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Jos mansetti on asetettu liian löysästi, mittaustulokset voivat olla epäluotettavia tai mit-
taukset eivät ehkä ala. “Löysän mansetin tunnistus” voi auttaa määrittämään, onko man-
setti kääritty riittävän tiukasti. Määritetty kuvake tulee näkyviin  , kun mittauksen aika-
na havaitaan “löysä mansetti”. Muussa tapauksessa kuvake näytetään  , jos mansetti 
on kunnolla kääritty mittauksen aikana.

Tässä on joitain hyödyllisiä vinkkejä, joiden avulla saat tarkempia lukemia:
• Verenpaine muuttuu jokaisen sykkeen myötä ja vaihtelee jatkuvasti koko päivän.
•  Verenpaineen mittaukseen voivat vaikuttaa käyttäjän tila, fysiologinen tila ja muut 

tekijät. Jotta saat parhaan mahdollisen tarkkuuden, odota tunti harjoittelun, uimisen, 
syömisen, alkoholin tai kofeiinin juomisen, tupakoinnin jälkeen ja mittaa vasta sitten 
verenpaineesi.

•  On suositeltavaa istua paikallaan vähintään 5 minuuttia ennen mittaamista, sillä levos-
sa tehdyt mittaukset ovat tarkempia. Sinun ei pitäisi olla fyysisesti väsynyt tai uupunut 
mittauksen aikana.

• Älä tee mittauksia rasituksen tai jännityksen alaisena.
•  Istu suoraan tuolille ja hengitä syvään 5-6 kertaa. Vältä nojautumasta taaksepäin mit-

tauksen aikana.
• Älä risti jalkojasi istuessasi ja pidä jalat lattialla mittauksen aikana.
• Älä puhu tai liikuta käsiäsi tai käsivartesi lihaksia mittauksen aikana.
•  Mittaa verenpaine normaalissa kehon lämpötilassa. Jos sinusta tuntuu kuuma tai jääty-

nyt, odota hetki ennen mittauksen tekemistä.
•  Kun säilytät näyttöä erittäin alhaisissa lämpötiloissa (lähellä jäätymistä), pidä se lämpi-

mässä paikassa vähintään tunnin ajan ennen käyttöä.
• Odota 5 minuuttia ennen kuin otat uuden mittauksen.
1.  Paina käyttäjän vaihtopainiketta valitaksesi muistialueen 1, muistialueen 2 tai vierasti-

lan. Kun olet valinnut muistialueen, nollaa näyttö painamalla ON / OFF / START -paini-
ketta, jolloin laite aloittaa mittaamisen valitulla muistialueella.

2.  Paina ON / OFF / START -painiketta. Kaikki numerot syttyvät näytön toimintoja tarkas-
tettaessa. Vahvistusmenettely suoritetaan 2 sekunnin kuluessa.

3.  Kun kaikki merkit näkyvät, ”0” vilkkuu näytössä. Näyttö on valmis mittausta varten ja 
täyttää mansetin automaattisesti hitaasti mittausta varten.

4.  Kun mittaus on valmis, mansetista tulee ilmaa. Systeeminen paine, diastolinen paine 
ja pulssi näkyvät LCD-näytössä samanaikaisesti. Mittaus tallennetaan automaattisesti 
esiasetetulle muistialueelle.

5.  Jotta pulssin rytmihäiriöiden havaitsemisen todennäköisyys PARR -tekniikalla lisään-
tyy, on suositeltavaa toistaa mittaukset.

6.  Jos Bluetooth® on aktivoitu, tiedot siirretään automaattisesti sovellukseen onnistu-
neen pariliitosprosessin jälkeen, katso Tiedonsiirto Bluetooth® -yhteyden kautta.

Tämä verenpainemittari täyttyy automaattisesti korkeammalle paineelle, jos järjestelmä 
katsoo, että verenpaineen mittaamiseen tarvitaan enemmän painetta.Laitteessa on irrotettava ja suuren kapasiteetin ladattava litiumioniakku ja latauksen 

merkkivalo. Ensimmäistä käyttöä varten suosittelemme, että lataat akun täyteen, ja täy-
teen lataaminen voi kestää noin 3 tuntia.
1. Kytke verkkolaite pistorasiaan.

1.  Näytössä on kaksi muistivyöhykettä (1 ja 2). Jokaiselle vyöhykkeelle voidaan tallentaa 
jopa 60 mittausta.

2.  Voit hakea muistiarvoja valitulta muistialueelta käyttämällä käyttäjän vaihtopainiketta 
ja valitsemalla muistialueen (1 tai 2), josta haluat palauttaa arvot. Paina muistinäp-
päintä. Ensimmäinen näytettävä ilmaisin on kaikkien aamulukemien keskiarvo viimei-
sen 7 päivän ajalta.

3.  Jatka muistinäppäimen painamista nähdäksesi viimeisten 7 päivän kaikkien yön luke-
mien keskiarvot.

4.  Voit tarkastella muistiin tallennettujen kolmen viimeisen mittauksen keskiarvoa ja 
viimeksi tallennetun mittauksen keskiarvoa painamalla muistinäppäintä uudelleen. 
Jokaiselle mittaukselle on määritetty muistijärjestysnumero.

5.  Kaikki laitteeseen tallennetut lukemat voidaan siirtää sovellukseen Bluetooth® -yhte-
yden kautta onnistuneen pariliitosprosessin jälkeen. Valitse haluttu käyttäjän muis-
tialue ja noudata sovelluksen ohjeita, Bluetooth® -siirto käynnistyy automaattisesti. 
Tiedonsiirto lopetetaan mittauksen tai laitteen käytön aikana.

Huomautus.  Muistipankin yhdelle muistialueelle voidaan tallentaa jopa 60 lukemaa. Jos 
lukemien määrä ylittää 60, vanhin tieto korvataan uudella tietueella.

Huomautus. Lounas määritellään klo 4.00 - 11.59
Huomautus. Iltapäivä on klo 18.00–2.00

1. Valitse muistialue painamalla Käyttäjäkytkintä 1 tai 2.
2.  Pidä muistinäppäintä painettuna noin 5 sekuntia, muistialueen tiedot voidaan pois-

taa automaattisesti. 

1.  Voit asettaa päivämäärän / kellonajan / Bluetooth -näytön pois päältä -tilaan paina-
malla virtapainiketta noin 5 sekuntia. Näytössä näkyy vilkkuva numero, joka osoittaa 
vuoden.

2.  Vaihda vuosi painamalla muistinäppäintä. Jokainen painallus lisää lukua. Vahvista 
syöttäminen painamalla päälle / pois / käynnistyspainiketta, näytössä näkyy vilkku-
va päivämääränumero.

3.  Muuta päivämäärää, tunteja ja minuutteja muistinäppäimellä vaiheessa 2 kuvatulla 
tavalla ja vahvista syötetyt tiedot päälle / pois / toistopainikkeella.

4.  Kun päivämäärä/kellonaika on asetettu, Bluetooth®-symboli ilmestyy näytölle sa-
maan aikaan  ja kuvake  vilkkuu. Käytä Muisti/Muisti-näppäintä valitaksesi 
Bluetooth®-tiedonsiirron automaattisen aktivoinnin (Bluetooth®-symboli  +  
) tai pois (Bluetooth® -symboli  +  ) ja vahvista se on / off / start -näppäimellä.

5.  Paina START/START-painiketta uudelleen. Kun verenpainemittari on valmis mittaa-
maan, “0“

Mittausmenetelmä Oskillometrinen
Mittausalue Paine: 30 ~ 260 mmHg; Pulssi: 40-199 lyöntiä 

minuutissa
Paineanturi Puolijohde
Tarkkuus Paine: ± 3 mmHg; Pulssi: ± 5% datasta
Inflaatio Pumpulla ajettu
Vapauta Automaattinen ilmausventtiili
Muistikapasiteetti 60 muistia kullekin vyöhykkeelle x 2 vyöhykettä
Automaattinen sammutus 1 minuutti viimeisen näppäinpainalluksen jäl-

keen
Sallittu käyttölämpötila ja kosteus 10°C~40°C (50°F~104°F); 15%~85% RH; 

700~1060hPa
Sallittu kuljetus- ja varastointiläm-
pötila ja kosteus

-10°C~50°C (14°F~122°F); 10%~90% RH; 
700~1060hPa

Sovittimen tulo 100-240V, 50/60 Hz
Sovittimen lähtö / USB -tulo 5V 1A (C tipas)
Litiumparisto DC 3.7V
Mitat 120 (I) X 80 (P) X 57 (A) mm
Paino 276,0 g (akulla, ilman mansettia)
Käsivarren ympärysmitta Aikuiset: 24-40 cm (9,4-15,7 tuumaa)
Rajoitetut käyttäjät Aikuiset käyttäjät

Tyyppi BF: Laite ja hihansuut on suojattu säh-
köiskulta.

IP -luokitus IP21: suojaa haitalliselta vedeltä ja hiukkasilta
* Määritelmiä voidaan muuttaa ilmoittamatta etukäteen.

Verenpainemittarin ja älypuhelimen parilii-
tos Aloita Bluetooth®: n käyttö ensimmäistä 
kertaa osoitteessa http://www.rossmax.com 
saadaksesi alkuasetukset.
1. Lataa ja asenna sopiva sovellus älypuhelimeesi.
2.  Muodosta laitepari älypuhelimesi kanssa kytke-

mällä laite, Bluetooth® ja älypuhelinsovellus pääl-
le ja noudattamalla asennus- ja pariliitosohjeita.

3.  Kun pariliitos on onnistunut, Bluetooth®  -sym-
boli Tulee näyttöön ja vilkkuu tiedonsiirron aika-
na. Kun mittaus on valmis, nykyinen mittausarvo 
siirretään automaattisesti ohjelmaan.

