşturun. 

Manşonun alt kısmının d�rsekten yaklaşık 1-2 sant�m yukarıda 
olduğundan ve hava hortumunun kolun �ç tarafında olduğundan em�n 
olun. Hortum düzelt�ld�kten sonra orta parmak h�zasında olmalıdır. 

Manşonu sıkacak şek�lde cırtcırtı yapıştırın. Manşon üst kolu sıkı 
kavramalıdır. 
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Not: 
Her �k� kolunuz ölçüleb�l�r fakat �k�s� arasında yaklaşık 10mmHg fark 
vardır. Tüm ölçümler�n aynı koldan yapılması tavs�ye ed�l�r. 

5. Oturma Postürünüzü Ayarlayın 
Ayaklarınız yere düz basacak şek�lde b�r sandalyede oturun. El�n�z yukarı 
bakacak şek�lde kolunuzu b�r masaya koyun, gevşey�n ve manşonu 
kalb�n�ze paralel tutun. 

 
6. Ölçüm Yapmak 
(1) İk� kullanıcı modu vardır; SET’e basarak kullanıcı A veya kullanıcı 

B’y� seç�n. Gücü açmak �ç�n ON/OFF düğmes�ne basın. Pompa 
manşonu ş�ş�rmeye başlar. 

Kalın giysileri çıkarın, ince 
giysiler giyin veya ölçüm için üst 
kolu açın. Sırtınız düz olacak 

şekilde dik oturun. 

Kol manşonu kalbinizle aynı 
seviyede olmalıdır. 
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(2) Beklenen ş�şme değer�ne ulaşınca, c�haz tans�yonunuzu ve 
nabzınızı tesp�t etmek �ç�n sab�t b�r hızla otomat�k olarak sönmeye başlar. 

 
                                              

(3) Ölçüm tamamlandığında tans�yonunuz 
ve nabzınız göster�l�r.  

Örnek: 

SYS (s�stol�k/büyük tans�yon): 128mmHg 

DIA (d�astol�k/küçük tans�yon): 78mmHg 

Pulse (nabız): 72/m�n (dak�kada 72) Sonuç otomat�k olarak 
kayded�l�r. Kayıt sıra numarası “0”dır. Öncek� ölçüm sıra numarası 
“1”d�r vb. 

(4) C�hazı kapatmak �ç�n ON/OFF düğmes�ne basın.
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Not: 
Manşonun ş�şmes�nden rahatsızlık h�ssett�ğ�n�zde veya ş�şme 
durmayacak olursa hemen manşonu gevşet�p hava hortumunu 
çıkarın. 
Ölçüm sırasında konuşmayın, kolunuzu veya vücudunuzu 
oynatmayın. 
C�haz kullanılmadığında 3 dak�ka �ç�nde otomat�k kapanır. C�haz 
değer� doğru ölçemezse ekranda “E” �konu görünür. 
C�hazı kapatmak �ç�n ON/OFF düğmes�ne basın ve yen� b�r teste 
başlamadan önce 4-5 dak�ka bekley�n. “E” �konunun tekrar 
çıkmaması �ç�n ölçüm sırasında bu tavs�yelere uyun: 

1. Konuşmayın ve doğru postürde kalın. 
2. Manşonu doğru takın. 
3. Hava hortumunu doğru takın. 
4. Elektromanyet�k �nterferanstan sakının. 

7. Hafızayı Okuma 

◄ MEM düğmes�n� b�r san�ye basılı tutup bırakın. Döngüyü 
değ�şt�rmek �ç�n ◄ MEM ve SET ► düğmes�ne basın. 

Not: 
C�haz 120 ver�y� hafızasında tutab�l�r. Ver� sayısı 120’y� geçt�ğ�nde 
c�haz en erken ver�y� otomat�k olarak s�ler. 
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8. Manüel ve Otomat�k Ş�ş�rme 
• Çoğu durumda otomat�k ş�ş�rmey� seç�n. Eğer s�stol�k kan basıncınız 

220mmHg’den büyükse manüel ş�ş�rmey� seç�n. 

• Ş�ş�rme sürec�nde manüel ş�ş�rme �ç�n MEM düğmes�ne basın; ön 
ayarlı değer 260 mmHg’d�r. 
Her dokunuşta ön ayarlı değer 20 mmHg artar. 

