
Sissejuhatus
X5 abil saadud vererõhu väärtused on võrdsed spetsialisti 
manseti/stetoskoobiga auskultatoorsel meetodil saadud 
väärtustega, vastates Ameerika riigisisese standardiga määra-
tud elektrooniliste või automaatsete sfügmomanomeetrite 
piirväärtustele. Seade on ette nähtud täiskasvanutele kodus 
kasutamiseks. Ärge kasutage seda seadet väikelastel ega vast-
sündinutel, X5 on kaitstud tootmisdefektide vastu rahvusvahe-
lise garantiiprogrammiga. Garantii kohta saate teavet tootjalt 
Rossmax International Ltd.

Tähelepanu! Lugege kaasasolevaid dokumente. Enne 
toote kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. 
Spetsiifilisi andmeid oma vererõhu kohta saate arstilt. 
Palume hoidke juhendit kindlas kohas.

Hägusa mudeli põhine 
mõõtmistehnoloogia
Seade mõõdab vererõhku ostsillomeetriliselt. Enne manseti 
täitmist määrab seade õhurõhuga võrdse manseti baasrõhu. 
Seade täidab rõhu ostsillatsioonide põhjal manseti sobiva 
mahuni ja seejärel laseb selle tühjaks.

Tühjenemise ajal tuvastab seade rõhu ostsillatsioonide ampli-
tuudi ja tõusunurga ning määrab nende alusel teie süstoolse 
vererõhu, diastoolse vererõhu ja pulsi.

Kodade virvenduse tuvastus (Afib)
Südame kojad tõmbuvad kokku korrapäratult (värisevad) ja 
enamasti kiiresti selle asemel, et tõhusate kokkutõmmetega 
juhtida verd vatsakestesse. Sellises olukorras on suurem 
trombide tekkeoht südames, insuldi-, südame puudulikkuse ja 
muude südamefunktsiooniga seotud tüsistuse risk. Ligikaudu 
10–20%-l isheemilise insuldi saanud patsientidest on kodade 
virvendusarütmia. Seade on võimeline tuvastama kodade 
virvendust (AFib), ikoonid ARR ja AFib ( ) kuvatakse 
pärast mõõtmist juhul, kui mõõtmise ajal tuvastati kodade 
virvendus.

Märkus. Afibi ikooni ( ) sagedasel ilmumisel soovi-
tame tungivalt pöörduda arsti poole.

Märkus. Seade ei pruugi ära tunda kodade virvendust süda-
mestimulaatorit või defibrillaatorit kasutavatel patsientidel.

Varajaste kontraktsioonide tuvastus (PC)
Südame valedest piirkondadest, nt kodadest (PAC), vatsakes-
test (PVC) või südame juhtesüsteemist (PNC) pärinevad liigsed 
kokkutõmbed. Liigsed kokkutõmbed häirivad korrapärast 
südametööd, põhjustades mõnikord rindkeres südapeks-
lemise või vahelejäänud südamelöökide tunnetamist. See 
võib tekkida üks kord või korduvalt erineva sagedusega. Kui 
vahelöögid ei ole seotud koormusega, on need mitmele süda-
mehaigusele viitavad tundlikud sümptomid, vahelöökidega on 
suurenenud insuldirisk. Seade on võimeline tuvastama varajasi 
vahelööke (PC). ARR-i ja PC ikoonid  
( ) kuvatakse pärast mõõtmist juhul, kui mõõtmise ajal 
tuvastati varajane vahelöök.

Märkus. PC ikooni ( ) sagedasel ilmumisel soovitame 
tungivalt pöörduda arsti poole.

Eelmärkused
See vererõhumonitor vastab Euroopa määrustele ja kannab 
CE-märgist „CE 0120“. Seadme kvaliteet on kontrollitud 
ja vastab EÜ Nõukogu direktiivile 93/42/EMÜ (meditsiini-
seadmete direktiiv), lisa I, põhinõuded ja kohaldatavad 
ühtlustatud standardid.

EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Mitteinvasiivsed sfügmomano-
meetrid. Osa 1: Üldnõuded.

EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Mitteinvasiivsed sfügmomano-
meetrid. Osa 3: Lisanõuded elektromehaanilistele vererõhu 
mõõtesüsteemidele.

EN 1060-4:2004 Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid, osa 4: 
Katseprotseduurid automaatsete mitteinvasiivsete sfügmoma-
nomeetrite üleüldise süsteemitäpsuse kindlaksmääramiseks.