4.  Jos pariliitos epäonnistuu, Bluetooth®  -sym-
bolia ei näytetä eikä nykyistä mittausarvoa siirretä 
automaattisesti sovellukseen. Tässä tapauksessa arvo 
tallennetaan valitulle käyttäjän muistialueelle. Liitä 
tämä laite uudelleen älypuhelimeesi ja siirrä Blue-
tooth® siirtämällä sovelluksen ohjeita. 

Huomautuksia: 
1.  Laitteen irrottaminen puhelimesta ei poista tietoja 

sovelluksesta.
2.  Jos yhdistät älypuhelimen uudelleen verenpainemit-

tariin, kaikki aiempi sovellukseen tallennettu lukuhis-
toria tallentuu. 

3. Bluetooth®-tiedonsiirto heikentää akun kapasiteettia.

Jos käytön aikana ilmenee poikkeavuuksia, tarkista seuraavat kohdat.
Ongelmat Mahdolliset syyt Ratkaisu

Näytössä ei näy mitään 
käytettäessä laitetta.

Akku on tyhjä. Lataa akku täyteen.

Toimintahäiriö.
Paina paperiliittimellä tai vastaa-
valla ohuella esineellä laitteen 
takana olevaa nollauspainiketta.

LED ei syty akkua ladatta-
essa.

AC-adapteria ei ole asetettu 
oikein laitteen porttiin tai pistora-
siaan.

Aseta verkkolaite oikein porttiin / 
pistorasiaan.

Näyttö tai verkkolaite 
on epätavallisen kuuma 
akkua ladattaessa.

Näyttö tai verkkolaite voi olla 
vaurioitunut.

Irrota verkkolaite välittömästi ja 
ota yhteys paikalliseen jälleen-
myyjään.

Laite ei toimi akkuvirralla.

Akku on tyhjä. Lataa akku täyteen.

Akku vanhenee.
Jos laite ei toimi, kun akku on 
ladattu täyteen, vaihda akku 
uuteen.

Viallinen akku.
Jos akkua ei voi ladata täyteen 
ja VIHREÄ latausilmaisin palaa, 
vaihda akku uuteen.

Näytössä näkyy EE -merk-
ki tai verenpaine on liian 
alhainen (korkea).

Onko mansetti kiinnitetty oikein? Kääri mansetti kunnolla niin, että 
se on oikein paikallaan.

Puhuitko, liikkuitko mittauksen 
aikana? Mittaa uudelleen. Pidä käsi vakaa-

na mittauksen aikana.Ravistitko mansettia voimakkaas-
ti mittauksen aikana?

Mittauksen aikana tapah-
tuu poikkeamia. Toimintahäiriö.

Paina paperiliittimellä tai vastaa-
valla ohuella esineellä laitteen 
takana olevaa nollauspainiketta.

Huomautus. Jos laite ei edelleenkään toimi kunnolla, palauta se jälleenmyyjälle. Älä 
missään tapauksessa pura ja korjaa itseäsi.

1.  Laitteessa on erittäin tarkat solmut. Vältä äärimmäisiä lämpötiloja, kosteutta ja suoraa 
auringonvaloa. Älä pudota tai ravista pääyksikköä ja suojaa se pölyltä.

2.  Pyyhi verenpainemittarin runko ja mansetti varovasti hieman kostealla, pehmeällä lii-
nalla. Älä paina. Älä pese mansettia tai käytä kemiallista puhdistusainetta. Älä koskaan 
käytä tinneriä, alkoholia tai bensiiniä.

3.  Vaarallisten tilanteiden välttämiseksi lapset eivät saa käyttää laitetta.
4.  Jos laitetta säilytetään kylmässä huoneessa, anna sen lämmetä huoneenlämpöiseksi 

ennen käyttöä.
5.  Tätä laitetta ei saa käyttää ulkona. Älä käytä mitään työkaluja laitteen avaamiseen tai 

yritä säätää mitään. Jos sinulla on ongelmia, ota yhteyttä myymälään tai lääkäriin, jolta 
ostit tämän laitteen, tai ota yhteyttä Rossmax International Ltd: hen

6.  Yleinen ongelma kaikilla oskillometristä mittausominaisuutta käyttävillä verenpaine-
mittareilla, laitteen voi olla vaikea määrittää oikea verenpaine käyttäjille, joilla on diag-
nosoitu diabetes, heikko verenkierto, munuaisongelmat tai joilla on ollut aivohalvaus 
tai tajuttomille käyttäjille.

7.  Tämä laite pystyy havaitsemaan usein esiintyviä rytmihäiriöitä (eteisten tai kammioi-
den ennenaikaisia lyöntejä tai eteisvärinää). ARR-, AFib- ja PC-kuvakkeet näkyvät mit-
tauksen jälkeen, jos eteisvärinää ja ennenaikaista supistumista havaittiin mittauksen 
aikana. Jos ARR-, AFib- tai PC-kuvakkeet tulevat näkyviin, on suositeltavaa odottaa 
hetki ja tehdä seuraava mittaus. Jos ARR-, AFib- tai PC -kuvakkeet ilmestyvät usein, on 
erittäin suositeltavaa kääntyä lääkärin puoleen.

8.  Vaikka tämä laite voi havaita tietyn sykkeen rytmihäiriön, verenpainemittarin tarkkuus 
voi heikentyä, jos pulssirytmihäiriö ilmenee.

9.  Voit lopettaa työn milloin tahansa painamalla virtapainiketta / käynnistyspainiketta ja 
ilma poistuu nopeasti mansetista.  

10. Kun inflaatio saavuttaa 300 mmHg, laite alkaa purkautua nopeasti turvallisuussyistä. 
11.  Muista, että tämä laite voi olla terveydenhuollon tuote kotona, mutta sen ei ole tar-

koitus korvata lääkärin tai lääketieteen ammattilaisen neuvoja.
12.  Älä käytä tätä laitetta terveysongelmien tai sairauksien diagnosointiin tai hoitoon. 

Mittaustulokset ovat vain tiedoksi. Pyydä terveydenhuollon ammattilaista painemit-
tausten tulkintaa. Ota yhteys lääkäriisi, jos sinulla on tai epäilet, että sinulla voi olla 
terveysongelmia. Älä vaihda lääkkeitä ilman lääkärisi tai terveydenhuollon ammat-
tilaisen neuvoa.

13.  Sähkömagneettiset häiriöt. Laite sisältää herkkiä elektronisia komponentteja. Vältä 
voimakkaita sähkö- tai sähkömagneettisia kenttiä laitteen lähellä (kuten matkapuhe-
limet, mikroaaltouunit) tai alle 1,5 km: n päässä AM-, FM- tai TV -lähetysantenneista. 
Tämä voi tilapäisesti heikentää mittauksen tarkkuutta.

14.  Hävitä laite, akut, komponentit ja lisävarusteet paikallisten määräysten mukaisesti.
15.  Tämä näyttö ei välttämättä täytä suorituskykyään, jos sitä säilytetään tai käytetään 

ulkona määritetyn määritysten ulkopuolella.
16.  Huomaa, että täyttö voi heikentää raajan kunnollista toimintaa.
17.  Verenpainetta mitattaessa veren virtausta ei saa pysäyttää tarpeettoman pitkään ai-

kaan. Jos laite ei toimi kunnolla, poista mansetti kädestäsi.
18.  Vältä mansetin mekaanista rajoittamista, puristumista tai taivuttamista.
19.  Mansetti ei saa toimia jatkuvasti eikä sitä saa mitata usein. Verenkiertohäiriöt voivat 

aiheuttaa vammoja.
20.  Varmista, että mansetti ei ole asetettu käsivarteen, jossa valtimoita tai suonet hoide-

taan, esim. suonensisäinen pääsy tai hoito tai arteriovenoosi (AV) shuntti.
21.  Älä aseta mansettia sille puolelle, jolla potilaalle tehtiin rinnanpoisto.
22.  Älä aseta mansettia haavoille, koska se voi vahingoittaa lisää.
23.  Käytä aina vain näytön mukana toimitettuja mansetteja tai alkuperäisiä mansetteja. 

Muussa tapauksessa virheelliset tulokset tallennetaan.
24.  Paristot voivat olla hengenvaarallisia nieltynä. Siksi sinun on säilytettävä paristot ja 

tuotteet paikassa, jossa ne eivät ole pienten lasten saatavilla. Jos paristo on nielty, ota 
välittömästi yhteys lääkäriin.

25.  Älä käytä letkua ja/tai vaihtovirtasovitinta muuhun kuin määriteltyyn tarkoitukseen, 
koska ne voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

26.  Älä huolla laitetta ja mansettia.
27.  Tätä laitetta ei saa käyttää muiden laitteiden lähellä tai ladata muiden laitteiden 

kanssa.
28.  Välttääksesi haitalliset vaikutukset sähkömagneettiseen yhteensopivuuteen, älä käy-

tä muita johtoja tai lisävarusteita, joita valmistaja ei ole hyväksynyt tässä oppaassa. 

1. Avaa mansetti ja jätä mansetin pää mansetin D-renkaan läpi.
2.  Työnnä vasen käsi mansettisilmukan läpi. Värillisen palkin ilmaisimen tulee olla lä-

hempänä sinua, ja putki osoittaa kättäsi kohti (kuva ). Käännä vasen kämmen ylös ja 
aseta mansetin reuna noin 1,5–2,5 cm kyynärnivelen sisäpuolen yläpuolelle (kuva ). 
Kiristä mansetti vetämällä sen päästä.

3.  Keskitä putki käsivartesi keskikohdan päälle. Purista koukun ja silmukan materiaalia 
tiukasti. Kaksi sormea mahtuu mansetin ja varren väliin. Aseta valtimomerkki (Ø) pää-
merkin yläpuolelle valtimot (käsivarren sisällä) Kuva ,). Huomautus. Paikallista pää-
valtimo painamalla kahta sormea noin 2 cm vasemman käsivarren sisäpuolen kyynär-
pään yläpuolelle. Selvitä, missä pulssi tuntuu voimakkaimmin. Tämä on päävaltimosi.