9. Kend� Kend�ne Ölçüm İç�n Tavs�ye 
• Ölçüm önces�nde yemek, s�gara, alkol, egzers�z, banyo ve f�z�ksel efor 

gerekt�ren faal�yetlerden sakının. 
• Ölçüm �ç�n sess�z olup gevşey�n. 
• Ölçüm sırasında doğru postürde kalın. 
• Ölçümü aynı kol (normalde sol) ve postürde ve düzenl� olarak günün 
aynı vakt�nde yapın. 
• Aşırı sıcakta ölçüm yapmayın. 
D�j�tal tans�yon alet� ş�ş�rme sürec�nde tans�yonunuzu önceden tesp�t 
edeb�l�r ve ölçümüz �ç�n bel�rl� b�r ş�ş�rme değer� bel�rleyeb�l�r. Ölçüm 
süres� kısalır ve her kullanıcı hızlı ve rahat b�r ölçüm yapab�l�r. 

Tans�yonla İlg�l� Genel B�lg�ler 
1. Tans�yon Hakkında 
Kan, arter de denen atardamarlar yoluyla kalpten vücudunuzun tüm 
kısımlarına dağıtılır. Kan basıncı kanın arterler�n duvarlarına baskı 
uygulama gücüdür. 

Kalp her çarptığında arterlere kan pompalar. Kalp kanı pompaladığında 
veya dışarı �tt�ğ�nde kan basıncı en yüksek sev�yes�nded�r. Buna S�stol�k 
Kan Basıncı (büyük tans�yon) den�r. Kalp çarpmalar arasında d�nlen�rken 
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kan basıncı en düşük sev�yes�nded�r. Buna D�astol�k Kan Basıncı (küçük 
tans�yon) den�r. 

Kan basıncı sürekl� değ�ş�r. Manşonun takılışındak� ve ölçüm 
postüründek� b�r değ�ş�kl�k kan basıncının değ�şmes�ne neden olab�l�r. 

Ölçümü her gün aynı vak�tte, aynı koldan, aynı postürde yapmanız 
tavs�ye ed�l�r. 

2. Tans�yon Değerler�n� (mmHg) Sınıflandırma 
Tablosu: DSÖ 

Aralık S�stol�k Kan 
Basıncı 

D�astol�k Kan 
Basıncı Tavs�ye 

H�potans�yon 100’den az 60’tan az Doktorla kontrol 

Normal 100 140 60 90 Kend� kend�ne kontrol 

Haf�f h�pertans�yon 140 160 90 - 100 Doktorunuza danışın 

Orta düzeyde c�dd� 

h�pertans�yon 160 - 180 100 - 110 Doktorunuza danışın 

C�dd� h�pertans�yon 180’den fazla 110’dan fazla Ac�len doktorunuzu görün! 

Spes�f�k s�stol�k 

h�pertans�yon 140’tan fazla 90’dan az Doktorunuza danışın 

3. H�pertans�yon Hastaları İç�n Yaşam Kılavuzu 
Yüksek tans�yon (H�pertans�yon); 
140/90 veya üzer�ndek� b�r kan basıncı yüksek tans�yon olarak kabul 
ed�l�r. Yüksek kan basıncı (YKB) koroner kalp hastalığına, kalp 
yetmezl�ğ�ne, �nmeye, böbrek yetmezl�ğ�ne ve başka sağlık sorunlarına 
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neden olab�lecek c�dd� b�r sorundur. Kan basıncı genell�kle yaşla b�rl�kte 
artar. Sağlıklı b�r yaşam tarzı sürmek bazı �nsanların bu kan basıncı 
artışını gec�kt�rmes�ne veya önlemes�ne yardımcı olab�l�r. Aşağıdak� 
tedb�rler h�pertans�yon hastaları �ç�n b�r yaşam kılavuzu olarak kabul 
ed�leb�l�r: 
1) Günlük hayattak� kan basıncınız konusunda doktorunuza danışın. 
2) Normal k�lonuzda kalın. 
3) Aşırı tuz tüket�m�nden sakının. Yüksek kolesterollü ve yağlı 
gıdalardan sakının. Daha fazla meyve, sebze ve bol l�fl� gıdalar y�y�n. 
4) S�gara, alkol ve uyarıcılardan sakının. 
5) Aşırı olmayacak şek�lde egzers�z yapın. 
6) Gevşey�n ve stres� azaltan. Stres kan basıncını an�den artırab�l�r. 
Gevşemek ve stres� azaltmak sağlığınız �ç�n �y� b�r alışkanlıktır. 
B�r�m dönüştürme tablosu (mmHg ve kPa) 