See vererõhumonitor on mõeldud pikaajaliseks töötamiseks. 
Pikaajalise täpsuse tagamiseks on soovitav kõiki digitaalseid 
vererõhumonitore uuesti kalibreerida. See monitor (tavakasu-
tuses, ligikaudu kolm mõõtmist päevas) ei vaja kalibreerimist 2 
aasta jooksul. Kui seade vajab uuesti kalibreerimist, kuvatakse 
tähis . Samuti vajab seade kalibreerimist pärast võimaliku 
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Põhiarter

Paigutage 
voolik käsivarre 
keskele

Garantiikaart

Tootele kehtib viieaastane garantii alates müügikuupäevast. Garantii 
kehtib ainult ostukuupäeva või vastuvõtmist tõestava müüja/tarnija 
täidetud või tembeldatud garantiikaardi esitamisel. Patareid, mansett ja 
tarvikud ei ole kaasas. Seadme avamine või muutmine tühistavad garantii. 
Garantii ei kata kahjustusi, õnnetusi ega kasutusjuhise eiramist. Palun 
võtke ühendust kohaliku tarnija/edasimüüjaga või minge veebilehele 
www.rossmax.com.

Kliendi nimi:  

Aadress:  

Telefon:   E-posti aadress:  

Sugu: Mees  Naine  Vanus:  

Tooteteave
Ostukuupäev:  
Ostukoht:  

Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 Berneck, Switzerland IN
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1. Õlavarre mansett

2. Vedelkristallekraan

3. Õhuvoolik ja

1. konnektor

4. Mälu võti

5. Nupp ON/OFF/START (SISSE-/
VÄLJALÜLITAMISE JA /
KÄIVITAMISE NUPP)

6. Kasutaja vahetuse nupp

7. Patareikate

8. Andmelüli pistik

9. Vahelduvvoolu adapteri pesa

10. Manseti hoidik

1. Arütmia tuvastamine (ARR)

2. Kodade virvenduse tuvastus 
(Afib)

3. Varajaste kontraktsioonide 
tuvastus (PC)

4. Kuupäeva/kellaaja näidik

5. Patarei tühjenemise tähis

6. Liigutamise tähis

7. Manseti paigaldamise 
tuvastamine

Vererõhu standard
Maailma Terviseorganisatsioon (WHO): 1999

Süstoolne rõhk 
(mmHg)

Diastoolne rõhk 
(mmHg)

Optimaalne <120 ja <80

Normaalne 120–129 või 80–84

Kõrge-normaalne 130–139 või 85–89

1. astme hüpertensioon 
(kerge)

140–159 või 90–99

2. astme hüpertensioon 
(mõõdukas)

160–179 või 100–109

3. astme hüpertensioon ≥ 180 või ≥ 110

kahjustuse teket, nt kui see on maha kukkunud või sellesse 
on sattunud vedelikke ja/või on olnud väga kuumas/külmas 
või märkimisväärselt muutunud niiskustingimustes. Tähise  
ilmumisel viige seade kalibreerimiseks lähimale edasimüüjale.

Vererõhu standard
Maailma Terviseorganisatsiooni määratluse alusel saab 
vererõhu väärtusi jagada kuude astmesse (Viide: 1999 WHO 
Rahvusvahelise Hüpertensiooni Ühingu hüpertensiooni ravi-
juhised). See vererõhu klassifikatsioon põhineb varasematel 
andmetel ega pruugi olla otseselt rakendatav ühel kindlal 
haigel. On tähtis, et te peaksite regulaarselt nõu oma arstiga. 
Arst ütleb teie jaoks normaalse vererõhu vahemiku ja väärtuse, 
mille juures hakkab teie puhul risk suurenema. Jälgimise ja 
vererõhu väärtuste usaldusväärsete tulemuste tagamiseks 
soovitame pidada vererõhupäevikut. Vererõhupäeviku saate 
alla laadida meie veebilehelt www.rossmax.com.

Kuva selgitused
EE / mõõteviga: veenduge, et L-pistik oleks korralikult 
õhukontakti ühendatud, ja mõõtke rahulikult uuesti. Paigal-
dage mansett korralikult ja hoidke kätt mõõtmise ajal paigal. 
Vea kordumisel tagastage seade kohalikule edasimüüjale või 
hoolduskeskusesse.

E1 / Õhukontuuri viga: veenduge, et L-pistik oleks korra-
likult õhukontakti ühendatud, ja mõõtke rahulikult uuesti. 
Vea kordumisel tagastage seade kontrollimiseks kohalikule 
edasimüüjale või hoolduskeskusesse.

E2 / Rõhk ületab 300 mm Hg: lülitage seade välja ja 
mõõtke rahulikult uuesti. Vea kordumisel tagastage seade 
kohalikule edasimüüjale või hoolduskeskusesse.

E3 / Andmeviga: eemaldage patareid, oodake 60 s ja pange 
need tagasi. Vea kordumisel tagastage seade kohalikule 
edasimüüjale või hoolduskeskusesse.