4. Liitä mansetin liitäntäputki laitteeseen (kuva ).
5.  Aseta käsi pöydälle (kämmen ylöspäin) niin, että mansetti on samalla korkeudella kuin 

sydämesi. Varmista, että putki ei ole kiertynyt (kuva )).
6.  Mansetti soveltuu käytettäväksi, jos nuoli on tasavärisessä linjassa, kuten oikealla näkyy 

(kuva ). Jos nuoli on yksivärisen viivan takana, tarvitset mansetin muiden etäisyyksi-
en kanssa. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjään saadaksesi lisäkokoisia hihansuita.

Löysän mansetin havaitseminen

Kunkin osan nimi / tehtävä

Kunkin osan nimi / tehtäv

Mittaus

Akun lataaminen valtuutetulla verkkolaitteella (valinnainen)

Arvojen lukeminen muistista

Arvojen tyhjentäminen muistista

Ajan ja Bluetooth® -säätö

Tekniset tiedot

Tiedonsiirto Bluetooth ® -yhteyden kautta

Ongelmanratkaisu

Varoitukset

Mansetin asettaminen

Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat tiedot
1. Tämä laite on asennettava ja otettava käyttöön käyttöoppaan tietojen mukaisesti.
2.  VAROITUS. Kannettavia radiolaitteita (mukaan lukien oheislaitteet, kuten 

antennikaapelit ja ulkoiset antennit) tulee käyttää vähintään 30 cm: n (12 tuuman) 
päässä Z5: n mistä tahansa osasta, mukaan lukien valmistajan määrittämät kaapelit. 
Muussa tapauksessa tämän laitteen toiminta voi heikentyä.

KÄYTTÖÖN KORKEEMPI IMUNITEETTITESTITASOJA kuin taulukossa 9 on ilmoitettu, 
vähimmäisetäisyys voidaan lyhentää. Pienemmät vähimmäisetäisyydet on laskettava 
käyttämällä kohdan 8.10 yhtälöä.

Valmistajan vakuutus. Sähkömagneettinen häiriönsieto
Z5 on tarkoitettu käytettäväksi alla määritellyssä sähkömagneettisessa ympäris-
tössä. Asiakkaan tai Z5 -käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään tällaisessa 

ympäristössä. 
Resistens-

sitesti
IEC 60601 -testi-

taso
Vaatimustenmu-
kaisuuden taso

Ohjeita sähkömagneettiseen ym-
päristöön

Ohjataan 
RF IEC 
61000-4-
6:lla

3 Vrms:
0,15-80 MHz
6 Vrms: ISM ja 
radioamatööri 
bändit
0,15 MHz ja 80 
MHz
80 % AM taajuu-
della 1 kHz

3 Vrms:
0,15-80 MHz
6 Vrms: ISM ja 
radioamatööri 
bändit
0,15 MHz ja 80 
MHz
80 % AM taajuu-
della 1 kHz

Kannettavia ja siirrettäviä radiolait-
teita ei saa käyttää lähempänä Z5 
-osaa, kaapelit mukaan lukien, kuin 
lähettimen taajuusyhtälöstä lasket-
tu suositeltu etäisyys.
Suositeltu etäisyys:
d = 1,2 √P, d = 1,2 √P 80MHz - 800 
MHz, d = 2,3 √P 800MHz - 2,7 GHz
Missä P on lähettimen suurin lähtö-
teho watteina (W) lähettimen val-
mistajan mukaan ja d on suositeltu 
etäisyys metreinä (m).
Tällä symbolilla merkityt laitteet 
voivat aiheuttaa häiriöitä:  

Säteily 
RF IEC 
61000-
4-3

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM ja 1 kHz

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM ja 1 kHz

HUOMAA 1. Taajuuksilla 80 MHz ja 800 MHz sovelletaan korkeampaa taajuusaluet-
ta.
HUOMAA 2. Nämä ohjeet eivät välttämättä päde kaikissa tilanteissa. Sähkömag-
neettiseen etenemiseen vaikuttaa absorptio ja heijastus rakenteista, esineistä ja 
ihmisistä.
More information on EMC compliance of the device can be obtained from Rossmax 
website: www.rossmax.com.

1. Ranneke
2. LCD -näyttö
3. Käyttäjän vaihtonäppäin
4. LED -lataustilan ilmaisin
5. Muistiavain
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6. Ilmaputki ja liitäntä
7. ON / OFF / START-painike
8. Tyypin C portti
9. Palautuspainike
10.  Lataus litiumioniakku (ei-poistettava)
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1. Rytmihäiriön tunnistus (ARR)
2. Eteisvärinän havaitseminen (AFib)
3. Ennenaikainen kutistumisen tunnistus (PC)
4. Päivämäärä / aika
5. Bluetooth®-logo
6. Muistialue
7. Löystyneen mansetin havaitseminen
8. Aamu ja yö merkki
9. Muisti / päiväysleima
10. Muisti tarkoittaa
11. Ilmoitus verenpaineen riskistä
12. Pulssi
13. Systolinen paine
14. Diastolinen paine
15. Liike -merkki
16. Akun merkki vähissä
17. Pulssisignaali

2.  Liitä USB -kaapeli verkkolaitteeseen ja USB -kaapeli laitteen oikealla puolella olevaan 
C -tyypin porttiin.

3. Vihreä valo palaa, kun akku latautuu. Kun akku on ladattu täyteen, valo sammuu.
 Varoitus: 

• Älä lataa akkua, kun verkkolaite on märkä tai märillä käsillä. Saatat saada sähköiskun.
•  Jos ainetta joutuu silmiin, huuhtele välittömästi runsaalla vedellä äläkä hiero silmiä, 

vaan hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Näön menetyksen vaara on olemassa.
•  Älä heitä paristoja tuleen, kuumenna tai pura niitä. Akku voi kuumentua, syttyä, oiko-

sulkea tai räjähtää.
 Varoitus:

•  Verkkolaite on valinnainen. Ota yhteys jälleenmyyjään saadaksesi yhteensopivan verk-
kolaitteen.

•  Käytä tämän verenpainemittarin kanssa vain hyväksyttyä USB-sovitinta (5 V), joka täyt-
tää asiaankuuluvat lääketieteellisten laitteiden turvallisuusstandardit, mukaan lukien 
EN 60601-1: 2006 + A1: 2013 ja niihin liittyvät lisästandardit, kuten EN 60601-1-2: 2015 .

•  USB-kaapeli voidaan liittää vain Rossmax-sfygmomanometrin ja verkkolaitteen kanssa. 
Sitä ei saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen.

• Älä lataa akkua kuumassa tai kylmässä ympäristössä.
•  Akkua ladattaessa ei ole suositeltavaa tehdä mittauksia tai käyttää laitetta akun vahin-

goittumisen välttämiseksi.
Huomautus: 
• Akun lataaminen täyteen voi kestää jopa 3 tuntia purkausasteesta riippuen.
• Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, se on ladattava 3 kuukauden välein.
•  Laitetta voidaan ladata 3 kuukauden välein, kun laitetta käytetään säännöllisesti, mikä 

varmistaa, että akku on aina ladattu optimaaliseen tasoon.
Akun kesto
Täyteen ladattuna voit käyttää laitetta noin kuusisataa mittausta riippuen akun kestosta 
ja säilytysolosuhteista.
Huomautus:
1. Jos laitetta ei ladata pitkään aikaan, akun käyttöikä lyhenee.
2.  Akun ikääntyessä akun käyttöikä lyhenee ajan myötä. Jos akun heikon kuvake näkyy   

edelleen näytöllä täyden latauksen jälkeen, palauta laite paikalliselle jälleenmyyjälle 
tai  huoltokeskukseen ja vaihda akku uuteen.

  Varoitus: Akku on vaihdettava paikallisen jälleenmyyjän tai valtuutetun Rossmax 
-huoltoliikkeen toimesta. Laitteen purkaminen tai korjaaminen mitätöi takuun.

Akku on tyhjä 
Lataa akku mahdollisimman pian
1. Alhaisen akun kuvake näkyy näytöllä
2. Kun ON / OFF / START -painiketta painetaan  , näytössä ei näy mitään.

 Varoitus: 
• Sisällä ei ole käyttäjän huollettavia osia. Takuu ei kata akkua tai vanhan akun vaurioita.
•  Ladattavat akut ovat vaarallista jätettä. Älä heitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mu-

kana.
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Laitteella Z5 määritetyt verenpainemittaukset vastaavat koulutetun mansettia/ste-
toskooppiauskultaatiota käyttävän asiantuntijan mittauksia, Amerikan kansallisen 
standardin, elektronisten tai automatisoitujen verenpainemittarien rajoitteiden mu-
kaisesti. Tämä laite on tarkoitettu aikuisten kuluttajien käyttöön kotiympäristössä. Po-
tilas on tarkoitettu operaattoriksi. Älä käytä tätä laitetta vauvoille tai vastasyntyneille. 
Z5 on suojattu valmistusvirheiltä Kansainvälisellä Takuuohjelmalla. Saadaksesi tietoja 
takuusta, voit ottaa valmistajaan, Rossmax International Ltd.:n tai paikalliseen jälleen-
myyjään. 

  Huomio: Katso liitteenä olevat asiakirjat. Lue tämä ohje huolellisesti ennen käyt-
töä. Saadaksesi tarkempaa tietoa omasta verenpaineestasi, ota yhteyttä lääkäriin. 
Varmistathan, että säilytät tämän käyttöohjeen.