10mmHg =1,3KPa 150mmHg =20,0KPa 

20mmHg =2,7KPa 160mmHg =21,3KPa 

30mmHg =4,0KPa 170mmHg =22,7KPa 

40mmHg =5,3KPa 180mmHg =24,0KPa 

50mmHg =6,7KPa 190mmHg =25,3KPa 

60mmHg =8,0KPa 200mmHg =26,7KPa 

70mmHg =9,3KPa 210mmHg =28,0KPa 

80mmHg =10,7KPa 220mmHg =29,3KPa 

90mmHg =12,0KPa 230mmHg =30,7KPa 

100mmHg =13,3KPa 240mmHg =32,0KPa 

110mmHg =14,7KPa 250mmHg =33,3KPa 

120mmHg =16,0KPa 260mmHg =34,7KPa 

130mmHg =17,3KPa 270mmHg =36,0KPa 

140mmHg =18,7KPa 280mmHg =37,3KPa 
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Güvenl�k Tal�matları 
Uyarı 
1) Bu ürünle ölçülen değere bakılarak h�pertans�yon teşh�s� yapılamaz. 

Ölçülen değer kan basıncını göster�r. 
2) Ölçüm sonuçlarıyla kend� kend�ne tanı ve kend� kend�ne tedav� 

tehl�kel�d�r. Ölçülen değer konusunda doktorunuza danışın. 
3) C�hazı yaralı veya tıbb� tedav� altındak� kolda kullanmayın. 
4) C�hazı yalnızca bel�rt�ld�ğ� şek�lde kullanın. Başka b�r amaç �ç�n 

kullanmayın. 
5) C�hazı veya b�leşenler�n� sökmey�n ve tam�r etmeye çalışmayın. 
4) P�l sıvısı gözler�n�ze temas ederse hemen bol tem�z suyla yıkayın. 

Hemen b�r doktora başvurun. 
5) Lütfen CE sert�f�kalı b�r AC adaptörü satın alın. Kabloyu pr�ze ıslak ellerle 

takıp çıkarmayın. 
6) UYARI: C�haz üzer�nde değ�ş�kl�k yapılması yasaktır. 

D�kkat: 
1) Bu c�haz yet�şk�nlerde kan basıncı ve nabız ölçmek �ç�n tasarlanmıştır. 

C�hazı bebeklerde veya düşünceler�n� �fade edemeyen k�ş�lerde 
kullanmayın. 

2) Ş�ddetl� kan akış sorunları veya kan bozuklukları olan k�ş�ler c�hazı 
kullanmadan önce b�r doktora danışmalıdır çünkü kol manşonunun 
ş�şmes� morarmaya neden olab�l�r. 

3) Bu ürünü ş�ddetl� ar�tm�s� olan hastalarda, bebeklerde ve düşünceler�n� 
�fade edemeyen k�ş�lerde kullanmayın. 

4) C�hazı, b�leşenler�n� ve ops�yonel aksesuarlarını yürürlüktek� 
yönetmel�klere göre bertaraf ed�n. Yasal olmayan bertaraf çevre k�rl�l�ğ�ne 
neden olab�l�r. 

5) Kablosuz ev ağı c�hazları, cep telefonları, kablosuz telefonlar ve bunların 
baz �stasyonları ve tels�z g�b� kablosuz �let�ş�m araçları bu c�hazı 
etk�leyeb�l�r ve c�hazdan en az 3,3 metre uzaklıkta olmalıdır. 

6) Manşonun ş�şmes�nden rahatsızlık h�ssett�ğ�n�zde veya ş�şme 
durmayacak olursa hemen manşonu gevşet�p hava hortumunu çıkarın. 
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7) Hasar veya herhang� sıra dışı b�r durum fark ett�ğ�n�zde c�hazı 
kullanmayın. 

8) Gerekt�ğ�nden fazla ölçüm yapmayın. Kan akışının engellenmes� 
neden�yle morarmaya neden olab�l�r. 