Er / mõõtevahemikust väljas: Mõõtke rahulikult uuesti, 
vea kordumisel tagastage seade kohalikule edasimüüjale või 
hoolduskeskusesse.

Manseti paigaldamise tuvastamine
Kui paigaldasite manseti liiga lõdvalt, ei pruugi mõõtmis-
tulemused olla usaldusväärsed. „Manseti paigaldamise tuvas-
tamine“ võib aidata määrata, kas mansett on paigaldatud 
piisavalt tugevasti. Lõdva manseti tuvastamisel kuvatakse 
vastav ikoon  Manseti korralikul paigaldamisel kuvatakse 
vastav ikoon .

Liigutuste tuvastamine
„Liigutuste tuvastamine“ aitab meenutada kasutajale vajadust 
püsida paigal ja märgib ära kõik mõõtmisaegsed liigutused. 
Liigutuste tuvastamisel mõõtmise ajal ja selle järel kuvatakse 
vastav ikoon .

Märkus. Ikooni kuvamisel soovitame mõõtmist korrata.

Külalise režiim
Monitoril on mittesalvestav ühe mõõtmise funktsioon. Külalise 
mälu valimiseks vajutage kasutaja vahetusnupule  ja 
mõõtke seejärel vererõhku. Mõõtmise lõppemisel ei salvestata 
tulemust mällu.

Hüpertensiooni riski tähis (HRI)
Maailma Terviseorganisatsiooni vererõhu kuueastmeline 
klassifikatsioon. Seadmel on uuenduslik vererõhu riski tähis, 
mille abil kuvatakse pärast igat mõõtmist saadud väärtuse 
eeldatav risk (optimaalne / normaalne / kõrge-normaalne / 
1. astme hüpertensioon / 2. astme hüpertensioon / 3. astme 
hüpertensioon).

Arütmia tuvastamine (ARR)
Arütmia on ebaregulaarne südametegevus – süda võib lüüa 
liiga kiiresti (nimetatakse tahhükardiaks), liiga aeglaselt 
(nimetatakse bradükardiaks), liiga vara (nimetatakse varajas-
teks kokkutõmmeteks) või liiga korrapäratult (nimetatakse 
virvenduseks).

Seadmel on arütmia tuvastusfunktsioon, mis võimaldab 
ebaregulaarse südametegevuse korral saada usaldusväärse 
mõõtmistulemuse koos teavitusega ebaregulaarsest südame-
tegevusest mõõtmise ajal.

Mudel: X5
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AC-adapteri kasutamine (valikuline)
1. Ühendage AC- adapter seadme paremal küljel asuvasse 

AC-adapteri pistikusse.

2. Ühendage AC-adapter pistikusse (AC-adapteri pistiku 
juurest leiate sobiva pinge ja voolutugevuse).

Ettevaatust!

1. Pikemaajalisel töötamisel adapteriga vahelduvvoolutoitel 
võtke patareid seadmest välja. Patareide jätmisel seadmesse 
pikemaks ajaks võivad need lekkida ja seadet kahjustada.

2. Vahelduvvoolutoitel töötamisel ei ole patareisid vaja.

3. AC-adapterid on valikulised. Teavet sobivate AC-adapterite 
kohta saate edasimüüjalt.

4. Kasutage selle vererõhumonitoriga ainult heakskiidetud 
AC-adaptereid. Teavet heakskiidetud AC-adapterite kohta 
saate LISAST 1.

Patareide paigaldamine
1. Patareikambri avamiseks vajutage ja tõstke patareikambri 

kaant noole suunas.

2. Paigaldage või asendage patareikambris asuvad 4 AAA 
suurusega patareid kambris asuvate juhiste järgi.

3. Pange patareikambri kaas tagasi, klõpsates esmalt põhja-
konksudele, seejärel vajutage kaane ülemisele äärele.

4. Vahetage patareisid kahekaupa. Eemaldage patareid, kui te 
seadet pikema aja jooksul ei kasuta.

Vahetage patareid, kui

1. ekraanile ilmub tühjenevate patareide tähis;

2. nupu ON/OFF/START vajutamisel ei ilmu ekraanile midagi.

Ettevaatust!

1. Patareid kuuluvad ohtlike jäätmete hulka. Ärge visake neid 
majapidamisjäätmete hulka.

2. Seadme sees ei ole kasutaja hooldatavaid osi. Garantii 
ei kata patareisid ega vanadest patareidest põhjustatud 
kahjustusi.

3. Kasutage ainult tuntud tootjate patareisid. Asendage alati 
patareid koos. Kasutage sama tootja ja sama tüüpi patareisid.

Manseti paigaldamine
1. Tõmmake mansett sirgeks ja jätke seejuures manseti ots läbi 

manseti D-kujulise rõnga.