Pulse Arrhythmia (PARR) -tekniikka tunnistaa erityisesti pulssiarytmian olemassaolon, 
mukaan lukien eteisvärinä (AFib), eteisen ja / tai kammion ennenaikaiset supistuk-
set (PC). Pulssin rytmihäiriöt voivat liittyä sydänsairauksiin, tarvitsevat lääkärin hoitoa 
ja siksi varhainen diagnoosi on ensiarvoisen tärkeää. PARR -tekniikka havaitsee ryt-
mihäiriöt säännöllisten verenpainetarkistusten aikana ilman muita käyttäjän taitoja, 
käyttäjän vuorovaikutusta ja mittausten pidentämistä. Verenpaineen diagnoosin li-
säksi PARR: llä on erityinen pulssirytmihäiriödiagnoosi. 
Huomautus:  AFib: n ja PC: n PARR -tunnistus on varustettu kliinisesti todistetulla 

suurella havaintotodennäköisyydellä [1]. Herkkyys ja spesifisyys ovat 
kuitenkin rajalliset, joten useimmat, mutta eivät kaikki pulssirytmihäiriöt 
tunnistetaan ja näytetään. Joillakin potilailla, joilla on harvinaisia kliinisiä 
sairauksia, PARR -tekniikka ei ehkä pysty havaitsemaan pulssin rytmihäi-
riöitä. Tämä johtuu osittain siitä, että jotkut rytmihäiriöt voidaan löytää 
vain EKG -diagnoosilla, mutta ei pulssidiagnoosilla. Näin ollen PARR ei 
ole tarkoitettu korvaamaan lääkärisi tekemää lääketieteellistä EKG -diag-
noosia. PARR havaitsee varhaisessa vaiheessa tietyt pulssirytmihäiriöt, 
jotka on väistämättä esitettävä hoitavalle lääkärillesi. 

Huomautus: [1] PARR:  n kliininen tutkimus - uusi oskillometrinen pulssiarytmia Tyyp-
pi Syrjivä tunnistustekniikka.

Sydämen yläkammiot (atria) eivät supistu, vaan värisevät ja siten verta ajetaan epä-
säännöllisesti ja heikommin kammioihin. Myöhemmin esiintyy epäsäännöllisiä sydä-
menlyöntejä, jotka liittyvät useimmiten nopeaan, mutta erittäin epävakaaseen syke. 
Tähän ehtoon liittyy suurempi riski muodostaa sydämen verihyytymät. Muun mu-
assa ne voivat nostaa aivohalvausten riskiä. Tämän lisäksi eteisvärinä voi vaikuttaa 
kroonisen tai akuutin sydämen vajaatoiminnan vakavuuteen ja saattaa liittyä muihin 
sydämeen liittyviin komplikaatioihin. Iästä riippuvainen, noin 10 %- 20 % potilaista, 
jotka kärsivät iskeemisestä aivohalvauksesta, kärsivät myös eteisvärinästä. 
Eteisvärinä esiintyy useimmiten aluksi tilapäisten rytmihäiriöiden yhteydessä ja voi 
edetä tämän häiriön pysyvään tilaan ajan kuluessa. Riippumatta siitä, aiotko suojau-
tua havaitsemattomalta AFib -tilalta, mittaatko aktiivisen eteisvärinän aikana vai mit-
taatko AFib -jaksojen välillä, PARR -tekniikkaa voidaan käyttää missä tahansa näistä 
olosuhteista. Tämä laite pystyy havaitsemaan eteisvärinän (AFib). ARR- ja AFib -ku-
vakkeet (  ) näytetään heti mittauksen jälkeen, jos eteisvärinä havaittiin. 
Huomautus:  On erittäin suositeltavaa kääntyä lääkärin puoleen, jos joko AFib -kuvake 

ilmestyy uudestaan   useaan kertaan tai jos lääkäri tietää AFibin, mutta 
AFib -lukemien esiintyvyys muuttuu ajan myötä. Lääkärisi voi tällöin an-
taa kaikki tarvittavat lääketieteelliset testit ja mahdolliset terapeuttiset 
toimenpiteet. 

Huomautus:  Sydämentahdistimen läsnäolo voi heikentää PARR: n AFib -tunnistusta.

Myös epänormaalit sydämenlyönnit, jotka syntyvät sydämesi epäsäännöllisissä herä-
tyskohdissa eteisessä (PAC), kammiossa (PVC) tai sydämen johtumissolmuissa (PNC). 
Nämä ylimääräiset lyönnit voivat häiritä normaalia rytmiäsi, ne voivat tulla aikaisin tai 
aiheuttaa merkittävän taukoja havaittavan pulssisi suhteen. Tätä kutsutaan sydämen-
tykytykseksi, joka voi tuntua rinnassa. Ne voivat esiintyä yksittäisinä yksittäisinä ta-
pahtumina, epäsäännöllisten pulssien sarjana tai ne voivat jakautua koko pulssisi. Jos 
ne eivät liity henkiseen stressiin tai akuuttiin vaativaan fyysiseen kuormitukseen, ne 
voivat olla merkki monista sydänsairauksista. Jotkut näistä häiriöistä liittyvät yhdessä 
iskeemisten tapahtumien riskiprofiilin kanssa joko sydämessä (esim., Sepelvaltimo-
tauti) tai sydämen ulkopuolella, esim. kohonnut aivohalvausriski. Jotkut tietokoneet 
voivat osoittaa läppä- tai sydänlihassairauksia ja siitä tulee erittäin tärkeä, jos epäillään 
sydänlihastulehdusta (sydänlihaksen tulehdusta). Tämä laite pystyy havaitsemaan 
ennenaikaiset supistukset. ARR- ja PC (  ) -kuvakkeet näytetään heti mittauksen 
jälkeen, jos ennenaikaisia   supistuksia on ollut havaittu. 
Huomautus:  On erittäin suositeltavaa kääntyä lääkärin puoleen, jos joko PC -kuvake 

ilmestyy uudestaan   useita kertoja tai jos tietokoneesi on lääkärisi tie-
dossa, mutta PC -lukemien esiintyvyys muuttuu ajan myötä. Lääkärisi 
voi sitten tarjota kaikki tarvittavat lääketieteelliset testit ja mahdolliset 
hoitomenetelmät.

Johdanto

PARR (Pulse Arrhythmia) - tekniikka

Eteisvärinän tunnistus (AFib)

Ennenaikainen supistumisen tunnistus (PC)

Kun pulssirytmihäiriö on havaittu verenpaineen aikana mittaus, kuvake ARR tulee nä-
kyviin. Siinä tapauksessa, että havaittu pulssirytmihäiriö voidaan määrittää PARR -tek-
niikalla, ARR -kuvakkeeseen liittyy erityisesti havaittu rytmihäiriö, esim. PC tai AFib. Kun 
sellainen löydetty pulssin rytmihäiriö ei voi PARR voi määrittää turvallisesti, laite näyttää 
ARR: n ilman ylimääräisiä pulssirytmihäiriötyyppikuvakkeita. 
Huomautus:  On erittäin suositeltavaa, että otat yhteyttä lääkäriisi, jos jompikumpi ARR 

-kuvakkeista ilmestyy äskettäin useita kertoja tai jos ARR on lääkärisi tie-
dossa, mutta ARR -lukemien esiintyvyys muuttuu ajan myötä. Tämä on 
riippumaton siitä, onko ARR -kuvake määritetty toisella pulssirytmihäiriö-
kuvakkeella vai ei. Lääkärisi voi sitten tarjota kaiken vaadittu lääkärintesti ja 
mahdolliset hoitotoimenpiteet. 

PARR -tekniikka pystyy havaitsemaan ja näyttämään yhdistetyt pulssirytmihäiriöt. 
Näytä tulokset
 - Normaali löytö 
ARR -pulssiarytmia ilman tyyppikohtaista tunnistusta 

ARR PC Pulse Arrhythmia-ennenaikainen kammion, eteisen tai solmun 
lyönnin havaitseminen 

ARR AFib Pulse Arrhythmia-eteisvärinän havaitseminen 

ARR AFib PC -yhdistelmäpulssiarytmia: eteisvärinä ja ennenaikaisten lyönnien 
tunnistus

Pulssiarytmian havaitseminen (ARR) 

Tässä laitteessa käytetään oskillometristä tapaa verenpaineesi mittaamiseen. Ennen 
mansetin täyttymistä, laite synnyttää mansetin peruspaineen, joka vastaa ilmanpainet-
ta. Tämä laite määrittää asianmukaisen täyttymistason paineoskillaatioiden perusteella, 
ja sitten mansetti tyhjentyy. Mansetin tyhjentymisen aikana monitori havaitsee sykkivi-
en sydämenlyöntien luomat oskillaatiot ja samalla se määrittää sinulle systolisen veren-
paineen, diastolisen verenpaineen ja pulssin.

Real Fuzzy-mittausteknologia

Tämä verenpainemittari noudattaa Euroopan säädöksiä ja sillä on merkintä ”CE 
1639”. Laitteen laatu on vahvistettu ja se noudattaa EC-valtuuston direktiivin 93/42/
EEC (Lääketieteellisten laitteiden direktiivi), Liitteen I olennaisia vaatimuksia ja sovel-
tuvia harmonisoituja standardeja.
EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Ei-invasiiviset verenpainemittarit – Osa 1 – Yleiset vaati-
mukset
EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Ei-invasiiviset verenpainemittarit – Osa 3 – Lisävaatimukset 
elektro-mekaanisille verenpaineenmittausjärjestelmille
EN 1060-4: 2004 Ei-invasiiviset verenpainemittarit – Osa 4: Testimenetelmät auto-
matisoitujen ei-invasiivisten verenpainemittareiden kokonaistarkkuuden määrittä-
miseen

Alustavat huomiot

Tämän verenpainemittarin suunniteltu huoltoikä on pitkä. Tarkkojen mittausten var-
mistamiseksi tämän mittarin uudelleenkalibrointia suositellaan kahden vuoden välein.
ISO 81060-2: 2013 Ei-invasiiviset verenpainemittarit- Osa 2: Automaattisen mittauksen 
kliininen tutkimus tyyppi.
Tämä mittari (normaalilla käytöllä eli n. 3 mittausta päivässä) ei vaadi uudelleenkalib-
rointia 2 vuoteen. Kun laite tarvitsee uudelleenkalibroida, laitteessa näkyy merkintä  
. Laite tulee uudelleenkalibroida myös silloin, jos laite kärsii vahinkoja, jotka johtuvat 
esimerkiksi putoamisesta tai altistumisesta nesteillä ja/tai äärimmäisen kylmille tai kuu-
mille lämpötiloille / kosteuden muutoksille. Kun  tulee näkyviin, palauta laite vain 
lähimmälle jälleenmyyjällesi uudelleenkalibrointia varten.