Anormal Durumlar ve Çözümler� 
HATA GÖSTERGELERİ 

S�mge Sebep Çözümler 

E1 

Hava hortumu f�ş� doğru 
takılmamış 

Hava hortumunun bağlantısını kontrol 
ed�n ve gerek�rse yen�den takın. 
Tekrar ölçüm yapın. 

Ölçüm sırasında c�hazın veya 
kolun hareket etmes�. 

Vücudunuzu sab�t tutun, c�hazı 
kes�nl�kle hareket ett�rmey�n. Tekrar 
ölçüm yapın. 

EE 

S�stol�k değer 210 mmHg’n�n 
üzer�nde. 

Manüel ş�ş�rme, tekrar ölçüm yapın. 

Ş�ş�rme 30mmHg’n�n altında. Gerekl�l�ğ� karşılamak �ç�n manüel 
ş�ş�r�n, tekrar ölçüm yapın. 

E5 
Ş�şme 300mmHg’n�n üzer�nde. 

Manşon otomat�k olarak sönecekt�r.  
SORUN GİDERME 

Anormal 
Durum Potans�yel sebep Çözümler 

Güç açma 
çalışmıyor 

P�l zayıf veya kutuplar yanlış 
h�zalanmış 

Esk� p�ller� yen�ler�yle değ�şt�r�n; p�ller�n 
kutuplarını doğru h�zalayın. 

Ş�şme yok 
Hava hortumu f�ş� doğru 
takılmamış 

Hava hortumunun bağlantısını kontrol 
ed�n ve gerek�yorsa tekrar takın 

Ş�şme sırasında 
güç kes�l�yor Zayıf p�l Esk� p�ller� yen�ler� �le değ�şt�r�n 

Anormal değer 

Manşon kola doğru takılmamış Manşonu doğru takın 

Ölçüm sırasında konuşmak Ölçüm sırasında konuşmayın 

Sıvanmış g�ys� kolu kola basınç 
yapıyor 

Koldak� g�ys�ler� çıkarın, tekrar ölçüm 
yapın 

Gerg�nl�k veya heyecan 
Sess�z olun ve sak�nleşmek �ç�n der�n 
b�r nefes alan 

Yanlış ölçüm Postürü düzelt�n  
Paket l�stes� 
Otomat�k d�j�tal tans�yon c�hazı, kol manşonu, saklama kabı, kullanıcı 
kılavuzu
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Bakım ve saklama 
1) C�hazı ve paket� yere düşürme g�b� şoklara maruz bırakmayın. 

2) C�hazı veya herhang� b�r b�leşen�n� suya sokmayın. C�hazı aşırı sıcaklık, toz, 

nem, aşındırıcı gaz ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın, çok 

oks�jenl� ortamda kullanmayın. 

3) Manşonu d�kkatl� kullanın. Manşonda hassas gaz torbası vardır ve kuvvetl� b�r 

şek�lde bükülmemel�d�r. 

4) C�hazı yumuşak ve kuru bezle tem�zley�n. Benz�n, t�ner veya benzer çözücüler 

kullanmayın. 

5) Manşondak� lekeler� neml� b�r bez ve sabun köpüğüyle tem�zley�n. Toz 

deterjan veya başka deterjanlarla yıkanmamalıdır. 

6) Yalnızca onaylı parçalar ve aksesuarlar kullanın. Onaysız parça ve 

aksesuarlar c�haza zarar vereb�l�r. 

7) C�hazı ve b�leşenler�n� tem�z ve güvenl� b�r yerde saklayın. 

8) C�haz 4 yıllık ömrü �ç�nde kal�brasyon gerekt�rmez. Kullanmaya devam etmek 

�stersen�z c�hazı bay�de veya yerel ölçüm ve kal�brasyon kurumunda �k� yılda 

b�r kal�bre ett�r�n. Üret�me uygun b�r kal�brasyon yöntem� kullanılmalıdır. 

9) P�ller hakkında: Eğer c�haz uzun süre kullanılmayacaksa sızıntıyı önlemek �ç�n 

p�ller� çıkarın. 
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Tekn�k Şartname 
Model Prakt�sch  

Ekran LCD d�j�tal ekran 

Ölçüm Aralığı 
Basınç: 
0kPa~38.66kPa (0mmHg~290mmHg) 
Nabız: 40~180/dak. 