2. Pange oma vasak käsi läbi manseti. Värviline ribatähis 
peab olema teie ja voolik küünarvarre pool (jn 1). Pöörake 
vasak peopesa ülespoole ja pange manseti serv 1,5-2,5 
cm küünarliigese siseküljest kõrgemale (jn 2). Pingutage 
mansetti otsast tõmmates.

3. Paigaldage voolik käsivarre keskele. Suruge kinnitamiseks 
takjakinnisele. Jätke alati manseti ja käe vahele kahe sõrme 
jagu ruumi. Pange arteri tähis (Ø) käe siseküljel oleva arteri 
kohale (jn 3, 4). Märkus. Tehke arteri asukoht kindlaks, 
vajutades 2 sõrmega umbes 2 cm vasakust küünarlohust 
kõrgemale. Leidke koht, kus tunnete pulssi kõige tugevamini. 
See on teie arter.

4. Ühendage manseti ühendusvoolik seadmesse (jn 5).

5. Asetage oma käsi lauale (peopesa ülespoole) nii, et mansett 
oleks südamega samal kõrgusel. Veenduge, et voolik ei 
oleks takerdunud (jn 6).

6. Mansett sobib teile, kui nool asub värvilise joonega kohakuti 
(jn 7, paremal). Kui nool ei satu joonele ja vajate teise 
suurusega mansetti, pöörduge kohaliku edasimüüja poole.

Mõõtmine
Täpsema mõõtmistulemuse saamiseks anname teile mõned 
soovitused.

• Vererõhk muutub iga südamelöögiga ja on ka päeva jooksul 
pidevas muutumises.

• Vererõhu väärtust võivad mõjutada teie kehaasend, füsio-
loogiline seisund jm tegurid. Täpsema tulemuse saamiseks 
oodake üks tund enne vererõhu mõõtmist pärast füüsilist 
koormust, söömist, alkoholi või kofeiini sisaldavate jookide 
joomist või suitsetamist.

• Soovitame enne mõõtmist istuda rahulikult vähemalt 5 minutit, 
sest lõdvestunud olekus saadud mõõtmistulemus on täpsem. Te 
ei tohi mõõtmise ajal olla füüsiliselt väsinud ega kurnatud.

• Ärge mõõtke, kui olete stressis või pinge all.

• Ärge rääkige ega liigutage käsivart ja käelihaseid mõõtmise 
ajal.

• Mõõtke vererõhku, kui teie kehatemperatuur on normaalne. 
Kui teil on külm või palav, oodake enne mõõtmist.

• Monitori hoiustamisel väga madalal temperatuuril 
(külmumistemperatuuri lähedal) pange see enne kasutamist 
vähemalt üheks tunniks toatemperatuurile.

• Enne järgmist mõõtmist oodake 5 minutit.

1. Mälude memory zone 1, memory zone 2 või külalise režiimi 
(guest mode) valimiseks vajutage kasutaja vahetusnuppu. 
Pärast mälu valimist vajutage mõõtmise alustamiseks valitud 
mälus monitori lähtestamiseks nupule ON/OFF/START 
(SISSE-/VÄLJALÜLITAMISE JA KÄIVITAMISE NUPP).

2. Vajutage nupule ON/OFF/START. Ekraani funktsioonide kont-
rollimiseks süttivad kõik numbrid. Kontroll kestab 2 sekundit.

3. Pärast sümbolite ilmumist kuvatakse ekraanile vilkuv „0“. 
Monitor on mõõtmisvalmis ja hakkab mõõtmist alustades 
aeglaselt mansetti täitma.

4. Mõõtmise lõppedes langeb mansetis olev rõhk. LCD-ekraa-
nile kuvatakse samal ajal süstoolne vererõhk, diastoolne 
vererõhk ja pulss. Seejärel salvestatakse mõõtmistulemus 
automaatselt varem valitud mällu.

Kui süsteem tuvastab, et teie vererõhu mõõtmiseks on vaja 
mansett täita kõrgema rõhuga, täidab monitor manseti auto-
maatselt uuesti kuni ligikaudu 220 mm Hg-ni.

Märkus.

1. Umbes üks minut pärast viimast nupuvajutust lülitub moni-
tor automaatselt välja.

2. Mõõtmise katkestamiseks vajutage lihtsalt nupule Memory 
või ON/OFF/START, mansett tühjeneb kohe.

3. Ärge mõõtmise ajal rääkige ega liigutage käsivart ega 
käelihaseid.

Mõõtmistulemuste leidmine mälust
1. Monitoril on kaks mälutsooni (1 ja 2), mõlemasse on võima-

lik salvestada kuni 60 mõõtmistulemust.