World Health Organizationin (Maailman terveysjärjestö WHO) määritelmien mukaan 
verenpainealueet voidaan luokitella 6 luokkaan. (Katso 1999 WHO-International So-
ciety of Hypertension Guidelines for the management Hypertension, eli WHO:n kan-
sainvälinen verenpainetautien hallintaan liittyvä verenpainejärjestön ohjeistus). Tämä 
verenpaineluokitus perustuu historiallisiin tietoihin, eikä sitä voida suoraan soveltaa 
yksittäiseen potilaaseen. On tärkeää, että käyt lääkärillä säännöllisesti. Lääkärisi kertoo 
sinulle normaalin verenpaineen sekä sen omat riskikohtasi. Jotta verenpaineen val-
vominen ja vertailu on luotettavaa, pitkäaikainen ylös kirjaaminen on suositeltavaa. 
Lataathan verenpainepäiväkirjan sivustoltamme osoitteesta www.rossmax.com.

Blood Pressure Standard World Health Organization (WHO) : 1999

Systolinen paine 
(mmHg)

Diastolinen paine 
(mmHg)

optimaalinen <120 and <80
normaali 120~129 or 80~84

korkea-normaali 130~139 or 85~89
tason 1 verenpainetauti (lievä) 140~159 or 90~99

tason 2 verenpainetauti 
(kohtalainen) 160~179 or 100~109

tason 3 verenpainetauti ≥180 or ≥110

Verenpainestandardi

“Liikkeentunnistin” auttaa käyttäjää muistamaan paikallaan pysymisen ja se ilmoittaa 
havaitsemastaan liikkeestä mittauksen aikana. Erityinen kuvake ilmestyy näytölle, kun 
mittauksen aikana tai sen jälkeen on havaittu ”kehon liikkeitä”.
Huomio:  On erittäin suositeltavaa mitata uudelleen, mikäli kuvake tulee näkyviin  .

Liikkeentunnistus

Tässä mittarissa on yksittäisen mittauksen toiminto, jota ei tallenneta. Paina Käyttäjän 
vaihto-painiketta valitaksesi vieraan muistitilan  ja noudata mittausmenetelmää ot-
taaksesi oikeanlaisen mittauksen. Kun mittaus on valmis, mittauksen arvoa ei säilytetä 
muistialueella.

Maailman terveysjärjestö luokittelee verenpaineen kuuteen luokkaan. Tässä laitteessa 
on innovatiivinen verenpaineen riskiindikaattori, joka näyttää visuaalisesti odotetun 
riskitason tuloksellesi (optimaalinen / normaali / korkea normaali / asteen 1 hyper-
tensio / asteen 2 verenpaine / asteen 3 verenpainetauti), joten löydösi merkitys on 
kattava.

EE / mittausvirhe: Varmista, että L -pistoke on kunnolla kiinni ilman ulostulossa, ja 
mittaa hiljaa uudelleen. Kiedo mansetti käsivartesi ympärille oikein ja pidä kätesi va-
kaana mittauksen aikana. Jos virhe ei poistu, palauta laite paikalliseen jälleenmyyjään 
tai huoltokeskukseen.
E1 / ilmapiirin poikkeama: Varmista, että L-pistoke on liitetty kunnolla laitteen si-
vulla olevaan ilmansiirtoliitäntään, ja mittaa hiljaa uudelleen. Jos virheitä ilmenee edel-
leen, palauta laite paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.
E2 / paine ylittää 300 mmHg: Sammuta laite ja mittaa uudelleen hiljaa. Jos virhe 
jatkuu, palauta laite paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.
E3 / datavirhe: Poista paristot, odota 60 sekuntia ja aseta ne takaisin. Jos virhe ei pois-
tu, palauta laite paikalliseen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.
Er / mittausalue ylitetty: Mittaa rauhallisesti. Jos virhe jatkuu, palauta laite paikalli-
seen jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen.

Vieras-tila

Hypertensioriskin indikaatio (HRI)

Linkkien virhekoodit

-  Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat Bluetooth SIG, Inc:n omistamia rekisteröityjä tavaramerkkejä, ja Rossmax Internatio-
nal Ltd. käyttää näitä merkkejä lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.

- Verenpainemittari käyttää Bluetootha (Bluetooth® low power -tekniikka)
-  Apple ja Apple -logo ovat Apple Inc: n Yhdysvalloissa ja muissa maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. App Store on Apple 

Inc: n palvelumerkki.
- Google Play ja Google Play -logo ovat Google Inc: n tavaramerkkejä.

Huomautus. 
1.  Tämä näyttö sammuu automaattisesti noin minuutin kuluttua viimeisestä näppäimen 

painalluksesta.
2.  Pysäytä mittaus painamalla ON / OFF / START -painiketta; mansetti vapautuu välittö-

mästi.

 www.rossmax.com www.rossmax.com

Takuukortti
Tällä toimenpiteellä on 5 vuoden takuu ostopäivästä. Takuu on voimassa vain, jos 
myyjän / myyjän täyttämä tai leimaama takuukortti esitetään osto- tai vastaanot-
topäivää vahvistavalla takuukortilla. Paristot, hihansuut ja tarvikkeet eivät sisälly. 
Laitteen avaaminen tai vaihtaminen mitätöi takuun. Takuu ei kata vahinkoja, 
onnettomuuksia tai käyttöohjeiden noudattamatta jättämistä. Ota yhteyttä pai-
kalliseen jälleenmyyjään tai www.rossmax.com

Ostajan sukunimi:  _______________________________________________
Osoite:  _________________________________________________________
Puhelin: ________________________________________________________
E. postiosoite:  ___________________________________________________
Tuotetiedot
Ostopäivä:  _____________________________________________________
Osta mistä ostit: 
________________________________________________________________

IN
0Z

50
00

00
00

00
0X

X

MB
_I

B_
Z5

(1
)N

A1
9B

T_
EE

FI_
SW

_v
er2

14
4Rossmax Swiss GmbH,  

Widnauerstrasse 1, CH-9435 
Heerbrugg, Switzerland

Malli: Z5

Data Transfer via Bluetooth®
Please download and install the 
free Healthstyle APP onto your 

smartphone

Healthstyle APP

 Verenpainemittari

  VAROITUS: Tämän tuotteen symboli osoittaa, että tämä tuote on elektroninen tuote, ja Euroopan direktiivin 2012/19 
/ EU mukaisesti turvalliseen hävittämiseen tarkoitetut elektroniset tuotteet on hävitettävä paikallisessa kierrätyskes-
kuksessa.



Teave elektromagnetilise ühilduvuse kohta
1.  Seade tuleb paigaldada ja seada kasutusvalmis vastavalt kasutusjuhendis toodud 

teabele.
2.  HOIATUS: Kaasaskantavaid raadiosagedusel töötavad sidevahendeid (sealhulgas 

välisseadmed nagu antennikaablid ja välisantennid) ei tohi kasutada, kui need 
asuvad lähemal kui 30 cm (12 tolli) mistahes Z5 osadele, sealhulgas tootja poolt 
täpsustatud kaablid. Vastasel juhul võib see halvendada seadme toimimist.

Kui kasutatakse kõrgemaid HÄIREKINDLUSKATSE TASEMEID, kui need, mis toodud 
tabelis 9, võib seda minimaalset vahemaad vähendada. Väikseima minimaalse 
vahekauguse arvutamiseks kasutatakse punktis 8.10 toodud võrrandit.

Tootja poolt esitatud elektromagnetiline häiringukindlus
Z5 on mõeldud kasutamiseks allpool täpsustatud elektromagnetilises keskkonnas. 
Z5 klient või kasutaja peab veenduma, et seda sellises keskkonnas ka kasutatakse.
Häirekind-

luskatse
IEC 60601 katse-

tase
Nõuetele vasta-

vuse tase
Elektromagnetiline keskkond - 

juhtimine

Juhitud RF 
IEC 61000-
4-6

3 Vrms (ruutkesk-
mine sisendpin-
ge):
0,15 MHz - 80 
MHz
6 Vrms: ISM- ja 
raadioamatööri-
de sagedusalas 
vahemikus
0,15 MHz ja 80 
MHz

80% AM 1 kHz 
juures

3 Vrms (ruutkesk-
mine sisendpin-
ge):
0,15 MHz - 80 
MHz
6 Vrms: ISM- ja 
raadioamatööri-
de sagedusalas 
vahemikus
0,15 MHz ja 80 
MHz

80% AM 1 kHz 
juures

Kaasaskantavaid ja mobiilseid 
raadiosagedusel töötavaid side-
vahendeid ei tohi kasutada, kui 
need on mistahes Z5 osadele, 
sealhulgas kaablid, lähemal kui 
soovitatud vahemaa, mis on väl-
ja arvutatud saatja sagedusele 
vastava võrrandi abil.
Soovituslik vahekaugus:
d = 1,2 √P, d = 1,2 √P 80 MHz ku-
ni 800 MHz,
d = 2,3 √P 800 MHz kuni 2,7 GHz
Kus P on saatja maksimaalne 
väljundvõimsus vattides (W) 
vastavalt saatja valmistaja esita-
tud andmetele ja d on soovitus-
lik vahekaugus meetrites (m).
Interferents võib esineda nende 
seadmete vahetus läheduses, 
mis on tähistatud järgmise süm-
boliga:  

Raadiosage-
duslik (RF) 
kiirgus IEC 
61000-4-3

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

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

MÄRKUS 1: 80 MHz ja 800 MHz juures kehtib kõrgem sagedusvahemik.
MÄRKUS 2: Need juhised ei pruugi igas olukorras kehtida. Elektromagnetlainete 
levikut mõjutavad neeldumine ja peegeldumine ehitistelt, objektidelt ja inimestelt.
Lisateavet seadme elektromagnetilise ühilduvuse kohta leiate Rossmaxi veebilehelt 
www.rossmax.com. 