Hassas�yet Basınç: ± 0.4kPa (3mmHg) Nabız: ± %5 

Çalışma Modu Otomat�k Ş�ş�rme ve Ölçüm 

Ölçüm Yöntem� Os�lometr�k yöntem 

Güç kaynağı 4 adet 1.5V “AA” p�l veya DC6V AC adaptörü 

Çalışma Koşulları Sıcaklık: 5°C~40°C 
Nem: %15BN~%85BN 
Hava Basıncı: 860hPa~1060hPa 

Saklama Koşulları Sıcaklık: -20°C~70°C 
Nem: %10BN~%95BN 
Hava Basıncı: 860hPa~1060hPa 

Ağırlık 300g (P�ller olmadan) 

Boyutlar 150 x 110mm x 70mm 

Manşon BF uygulama parçası 

Manşon çevres� 22~42cm 

Aksesuarlar Kol manşonu 
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Kılavuz ve Üret�c� Beyanı 
Elektromanyet�k Uyumluluk (EMC) İle İlg�l� Öneml� B�lg� 
Bu ürün EMC �le �lg�l� özel tedb�rler gerekt�r�r ve sağlanan EMC b�lg�ler�ne göre kurulup 
çalıştırılmalıdır ve bu c�haz taşınab�l�r ve mob�l RF �let�ş�m c�hazlarından etk�leneb�l�r. 

a) * C�haz yakınında cep telefonu veya elektromanyet�k alanlar yayan başka c�hazlar 
kullanmayın. C�hazın hatalı çalışmasına neden olab�l�r. 

b) D�kkat: Düzgün performans ve �şlet�m sağlamak �ç�n bu c�haz ayrıntılı b�r şek�lde 
test ed�lm�şt�r! 

c) * D�kkat: Bu mak�ne başka b�r c�haza b�t�ş�k veya üst üste kullanılmamalıdır ve 
b�t�ş�k veya yığılı kullanım gerekl�yse, bu mak�ne kullanılacağı yapılanmada normal 
�şlet�m� doğrulamak �ç�n gözlenmel�d�r. 

Kılavuz ve Üret�c� Beyanı - elektromanyet�k yayılım 
Prakt�sch  aşağıda bel�rt�len elektromanyet�k ortamda kullanım �ç�n tasarlanmıştır. Prakt�sch R müşter�s� veya 

kullanıcısı c�hazın böyle b�r ortamda kullanıldığından em�n olmalıdır. 

Em�syon test� Uygunluk Elektromanyet�k ortam – tavs�ye 

RF em�syonları 

CISPR 11 
Grup 1 

Prakt�sch  dah�l� �şlev� �ç�n yalnızca RF enerj�s� kullanılır. 
Dolayısıyla yaydığı RF em�syonları çok düşüktür ve 
yakındak� elektron�k c�hazlar �ç�n b�r �nterferansa neden 
olması muhtemel değ�ld�r. 

RF em�syonu 

CISPR 11 
 

Sınıf B 
Prakt�sch , konut amacıyla kullanılan b�naları besleyen 
düşük ger�l�ml� beled�ye elektr�k şebekes�ne doğrudan bağlı 
olanlar dah�l ev ve başka ortamlarda kullanıma uygundur. 

Harmon�k em�syonlar 

IEC 61000-3-2 Geçers�z (P�lle çalışan 
c�haz) 

Voltaj 
dalgalanmaları/t�treş�ml� 
em�syonlar 

IEC 61000-3-3 

Geçers�z (P�lle çalışan 
c�haz) 
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Kılavuz ve Üret�c� Beyanı - elektromanyet�k bağışıklık 
Prakt�sch  aşağıda bel�rt�len elektromanyet�k ortamda kullanım �ç�n tasarlanmıştır. Prakt�sch R müşter�s� veya kullanıcısı 

c�hazın böyle b�r ortamda kullanıldığından em�n olmalıdır. 

Bağışıklık test� IE C 60601 test düzey� Uygunluk düzey� Elektromanyet�k ortam – tavs�ye 

Elektrostat�k deşarj 
(ESD) 

IE C 61000-4-2 

±6 kV kontak 

±8 kV hava 

±6 kV kontak 

±8 kV hava Zem�nler ahşap, beton veya fayans 
olmalıdır. Eğer zem�n sentet�k 
malzemeyle kaplıysa, bağıl nem en 
az %30 olmalıdır. 