2. Mõõtmistulemuse vaatamiseks valitud mälust valige kasu-
taja vahetusnupu abil vajalik mälu (1 või 2). Vajutage nupule 
Memory (Mälu). Esimene kuvatud väärtus on kõikide viimase 
7 päeva mõõtmistulemuste keskmine.

3. Vajutades jätkamiseks nupule Memory (Mälu), kuvatakse 
viimase 7 päeva kõikide öiste mõõtmiste keskmine.

4. Vajutades veel kord nupule Memory (Mälu), kuvatakse mällu 
salvestatud viimase kolme mõõtmise keskmine koos viimase 
eelnevalt salvestatud tulemusega. Kõik mõõtmistulemused 
kuvatakse koos selle järjekorranumbriga mälus.

Märkus. Igasse mällu on võimalik salvestada kuni 60 mõõt-
mistulemust. Kui tulemuste arv ületab 60, asendatakse vanim 
tulemus uuega.

Märkus. Päevaseks ajaks on määratud 4.00 e. l. – 11.59 e. l.

Märkus. Öiseks ajaks on määratud 6.00 p. l. – 2.00 e. l.

Mõõtmistulemuste kustutamine mälust
1. Mälude memory zone 1 või memory zone 2 valimiseks 

vajutage kasutaja vahetusnuppu.

2. Vajutage nuppu Memory (Mälu) umbes 5 sekundit, seejärel 
on võimalik mälus leiduvad andmed automaatselt kustu-
tada.

Aja seadistus
1. Kellaaega/kuupäeva peate monitoris muutma pärast 

patareide paigaldamist või nende vahetamist. Ekraanile 
kuvatakse vilkuv aastat tähistav number.

2. Muutke aastaarvu, vajutades nupule Memory (Mälu), iga 
vajutus suurendab numbrit. Väärtuse kinnitamiseks vajutage 
nupule ON/OFF/START, seejärel kuvatakse ekraanile vilkuv 
kuupäeva number.

3. Muutke kuupäev, tunnid ja minutid samamoodi, sammus 2 
on kirjeldatud, kasutades nuppu Memory (Mälu) väärtuste 
muutmiseks ja nuppu ON/OFF/START nende kinnitamiseks.

4. Kui vererõhumonitor on uueks mõõtmiseks valmis, kuva-
takse „0“.

Andmeedastus PC-sse
Rossmaxil on tasuta, integreeritud ja kasutajasõbralik vererõhu 
väärtuste haldamise tarkvara, mille saate alla laadida ning 
paigaldada oma arvutisse. Te võite Rossmaxi vererõhumoni-
tori ja oma PC ühendamiseks osta spetsiaalse USB-kaabli. 
Allalaadimiseks ja paigaldamiseks minge veebilehele http://
www.rossmax.com.

Veaotsing
Kui märkate kasutamise ajal midagi ebatavalist, kontrollige 
palun järgnevat.

Tunnused Kontrollpunktid Parandamine

Nupu ON/OFF/
START vajutamisel 
ei ilmu ekraanile 
midagi.

Kas patareid on 
tühjaks saanud?

Asendage need 
nelja uue pata-
reiga.

Kas paigaldatud 
patareide polaar-
sus on vale?

Paigaldage pata-
reid korrektselt.

EE tähis või vere-
rõhu väärtus on 
ekraanile kuvatud 
liiga madalale 
(kõrgele)

Kas mansett 
on paigaldatud 
õigesti?

Paigaldage 
mansett õigesse 
asendisse.

Kas te rääkisite 
või liigutasite 
mõõtmise ajal? Korrake mõõtmist. 

Hoidke rannet 
mõõtmise ajal 
paigal.

Kas te mõõtmise 
ajal raputasite 
mansetti tuge-
valt?

Märkus. Kui seade ikka ei tööta, tagastage see edasimüü-
jale. Mingil juhul ei ole lubatud seadet lahti võtta ja seda ise 
parandada.

Ettevaatust!

1. Seade sisaldab täppisosi ning seetõttu peate vältima ekst-
reemseid temperatuure, niiskust ja otsest päikesevalgust. 
Vältige seadme kukkumist või tugevat raputamist ning 
kaitske seadet tolmu eest.

2. Puhastage vererõhumonitori korpust ja mansetti ettevaat-
likult kergelt niisutatud pehme lapiga. Ärge vajutage. Ärge 
peske mansetti ega kasutage keemilisi puhastusvahen-
deid. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks vedeldajaid, 
alkoholi ega petrooli (bensiini).