Z5 abil saadud vererõhu mõõtmistulemused vastavad neile, mille saab koolitatud vaat-
leja manseti/stetoskoobi auskultatsioonimeetodit kasutades piirides, mida on kirjelda-
tud Ameerika Riiklikus Standardis, elektroonilised või automaatsed vererõhumõõturid. 
See seade on mõeldud kasutamiseks täiskasvanud tarbijatele kodustes tingimustes. 
Ettenähtud kasutaja on patsient. Ärge kasutage seda seadet väikelastel ega vastsündi-
nutel. Z5 on kaitstud tootevigade eest kooskõlas rahvusvahelise garantiiprogrammiga. 
Garantiiteabe saamiseks võite pöörduda tootja, Rossmax International Ltd. 

  Tähelepanu: Tutvuge kaasasolevate dokumentidega. Enne kasutamist lugege 
hoolikalt seda kasutusjuhendit. Teie vererõhu kohta täpsema teabe saamiseks 
pöörduge oma arsti poole. Hoidke see kasutusjuhend kindlasti alles.

Pulsi arütmia (PARR) tehnoloogia tuvastab konkreetselt pulsi arütmia esinemise, seal-
hulgas kodade virvendus (AFib) ning kodade ja/või vatsakeste varajased kokkutõmbed 
(PC). Pulsi arütmia võib olla seotud südamehäiretega, mis vajavad arstiabi ja seetõttu 
on varajane diagnoosimine ülimalt tähtis. PARR tehnoloogia tuvastab arütmia tavapä-
rase vererõhumõõtmise käigus, ilma et kasutaja vajaks mingeid lisaoskusi, suhtlemist 
või mõõtmisaja pikendamist. Lisaks vererõhunäitudele annab PARR ka näidu konkreet-
selt pulsi arütmia kohta.
Märkus:  PARRi võime tuvastada AFibi või PCd on tagatud kliiniliselt tõestatud suure tu-

vastustõenäosusega [1]. Vaatamata sellele, et tundlikkus ja täpsus on piiratud, 
tuvastatakse ja kuvatakse siiski enamik pulsi arütmia juhtumitest, kuigi mitte 
kõik. Ebatavalise haigusseisundiga teatud patsientidel ei pruugi PARR tehno-
loogia pulsi arütmiat tuvastada. Osaliselt tuleneb see tõsiasjast, et mõnda arüt-
miat saab tuvastada ainult EKG käigus, mitte pulsinäidu mõõtmisel. Seega ei 
ole PARR mõeldud asendama mistahes EKG-uuringut, mille teeb arst. PARR 
pakub võimalust teatud pulsi arütmia varajaseks tuvastamiseks ja sellest tuleb 
ilmtingimata teavitada oma raviarsti.

Ääremärkus: [1]  PARRi kliinilised uuringud - uus pulsi arütmia tüüpi eristav ostsillomeet-
riline tuvastustehnoloogia.

Ülemised südameõõned (kojad) ei tõmbu kokku, vaid värisevad ning seetõttu juhitakse 
verd vatsakestesse ebakorrapäraselt ja vähem tõhusalt. Selle tagajärjel muutuvad süda-
melöögid ebakorrapärasteks, mis on enamasti seotud kiire, kuid siiski väga ebastabiilse 
südame löögisagedusega. See seisund on seotud suure ohuga südame verehüüvete 
(trombide) tekkeks. Muu hulgas võib see tõsta insuldiohtu. Lisaks sellele võib kodade 
virvendus süvendada kroonilise või ägeda südamepuudulikkuse tõsidust ning olla seo-
tud teistegi südamega seotud tüsistustega. Sõltuvalt vanusest on 10-20% patsienti-
dest, kes põevad isheemilist ajuinsulti, diagnoositud ka kodade virvendus.
Kodade virvendus tekib sageli kõigepealt ajutiste arütmia perioodidena ja võib aja jook-
sul areneda selle haiguse püsivaks seisundiks. Pole oluline, kas kavatsete end kaitsta 
tuvastamata AFibi eest või mõõdate käimasoleval perioodil aktiivset kodade virvendust 
või mõõdate vererõhku AFibi vahelistel aegadel - PARR tehnoloogiat saab rakendada 
iga mainitud variandi puhul. See seade suudab tuvastada kodade virvendust (AFib). 
Juhul, kui tuvastatakse kodade virvendus, kuvatakse ARR ja Afibi ikoonid (  ) ekraa-
nile kohe pärast mõõtmist.
Märkus:  Soovitame tungivalt konsulteerida oma arstiga, kui AFibi ikoon ilmub uue as-

jana mitu korda või kui arst küll teab AFibist, kuid AFibi näidud muutuvad aja 
jooksul. Siis saab arst määrata teile kõik vajalikud kliinilised uuringud ja võima-
likud raviprotseduurid.

Märkus: Südamerütmur võib AFibi tuvastamist PARRi poolt halvendada.

Südame tavapäratud lisalöögid tekivad südame ebaregulaarsetes erutuskohtades, 
kas siis kodades ((PAC), vatsakestes (PVC) või kardiovaskulaarsetes sõlmedes (PNC). 
Need lisalöögid võivad katkestada korrapärase rütmi, tekkida liiga vara või põhjustada 
märkimisväärseid pause tajutavas pulsis. Seda kutsutakse südame palpitatsioonideks, 
mida võite ka ise rinnas tunda. Palpitatsioonid võivad esineda eraldi, üksikjuhtudena, 
ebakorrapäraste pulsiseeriatena või jaguneda kõigi pulsilöökide vahel. Kui need ei ole 
seotud vaimse stressi või tugeva füüsilise koormusega, võivad need viidata erinevate-
le südamehaigustele. Mõnega neist haigustest kaasneb kõrgenenud risk isheemiliste 
juhtumite tekkeks, kas siis südames (nt südame isheemiatõbi) või väljaspool südant, nt 
suurenenud insuldioht.
Mõned PCd võivad viidata klapiriketele või müokardi haigusseisunditele ning on väga 
olulised müokardiiti (südamelihase põletik) kahtluse korral. See seade suudab tuvasta-
da varajasi kokkutõmbeid. Juhul, kui tuvastatakse varajased kokkutõmbed, kuvatakse 
ARR ja PC ikoonid (  ) ekraanile kohe pärast mõõtmist.
Märkus:  Soovitame tungivalt konsulteerida oma arstiga, kui PC ikoon ilmub uue asjana 

mitu korda või kui arst küll teab PCst, kuid PC näidud muutuvad aja jooksul. 
Siis saab arst määrata teile kõik vajalikud kliinilised uuringud ja võimalikud ra-
viprotseduurid.

Sissejuhatus

PARR (Pulsi arütmia) tehnoloogia

Kodade virvenduse (AFib) tuvastus

Varajaste kokkutõmmete (PC) tuvastus

Kohe, kui vererõhu mõõtmise käigus tuvastatakse pulsi arütmia esinemine, kuvatakse 
ekraanile ARRi ikoon. Juhul, kui avastatud pulsi arütmiat on PARR tehnoloogia abil või-
malik täpsustada, kaasneb ARRi ikooniga arütmia täpsemalt tuvastatud tüüp, nt PC või 
AFib. Kohe, kui PARR ei suuda leitud pulsi arütmiat ohutult määratleda, kuvab seade 
ekraanile ARRi ikooni ilma arütmia tüüp tuvastava täiendava ikoonita.
Märkus:  Soovitame tungivalt konsulteerida oma arstiga, kui ARR ikoon ilmub uue asja-

na mitu korda või kui arst küll teab ARRist, kuid ARR näidud muutuvad aja jook-
sul. See ei olene sellest, kas ARRi ikooni kõrval on teine pulsi arütmiat täpsustav 
ikoon või mitte. Siis saab arst määrata teile kõik vajalikud kliinilised uuringud ja 
võimalikud raviprotseduurid.

PARR tehnoloogia suudab tuvastada ja kuvada ekraanile pulsi arütmia kombineeritud 
leiud.

Ekraan Tulemused
 - Normaalleid
ARR Pulsi arütmia ilma tüübispetsiifilise tuvastuseta

ARR PC Pulsi arütmia + tuvastatud varajased vatsakeste, kodade või 
nodaalsed löögid.

ARR AFib Pulsi arütmia + tuvastatud kodade virvendus

ARR AFib PC Kombineeritud pulsi arütmia Tuvastatud kodade virvendus 
ja varajased südamelöögid

See seade kasutab teie vererõhu mõõtmiseks ostsillomeetrilist meetodit. Enne, kui 
mansett hakkab õhuga täituma, loob seade mansetis oleva rõhu lähtepunkti, mis on 
võrdne õhurõhuga. Seade määrab automaatselt õige õhuga täitumise taseme, mis põ-
hineb rõhumuutustel pärast manseti tühjenemist.
Õhust tühjenemise ajal tuvastab seade rõhumuutuste amplituudi ja kalde ning mää-
rab seeläbi teie tegeliku süstoolse ja diastoolse vererõhu ning pulsisageduse.