Elektr�ksel hızlı geç�c� 
rej�m/patlama 

IE C 61000-4-4 

Elektr�k besleme hatları 
�ç�n ±2 kV 

G�r�ş/çıkış hatları �ç�n ±1 
kV 

Geçers�z (P�lle çalışan 
c�haz) 

Şebeke elektr�ğ� kal�tes� t�p�k t�car� 
veya hastane ortamınınk� g�b� 
olmalıdır. 

Taşma 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV hattan hatta 

± 2 kV hattan toprağa Geçers�z (P�lle çalışan 
c�haz) 

Şebeke elektr�ğ� kal�tes� t�p�k t�car� 
veya hastane ortamınınk� g�b� 
olmalıdır. 

Elektr�k besleme g�r�ş 
hatlarında voltaj 
düşüşler�, kısa 
kes�nt�ler ve voltaj 
değ�ş�mler� 

IE C 61000-4-11 

<%5 UT 

(UT’de >%95 düşüş) 

0.5 döngü �ç�n 

%40 UT 

(UT’de %60 düşüş) 

5 döngü �ç�n 

%70 UT 

(UT’de %30 düşüş) 

25 döngü �ç�n 

<5% UT 
(UT’de >%95 düşüş) 
5 san�ye �ç�n 

Geçers�z (P�lle çalışan 
c�haz) 

Şebeke elektr�ğ� kal�tes� t�p�k t�car� 
veya hastane ortamınınk� g�b� 
olmalıdır. Eğer Prakt�sch  
kullanıcısı şebeke elektr�ğ� 
kes�nt�ler�nde sürekl� kullanıma 
�ht�yaç duyuyorsa, Prakt�sch ’n�n 
kes�nt�s�z güç kaynağıyla veya p�lle 
beslenmes� tavs�ye ed�l�r. 

Elektr�k frekansı 
(50Hz/60Hz) manyet�k 
alanı IEC61000-4-8 

3 A/m 3 A/m Elektr�k frekansı manyet�k alanları 
t�p�k b�r t�car� veya hastane 
ortamındak� karakter�st�k düzeylerde 
olmalıdır.   
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Kılavuz ve Üret�c� Beyanı - elektromanyet�k bağışıklık 

Prakt�sch  aşağıda bel�rt�len elektromanyet�k ortamda kullanım �ç�n tasarlanmıştır. Prakt�sch  müşter�s� veya 
kullanıcısı c�hazın böyle b�r ortamda kullanıldığından em�n olmalıdır. 

Bağışıklık test� 
IE C 60601 test 

düzey� 
Uygunluk 

düzey� 
Elektromanyet�k ortam – tavs�ye 

   

Taşınab�l�r ve mob�l RF �let�ş�m c�hazları, Prakt�sch ’n�n 

kabloları dah�l parçasına, �let�c�n�n frekansı �ç�n geçerl� 

denklemden hesaplanan tavs�ye ed�len ayırma mesafes�nden 

daha yakın kullanılmamalıdır. 

 

Tavs�ye ed�len ayırma mesafes� 
 

 
 

Burada P, �let�c� üret�c�s�ne göre �let�c�n�n watt (W) bazında 

azam� çıkış gücüdür ve d �se metre (m) bazında tavs�ye ed�len 

ayırma mesafes�d�r. 

Elektromanyet�k alan çalışmasıylaa tesp�t ed�ld�ğ� şekl�yle, sab�t 

RF �let�c�ler�n�n alan güçler� her b�r frekans aralığındak�b 

uygunluk düzey�nden düşük olmalıdır. 

Aşağıdak� s�mgeyle �şaretlenm�ş c�haz yakınında �nterferans 
olab�l�r: 

 

  
Geçers�z 

İletkenl� RF 3 Vrms 

(P�lle çalışan 
c�haz) 

IEC 61000-4-6 150 kHz - 80 MHz  

Işınımlı RF 3 V/m 3 V/m 
IEC 61000-4-3 80 MHz - 2.5 GHz  

   

NOT 1: 80 MHz VE 800 MHz’de daha yüksek frekans aralığı geçerl�d�r. 

NOT 2: Bu kabın tüm durumlarda geçerl� olmayab�l�r. Elektromanyet�k yayılım, yapıların, c�s�mler�n ve �nsanların soğurma ve 
yansımalarından etk�leneb�l�r.  