3. Lekkivad patareid võivad seadet kahjustada. Kui te seadet 
pika aja jooksul ei kasuta, eemaldage patareid.

4. Ohtlike olukordade vältimiseks ei tohi lapsed seadet 
kasutada.

5. Seadme hoiustamisel külmas kohas laske sellel enne 
kasutamist soojeneda toatemperatuurini.

6. Seadet ei ole võimalik kodus hooldada. Ärge kasutage 
seadme avamiseks tööriistu ega proovige midagi seadme 
sees reguleerida. Probleemide tekkel võtke palun ühen-
dust arstiga või ostukohaga, kust te seadme ostsite, või 
ettevõttega Rossmax International Ltd.

7. Kõikide otsillomeetrilist meetodit kasutavate vererõhu-
monitoride ühiseks probleemiks on olukord, kus arütmia 
(kodade või vatsakeste varajased kokkutõmbed või kodade 
virvendus), diabeedi, vereringehäirete, neeruhaiguse, 
läbipõetud insuldi või teadvusetuse korral võib vererõhu 
korrektne mõõtmine olla häiritud.

8. Mõõtmise lõpetamiseks suvalisel hetkel vajutage nupule 
ON/OFF/START ja mansett tühjeneb kiiresti.

9. Kui manseti rõhk jõuab 300 mm Hg-ni, hakkab seade seda 
ohutuskaalutlustel kiiresti langetama.

10. Teadke, et seade on mõeldud ainult kodus kasutuseks ja 
see ei asenda arsti ega tervishoiutöötaja nõuannet.

11. Ärge kasutage seda seadet ühegi terviseprobleemi ega 
haiguse diagnoosimiseks ega raviks. Mõõtmistulemused 
on ainult abistavad. Vererõhu mõõtmistulemuste tõlgen-
damiseks võtke ühendust tervishoiutöötajaga. Muude 
meditsiiniliste probleemide korral või nende kahtlusel 
võtke samuti ühendust arstiga. Ärge muutke oma ravi arsti 
või tervishoiutöötaja nõuandeta.

12. Elektromagnetilised häiringud. Käesolev seade sisaldab 
tundlikke elektroonilisi osi. Vältige seadme läheduses 

tugevat elektri- või elektromagnetvälja (nt mobiiltelefo-
nid, mikrolaineahjud). Need võivad ajutiselt halvendada 
mõõtmistäpsust.

13. Järgige seadme, patareide, osade ja tarvikute kasutuselt 
kõrvaldamisel kohalikke eeskirju.

14. See monitor ei pruugi toimida ettenähtud viisil, kui seda 
hoitakse väljapool Andmete osas määratletud tempera-
tuuri ja niiskusvahemikku.

15. Teadke, et täispuhutud mansetiga võib selle jäseme 
funktsioon olla häiritud.

16. Ärge katkestage vererõhu mõõtmise ajal verevoolu asja-
tult pikaks ajaks. Seadme talitlushäire tekkel eemaldage 
mansett käelt.

17. Vältige manseti vooliku mehaanilist takistust, survet või 
painutamist.

18. Vältige pidevat rõhku mansetis või sagedast mõõtmist. 
Sellest põhjustatud vereringehäire võib jäset kahjustada.

19. Veenduge, et mansett ei oleks paigaldatud raviga seotud 
arterite või veenidega käele, nt millel on veenikanüül või 
arteriovenoosne šunt.

20. Ärge kasutage mansetti pärast mastektoomiat.

21. Ärge paigaldage mansetti haavadele, kahjustus võib 
süveneda.

22. Kasutage ainult monitoriga kaasasolevaid mansette või 
originaalvaruosi. Vastasel juhul ei pruugi tulemused olla 
õiged.

23. Allaneelamisel võivad patareid olla surmavad. Seetõttu 
tuleb patareisid hoida väikelastele kättesaamatus kohas. 
Patareid allaneelamise korral pöörduge kohe arsti poole.

Tehnilised andmed

Mõõtmismeetod Ostsillomeetriline

Mõõtmisvahemik
Rõhk: 30–260 mm Hg, pulss: 40–199 
lööki minutis.

Rõhuandur Pooljuht

Täpsus
Rõhk: ±3 mm Hg, pulss: ±5% 
lugemist

Täitmine Pumbaajamiga

Tühjendamine Automaatne kaitseventiil

Mälumaht
60 mälukohta mõlemas mälutsoonis, 
2 tsooni

Automaatne 
väljalülitamine

1 minutit pärast viimast tegevust

Lubatud töö 
temperatuur ja 
niiskus

10 °C–40 °C; 15–85% suhteline 
niiskus; 700–1060 hPa

Lubatav transpordi- 
ja hoiustamis-
temperatuur ja 
niiskus

–10 °C kuni 60 °C; 10–90% suhte-
line niiskus H; 700–1060 hPa

Alalisvoolu allikas DC 6V neli AAA patareid

Vahelduvvoolu 
allikas

DC 6 V, ≥ 600 mA (pistiku suuruse: 
väline (–) on Ø 4,0, sisemine (+) on 
Ø 1,7)

Mõõtmed 96 (L) × 139,7 (S) × 63,2 (K) mm

Mass 249,5 g (G.W.) (ilma patareideta)

Käe ümbermõõt Täiskasvanute: 24–40 cm

Piiratud kasutajad Täiskasvanud kasutajad

BF-tüüpi Seade ja mansett on erikait-
sega elektrilöögi eest.