See vererõhumõõtur vastab Euroopa normidele ja kannab CE-märgist “CE 1639”. Sead-
me kvaliteet on kindlaks tehtud ja vastavuses Euroopa nõukogu direktiivis 93/42/EMÜ 
(Meditsiiniseadmete direktiiv), lisas I toodud sätetega oluliste nõuete ja rakendatavate 
ühtlustatud standardite kohta.
EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 1: Üldnõuded
EN 1060-3: 1997/A2: 2009 Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 3: Lisanõuded 
elektromehaanilistele vererõhu mõõtesüsteemidele
EN 1060-4: 2004 Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 4:  Katseprotseduurid au-
tomaatsete mitteinvasiivsete sfügmomanomeetrite üleüldise süsteemitäpsuse kind-
laksmääramiseks
ISO 81060-2: 2013 Mitteinvasiivsed sfügmomanomeetrid. Osa 2: Kliinilised uuringud 
automatiseeritud mõõtmistüübile.

Vastavalt Maailma Terviseorganisatsiooni määratlusele liigitatakse vererõhuväärtused 
kuue astmesse. (Viide: 1999 WHO Rahvusvahelise Hüpertensiooni Ühingu hüpertensioo-
ni ravijuhised) See vererõhu klassifikatsioon põhineb statistilistel andmetel ega pruugi 
olla otseselt kohaldatav iga konkreetse patsiendi puhul. Oluline on pidada korrapäraselt 
nõu oma arstiga. Arst ütleb teile, milline on teie jaoks normaalne vererõhuvahemik, sa-
muti annab väärtuse, mille korral on tegu ohtliku olukorraga. Vererõhu usaldusväärseks 
jälgimiseks ja referentsväärtuste alalhoidmiseks on soovitatav registreerida näitusid pike-
ma aja jooksul. Vererõhupäeviku saate alla laadida meie veebilehelt www.rossmax.com. 

Vererõhu standard (Maailma Tervishoiuorganisatsioon (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 (mõõdu-
kas) 160~179 või 100~109

3. astme hüpertensioon ≥180 või ≥110

Pulsi arütmia (ARR) tuvastus

Tõeline hägususe mõõtmise tehnoloogia

Sissejuhatavad märkused

Vererõhu standard

Kui mansett on paigaldatud liiga lõdvalt, võivad mõõtmistulemused olla ebausaldus-
väärsed või ei hakka mõõtur vereõhku mõõtmagi. „Lõdva manseti tuvastuse“ funktsioon 
aitab kindlaks teha, kas mansett on ümber käsivarre piisavalt tihedalt. Kui mõõtmise ajal 
tuvastatakse „lõtv mansett“, ilmub otsekohe ekraanile vastav ikoon  . Kui aga mansett 
on paigaldatud õlavarrele õigesti, ilmub ekraanile vastav ikoon  . 

„Liigutamise tuvastus“ tuletab kasutajale meelde, et ta püsiks paigal ja see annab märku 
kõigist kehaliigutustest mõõtmise ajal. Kui mõõtmise ajal tuvastatakse „kehaliigutused“, 
ilmub otsekohe ekraanile vastav ikoon.
Märkus: Kui mõõtmise ajal ilmub ekraanile ikoon  , soovitame mõõtmist kindlasti kor-
rata.

Mõned näpunäited täpsemate mõõtmistulemuste saamiseks:
• Vererõhk muutub iga südamelöögiga ja vaheldub ka päeva jooksul pidevalt.
•  Vererõhu väärtust võivad mõjutada kasutaja kehaasend, tervislik seisund ja muud te-

gurid. Täpseima tulemuse saamiseks oodake pärast trenni, kümblust, söömist, alkoholi 
või kofeiini sisaldavate jookide joomist või suitsetamist vähemalt tund, enne kui vere-
rõhku mõõdate.

•  Enne mõõtmist on soovitatav istuda vähemalt 5 minutit rahulikult paigal, sest lõõgas-
tunud olekus mõõtmine annab suurema täpsuse. Mõõtmise ajal ei tohi olla füüsiliselt 
väsinud või kurnatud.

• Ärge mõõtke vererõhku stressis või pinges olles.
•  Istuge toolil sirgelt ja hingake 5-6 korda sügavalt sisse. Ärge nõjatuge mõõtmise ajal 

tahapoole.
• Mõõtmise ajal ärge pange jalgu istudes risti, vaid hoidke tallad kindlalt vastu põrandat.
• Mõõtmise ajal ärge rääkige ega liigutage kätt või käelihaseid.
•  Mõõtke vererõhku oma tavapärasel kehatemperatuuril. Kui teil on külm või palav, siis 

oodake enne mõõtmist veidi.
•  Kui mõõturit hoitakse väga madalal temperatuuril (peaaegu jääkülmas), peab see vä-

hemalt tund aega enne mõõtmist soojas kohas olema.
•  Enne uut mõõtmist oodake vähemalt 5 minutit.
1.  Mälutsoon 1, mälutsoon 2 või külalisrežiimi vahel valimiseks vajutage Kasutaja vahe-

tuse nuppu Pärast mälutsooni valimist vajutage mõõturi lähtestamiseks klahvi ON/
OFF/START, nüüd saab see mõõta vererõhku valitud mälutsoonis.

2.  Vajutage klahvi ON/OFF/START Kõik numbrid hakkavad põlema, kontrollides ekraani 
toimimist. Kontrollimine võtab aega 2 sekundit.

3.  Pärast kõigi sümbolite kadumist hakkab ekraanil vilkuma „0“. Mõõtur on mõõtmiseks 
valmis ja hakkab automaatselt mõõtmiseks mansetti aeglaselt õhuga täitma.

4.  Kui mõõtmine on lõppenud, langeb mansetis olev rõhk. Samal ajal kuvatakse LCD-
ekraanil süstoolne ja diastoolne rõhk ning pulss. Seejärel salvestatakse mõõtmistule-
mused automaatselt määratud mälutsooni.

5.  Pulsi arütmia tuvastuse tõenäosuse suurendamiseks PARR tehnoloogia abil on soovi-
tatav mõõtmisi korrata.

6.  Kui Bluetooth® on aktiveeritud, edastatakse andmed pärast ühildamise edukat lõpu-
leviimist automaatselt äppi, lisateavet selle kohta leiate alajaotusest Andmeedastus 
Bluetooth® kaudu.

Sellel mõõturil on mittesalvestatav ühe mõõtmise funktsioon. Külalise mälu-
tsooni  valimiseks vajutage kasutaja vahetuse nuppu ja järgige mõõtmis-
protseduuri nõudeid, et mõõtmine oleks korrektne. Pärast mõõtmise lõpule-
viimist mõõtmistulemust mällu ei salvestata.

Maailma Terviseorganisatsioon liigitab vererõhuvahemikud kuue erinevasse astmesse. 
Sellel seadmel on olemas uuenduslik kõrge vererõhu ohu märgutuli, mis teavitab vi-
suaalselt teie mõõtmistulemuste eeldatavast ohutasemest (optimaalne/normaalne/
kõrge normaalne/1. astme hüpertensioon/2. astme hüpertensioon/3. astme hüperten-
sioon), tehes mõõtmistulemuste tähenduse arusaadavaks. 

EE / mõõteviga: Veenduge, et L-pistik on kindlalt pistikupessa ühendatud ja mõõtke 
rahulikult uuesti. Paigaldage mansett ümber käsivarre õigesti ja hoidke kätt mõõtmise 
ajal paigal. Vea kordumisel viige seade tagasi kohalikule edasimüüjale või hoolduspunkti.
E1 / Ringvoolu hälve: Veenduge, et L-pistik on ühendatud kindlalt seadme küljel ole-
vasse pistikupessa ja mõõtke rahulikult uuesti. Vea kordumisel viige seade abisaamiseks 
tagasi kohalikule edasimüüjale või hoolduspunkti.
E2 / Rõhk ületab 300 mmHg: Lülitage seade välja ja mõõtke rahulikult uuesti. Vea 
kordumisel viige seade tagasi kohalikule edasimüüjale või hoolduspunkti.
E3 / Andmeviga : Eemaldage aku/patareid, oodake 60 sekundit ja pange siis tagasi. Vea 
kordumisel viige seade tagasi kohalikule edasimüüjale või hoolduspunkti.
Er / Mõõtevahemik on ületatud : Mõõtke rahulikult uuesti. Vea kordumisel viige sea-
de tagasi kohalikule edasimüüjale või hoolduspunkti. 

Seade on varustatud mitte-eemaldatava ja suure võimsusega taaslaetava liitiumioo-
nakuga ja laadimisolekut näitava LED-märgutulega. Soovitame aku enne esimest kasu-
tamist täis laadida; aku täislaadimine võib võtta aega umbes kolm tundi.
1. Lülitage AC-adapter pistikusse.
2.  Ühendage USB-kaabel AC-adapteriga ja sisestage USB-kaabel seame paremal küljel 

asuvasse Tüüp C porti.
3. Aku laadimise ajal põleb roheline märgutuli. Kui aku on täis laetud, tuli kustub.

1.  Seadmel on kaks mälutsooni (1 ja 2). Iga tsoon hoiab alles kuni 60 mõõtmise tule-
mused.

2.  Mälus olevate väärtuste nägemiseks valitud mälutsoonis kasutage Kasutaja vahe-
tuse klahvi, et valida mälutsoon (1 või 2), millest soovite väärtusi taastada. Vajutage 
Mäluklahvi. Esimene lugem, mis ekraanile ilmub, on viimase 7 päeva jooksul tehtud 
mõõtmiste kõigi hommikuste väärtuste keskmine.

3.  Vajutage uuesti Mäluklahvi, et näha viimase 7 päeva jooksul tehtud mõõtmiste kõi-
gi õhtuste väärtuste keskmist.

4.  Vajutage uuesti Mäluklahvi, et näha mälus salvestatud viimase 3 mõõtmise kesk-
mist ja viimast salvestatud mõõtmistulemust. Iga mõõtmistulemus kuvatakse koos 
valitud mälus oleva järjekorranumbriga.