. 
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a Cep veya kablosuz telefonların baz �stasyonları, karasal mob�l tels�zler, amatör tels�z, AM ve FM radyo yayını ve TV yayını g�b� 
sab�t �let�c�ler�n alan güçler� teor�k olarak doğru b�r şek�lde tahm�n ed�lemez. Sab�t RF �let�c�ler�nden kaynaklı elektromanyet�k 
ortamı değerlend�rmek �ç�n b�r elektromanyet�k alan çalışması düşünülmel�d�r. Prakt�sch ’n�n kullanıldığı konumda ölçülen 
alan gücü yukarıda bel�rt�len geçerl� RF uygunluk sev�yes�nden fazlaysa, Prakt�sch  normal �şlet�m�n� doğrulamak �ç�n 
gözlenmel�d�r. Anormal b�r durum gözlen�rse Prakt�sch ’n�n yönünü veya yer�n� değ�şt�rmek g�b� ek tedb�rler gerekeb�l�r.  
 
b 150 kHz - 80 MHz frekans aralığı üzer�nde, alanı güçler� an 3 V/m’den az olmalıdır. 

 
Taşınab�l�r ve mob�l RF �let�ş�m c�hazıyla Prakt�sch  arasında tavs�ye ed�len ayırma mesafeler�. 

 
Prakt�sch , ışınımlı RF d�stürbanslarının kontrol altına alındığı b�r elektromanyet�k ortamda kullanılmak üzere 

tasarlanmıştır. Prakt�sch R müşter�s� veya kullanıcısı, �let�ş�m c�hazının azam� çıkış gücüne bağlı olarak, taşınab�l�r ve 

mob�l RF �let�ş�m c�hazı (�let�c�ler) �le Prakt�sch  arasında aşağıda tavs�ye ed�ld�ğ� şek�lde asgar� b�r mesafe sağlayarak 

elektromanyet�k �nterferansın önlenmes�ne yardımcı olab�l�r. 

İlet�c�n�n nom�nal azam� 
güç çıkışı (W) 

İlet�c�n�n frekansına göre ayırma mesafes� (m) 

 

150 KHz - 80 MHz 80 MHz - 800 MHz 800 MHz - 2.5 GHz 

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

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

 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Yukarıda bel�rt�lmem�ş 1 azam� çıkış gücüne sah�p �let�c�ler �ç�n, metre (m) bazında tavs�ye ed�len ayırma mesafes� (d) 

�let�c�n�n frekansı �ç�n geçerl� denklem kullanılarak tahm�n ed�leb�l�r ve burada P, �let�c� üret�c�s�ne göre �let�c�n�n watt (W) 

bazında azam� çıkış gücüdür ve d �se metre (m) bazında tavs�ye ed�len ayırma mesafes�d�r. 

NOT 1: 80 MHz VE 800 MHz’de daha yüksek frekans aralığı geçerl�d�r. 

NOT 2: Bu kabın tüm durumlarda geçerl� olmayab�l�r. Elektromanyet�k yayılım, yapıların, c�s�mler�n ve �nsanların soğurma ve 

yansımalarından etk�leneb�l�r. 
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GÜVENLİK İŞARETLERİ VE SEMBOLLERİNİN AÇIKLAMASI 
 
 
 

 
BF t�p� uygulama parçası 

 
“İşlet�m Kılavuzu Okunmalıdır” s�mges� 

 
“ÜRETİCİ” s�mges� 
 

 

“MDD 93/42/ECC GEREKLİLİKLERİNE UYGUNDUR” s�mges� 
 

 

BERTARAF: Bu ürün karışık beled�ye çöpü olarak bertaraf 
ed�lmemel�d�r. Bu tür atıkların özel uygulama �ç�n toplanması 
gerek�r. 
 

IP20: 

İlk 2 rakamı: Tehl�kel� parçalara parmakla er�ş�me karşı korumalı 
ve 12 mm ￠, 80mm uzunlukta ekleml� test parmağı, tehl�kel� 
parçalardan yeterl� uzaklıkta olacaktır. 12,5mm￠ veya daha 
büyük katı yabancı c�s�mlere karşı korumalı. 
İk�nc� rakam 0: Korumasız. 
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