IP klassifikatsioon
IP21: Tahkete osakeste ja vee kahju-
liku sissetungi vastane kaitseaste

*Tehnilisi andmeid võidakse ette teatamata muuta.

EMÜ suunised ja tootja deklaratsioon

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häiringukindlus
X5 on ette nähtud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas.
X5 omanik või kasutaja peab tagama seadme kasutamise sellises keskkonnas.

Kiirguskatse Vastavus Elektromagnetiline keskkond – suunised

Raadiosageduskiirgus CISPR 11 1. rühm
X5 kasutab raadiosageduslikku energiat ainult oma sisemise talitluse 
jaoks. Seega on selle raadiosageduskiirgus väga väike ega tekita 
tõenäoliselt mingeid häireid lähedalasuvates elektroonikaseadmetes.

Raadiosageduskiirgus CISPR 11 Klass B
X5 sobib kasutamiseks kõikides hoonetes, sealhulgas eluhoonetes ja 
sellistes hoonetes, mis on ühendatud otse üldkasutatava madalpinge-
võrguga, mis varustab olme-eesmärkidel kasutatavaid hooneid.

Harmooniliste kiirgused IEC 61000-3-2 Klass A

Pinge kõikumised / vilkeemissioonid IEC 
61000-3-3

Vastavus

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häiringukindlus X5 on ette nähtud kasutamiseks allpool 
kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. X5 omanik või kasutaja peab tagama seadme kasutamise sellises 

keskkonnas.
Häirekindluskatse IEC 60601 testtase Ühilduvustase Elektromagnetiline keskkond – suunised

Elektrostaatiline 
lahendus (ESD) IEC 
61000-4-2

±6 kV kontakt
± 8 kV õhk

±6 kV kontakt
± 8 kV õhk

Põrandad peavad olema puidust, betoonist või 
kaetud keraamiliste plaatidega. Kui põrandad on 
kaetud sünteetilise materjaliga, peab suhteline 
niiskus olema vähemalt 30%.

Kiired siirdeimpulsid 
/ impulsipakett IEC 
61000-4-4

toiteliinide puhul ±2 kV
sisend-/väljundliinide puhul 
±1 kV

toiteliinide puhul ±2 kV
Ei ole kohaldatav

Võrguvoolu kvaliteet peab vastama tavalise äri- 
või haiglakeskkonna nõuetele.

Pingemuhk IEC 61000-
4-5

±1 kV faasidevaheline
±2 kV faas maa suhtes

diferentsiaallülituse puhul 
±1 kV
Ei ole kohaldatav

Võrguvoolu kvaliteet peab vastama tavalise äri- 
või haiglakeskkonna nõuetele.

Pingelohud, lühiajalised 
katkestused ja pinge 
varieerumine toite 
sisendliinides IEC 
610004-11

<5% UT (> 95% UT lohk)  
0,5 tsükli kohta
40% UT (60% UT lohk)  
5 tsükli kohta
70% UT (30% UT lohk)  
25 tsükli kohta
<5% UT (> 95% UT lohk)  
5 s kohta

<5% UT (> 95% UT lohk) 0,5 
tsükli kohta
40% UT (60% UT lohk) 5 tsükli 
kohta
70% UT (30% UT lohk) 25 
tsükli kohta
<5% UT (> 95% UT lohk) 5 
s kohta

Võrguvoolu kvaliteet peab vastama tavalise äri- 
või haiglakeskkonna nõuetele. Kui X5 kasutajal 
on vaja jätkata töötamist voolukatkestuste ajal, 
siis on soovitatav, et X5 toide pärineks katkema-
tult vooluallikalt või akult.

Võrgusageduslik (50/60 
Hz) magnetväli IEC 
61000-4-8

3 A/m 3 A/m
Võrgusageduslik magnetväli peab olema tugevu-
sega, mis on iseloomulik tüüpilisele asukohale 
tüüpilises äri- või haiglakeskkonnas.

MÄRKUS. UT on vooluvõrgu vahelduvpinge enne katsetaseme rakendamist.

Juhised ja tootja deklaratsioon – elektromagnetiline häiringukindlus
X5 on ette nähtud kasutamiseks allpool kirjeldatud elektromagnetilises keskkonnas. X5 omanik või kasutaja peab tagama seadme kasutamise 

sellises keskkonnas.

Häirekindluskatse IEC 60601 testtase
Ühildu-
vustase

Elektromagnetiline keskkond – suunised

Juhtivuslik raadiosage-
duslikud häiringud IEC 
61000-4-6

Kiirguslikud raadiosa-
geduslikud häiringud 
IEC 61000-4-3
61000-4-3

3Vrms
150 kHz kuni 80 MHz

3 V/m
80 MHz kuni 2,5 GHz

3Vrms

3 V/m

Kaasaskantavaid ja mobiilseid raadiosagedusel töötavaid sideseadmeid ei 
tohi kasutada ühelegi X5 osale, sealhulgas juhtmetele lähemal kui soovitatav 
vahekaugus, mis arvutatakse välja saatja sageduse kohta kehtiva valemi abil. 
Soovitatav vahekaugus:
d = 1,2 √P; d = 1,2 √P 80 MHz kuni 800 MHz; d = 2,3 √P 800 MHz kuni 2,5 
GHz
kus P on saatja maksimaalne nimiväljundvõimsus vattides (W) saatja tootja 
andmete kohaselt ja d on soovitatav vahekaugus meetrites (m). Statsionaarsete 
raadiosagedussaatjate väljatugevused määratuna asukoha elektromagnetilise 
uuringuga a) peavad olema iga sagedusala korral vastavustasemest väiksemad, 
b) häireid võib tekkida seadmete läheduses, mis on tähistatud järgmise sümbo-
liga: 

MÄRKUS 1. 80 MHz ja 800 MHz puhul kehtib kõrgemale sagedusalale vastav väärtus.
MÄRKUS 2. Need suunised ei pruugi igas olukorras kehtida. Elektromagnetkiirguse levi mõjutab neeldumine ja peegeldumine hoonetelt, eseme-
telt ning inimestelt.
a: Statsionaarsete saatjate, nagu raadiotelefonide (mobiil- või juhtmeta telefonid) ja liikuva maaside tugijaamad, amatöörraadiojaamad, AM- ja 
FM-raadioringhäälingu ning TV-ringhäälingu jaamad, teoreetilist väljatugevust ei saa täpselt ennustada. Statsionaarsetest raadiosaatjatest tingi-
tud elektromagnetilise keskkonna hindamiseks tuleb teha asukoha elektromagnetiline uuring. Kui mõõdetud väljatugevus X5 infrapunatermo-
meetri kasutuskohas ületab eespool nimetatud kehtiva raadiosagedusliku kiirguse vastavustaseme, tuleb X5 uurida, et veenduda selle korralikus 
töötamises. Ebanormaalse talitluse täheldamisel võivad olla vajalikud lisameetmed, näiteks X5 pööramine või ümberpaigutamine.
b: Üle sagedusala 150 kHz kuni 80 MHz peab väljatugevus olema alla 3 V/m.

Soovitatavad vahekaugused kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosageduslike sideseadmete ning X5 vahel
X5 on ette nähtud kasutamiseks elektromagnetilises keskkonnas, kus kiirguslikud raadiohäiringuid hoitakse kontrolli all. X5 omanik või kasutaja 
saab elektromagnetiliste häiringute vältimisele kaasa aidata sel teel, et tagab minimaalse kauguse kaasaskantavate ja mobiilsete raadiosagedus-
like sideseadmete (saatjate) ning X5 vahel alltoodud soovituste kohaselt ja sideseadme maksimaalse väljundvõimsuse alusel.
Saatja maksimaalne nimiväljund-

võimsus/W
Eralduskaugus vastavalt saatja sagedusele / m

150 kHz kuni 80 MHz/d = 1,2√P 80 MHz kuni 800 MHz/d = 1,2 √P 800 MHz kuni 2,5 GHz/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

Saatjate korral, mille maksimaalset nimiväljundvõimsust ei ole eespool esitatud, saab soovitatavat eralduskaugust d meetrites (m) hinnata saatja 
sageduse kohta kehtiva valemi alusel, milles P on saatja maksimaalne nimiväljundvõimsus vattides (W) saatja tootja andmete järgi.
MÄRKUS 1. 80 MHz ja 800 MHz korral tuleb kasutada suuremale sagedusvahemikule vastavat vahekaugust.
MÄRKUS 2. Need suunised ei pruugi igas olukorras kehtida. Elektromagnetkiirguse levi mõjutab neeldumine ja peegeldumine hoonetelt, eseme-
telt ning inimestelt.

HOIATUS! Sellel seadmel olev sümbol tähistab elektroonilist seadet ja vastavust Euroopa direktiivile 2012/19/EL.  
Ohutuks käitlemiseks tulen elektroonikaseadmed utiliseerida kohalikus jäätmejaamas.