5.  Kõik seadmes jooksvalt salvestatud väärtused saab pärast ühildamise edukat lõpu-
leviimist edastada Bluetooth® kaudu äppi. Valige soovitud kasutaja mälutsoon ja 
järgige äppi juhiseid, Bluetooth® alustab andmete ülekannet automaatselt. Vererõ-
hu mõõtmise või seadme kasutamise ajaks andmete ülekanne peatatakse.

Märkus:  Mälupank suudab alal hoida kuni 60 mõõtmistulemust mälutsooni kohta. Kui 
mõõtmistulemuste arv ületab 60, asendatakse vanad andmed uute mõõt-
mistulemustega.

Märkus: Päevane aeg on ajavahemik kl 04.00 kuni 11.59.
Märkus: Õhtune aeg on ajavahemik kl 18.00 kuni 02.00.

1. Mälutsoon 1 ja mälutsoon 2 vahel valimiseks vajutage Kasutaja vahetuse nuppu
2.  Vajutage Mäluklahvi ja hoidke seda all umbes 5 sekundit, siis kustuvad mälutsoonis 

olevad andmed automaatselt.

1.  Seadistage vererõhumõõturil kuupäev/aeg/Bluetooth, hoides klahvi ON/OFF/
START all umbes 5 sekundi jooksul väljalülitusrežiimis. Ekraanile ilmuvad vilkuvad 
numbrid, mis näitavad aastat.

2.  Aastat saate muuta Mäluklahvi vajutades, iga vajutus muudab numbri suuremaks. 
Sisestatud numbri kinnitamiseks vajutage klahvi ON/OFF/START, nüüd hakkavad 
ekraanil vilkuma numbrid, mis näitavad kuupäeva.

3.  Kuupäeva, tunde ja minuteid saate muuta nii, nagu kirjeldatud eelpool Samm 2 
juures - kasutage muutuste tegemiseks Mäluklahvi ja kinnitage sisestatud numbrid 
klahviga ON/OFF/START.

4.  Pärast kuupäeva/aja seadistamist ilmuvad ekraanile korraga Bluetooth® sümbol ( 
 ) ja vilkuv ikoon “  ”. Mäluklahvile vajutades saate valida, kas Bluetooth® au-

tomaatne andmeedastus on aktiveeritud (Bluetooth® sümbol (  ) +  ) või de-
saktiveeritud (Bluetooth® sümbol (  ) +  ), valiku kinnitamiseks vajutage klahvi 
ON/OFF/START.

5.  Vajutage uuesti klahvi ON/OFF/START, nüüd ilmub ekraanile tagasi „0“, mis näitab, 
et vererõhumõõtur on mõõtmiseks valmis.

Mõõtmismeetod Ostsillomeetriline
Mõõtmisvahemik Rõhk: 30~260 mmHg; Pulss: 40~199 lööki/

minutis
Surveandur Pooljuht
Täpsus Rõhk: ± 3 mmHg; Pulss: ± 5% lugemist
Õhuga täitmine Pumba jõul
Õhust tühjendamine Automaatne õhuväljalaskeklapp
Mälumaht 60 mälu iga tsooni kohta, 2 tsooni
Automaatne väljalülitus 1 minut pärast viimast klahvikasutust
Lubatud kasutustemperatuur ja 
niiskus

10 °C~40 °C (50 °F~104 °F); 15%~85% RH; 
700~1060 hPa

Lubatud temperatuur ja niiskus 
transportimisel ja hoiustamisel

-10 °C~50 °C (14 °F~122 °F); 10%~90% RH; 
700~1060 hPa

Adapteri sisend 100-240 V, 50/60 Hz
Adapteri väljund/USB sisend 5 V 1 A (Tüüp C)
Liitiumioonaku Alalisvool 3,7 V
Mõõtmed 120 (P) X 80 (L) X 57 (K) mm
Kaal 276,0 g (koos akuga, ilma mansetita)
Käsivarre ümbermõõt Täiskasvanu: 24~40 cm (9,4”~15,7”)
Piirangud kasutajale Täiskasvanud kasutaja

Tüüp BF: Seade ja mansett on väljatöötatud 
nii, et need tagavad kaitse elektrilöögi eest.

IP klassifikatsioon IP21: Kaitse vee ja tahkete osakeste kahjuliku 
sissepääsu eest.

* Tehnilisi andmeid võib muuta ilma ette teatamata.

Vererõhumõõturi ühildamine nutitelefoniga
Enne Bluetooth® esmakordset kasutamist lugege 
esialgseid seadustusjuhiseid veebilehelt http://
www.rossmax.com.
1.  Laadige ja installige oma nutitelefoni kohaldatav 

mobiilirakendus (äpp).
2.  Seadme ühildamiseks nutitelefoniga lülitage 

sisse seade, Bluetooth® ja nutitelefoni äpp ning 
järgige seadistamise ja ühildamise juhiseid.

3.  Kui ühildamine õnnestus, ilmub ekraanile Blue-
tooth® sümbol (  ) ja vilgub seni, kuni andmeid 
üle kantakse. Kui vererõhk on mõõdetud, edas-
tatakse hetke mõõteväärtus automaatselt äppi.

4.  Kui ühildamine ebaõnnestus, ei ilmu ekraanile Blue-
tooth® sümbolit (  ) ja hetke mõõteväärtust ei edas-
tata automaatselt äppi. Sellisel juhul salvestatakse 
väärtus valitud kasutaja mälutsoonis. Palun ühildage 
seade oma nutitelefoniga uuesti ja järgige äpi juhi-
seid Bluetooth® ülekande jaoks.

Märkused: 1.  Seadme lahti ühildamine ei kustuta äpis 
olevaid andmeid.

2.  Kui ühildate oma nutitelefoni vererõhumõõturiga 
uuesti, on kõik äppi salvestatud varasemad väärtu-
sed alles.

3.  Andmeedastus Bluetooth® kaudu vähendab aku võimsust.

Mistahes häire tekkimisel kasutamise ajal kontrollige palun järgmisi punkte.
Probleemid Võimalikud põhjused Lahendus

Seadme kasutamisel 
ei ilmu ekraanile mitte 
midagi.

Aku on tühi. Laadige aku täis.

Talitlushäire.

Vajutage kirjaklambri või muu 
sarnase peenikese asjaga sead-
me tagumisel poolel asuvat 
lähtestusnuppu (reset).

LED-märgutuli ei põle 
aku laadimise ajal.

Vahelduvvooluadapter ei ole 
seadme porti või pistikupe-
sasse korralikult sisestatud.

Sisestage vahelduvvooluadap-
ter korralikult porti/pistikupe-
sasse.

Aku laadimise ajal on 
monitor või vahelduv-
vooluadapter ebaharili-
kult kuum.

Monitor või vahelduvvoolua-
dapter võib olla kahjustatud.

Tõmmake vahelduvvooluadap-
ter otsekohe pistikust välja ja 
pöörduge kohaliku edasimüüja 
poole.

Seade ei tööta selle 
akuga.

Aku on tühi. Laadige aku täis.

Aku on vana.
Kui seade ei tööta ka pärast aku 
täislaadimist, vahetage aku uue 
vastu välja.

Aku on katki.

Kui aku ei lae täis ja ROHELINE 
laadimisindikaator pidevalt 
põleb, vahetage aku uue vastu 
välja.

Ekraanil olevat EE 
märgist või vererõhu-
väärtust kuvatakse liiga 
madalana (kõrgena).

Kas mansett on paigaldatud 
korralikult?

Tõmmake mansett korralikult 
ümber käe, nii et see oleks 
õiges asendis.

Kas rääkisite või liigutasite 
end mõõtmise ajal? Mõõtke uuesti. Hoidke kätt 

mõõtmise ajal paigal.Kas raputasite mansetti mõõt-
mise ajal jõuliselt?

Mõõtmisel ajal ilmnev 
mistahes kõrvalekalle. Talitlushäire.

Vajutage kirjaklambri või muu 
sarnase peenikese asjaga sead-
me tagumisel poolel asuvat 
lähtestusnuppu (reset).

Märkus: Kui seade ei tööta ikka korralikult, viige see edasimüüja juurde tagasi. Mitte 
mingil juhul ärge võtke ise seadet koost lahti ega parandage seda. 

1.  Seade sisaldab täppisosi. Seetõttu vältige äärmuslikke temperatuure, niiskust ja ot-
sest päikesevalgust. Vältige põhiseadme mahapillamist või tugevat raputamist ning 
kaitske seda tolmu eest.

2.  Puhastage vererõhumõõturi korpust ja mansetti ettevaatlikult kergelt niisutatud 
pehme riidelapiga. Ärge suruge seadet. Ärge peske mansetti veega ega kasutage 
keemilisi puhastusaineid. Ärge kunagi kasutage puhastusainena vedeldit, alkoholi 
ega bensiini.

3.  Ohtlike olukordade vältimiseks ärge lubage seadet kasutada lastel.
4.  Kui hoiate seadet külmas kohas, laske sel enne kasutamist toatemperatuuriga ko-

haneda.
5.  See seade ei ole hooldatav väljaspool teenindust. Ärge kasutage seadme avamiseks 

ühtegi tööriista ega proovige selle sees midagi reguleerida. Mistahes probleemide 
tekkimisel võtke ühendust arsti või poega, kellelt te selle seadme ostsite või pöördu-
ge otse Rossmax International Ltd poole.

6.  Tavaliseks probleemiks kõigi vererõhumõõturite puhul, mis kasutavad ostsillomeet-
rilist mõõtmisfunktsiooni, on raskused määrata õiget vererõhku kasutajatel, kellel on 
diagnoositud suhkurtõbi, halb vereringe, neeruprobleemid või neil, kes on põde-
nud insulti või on teadvuseta.

7.  See seade suudab tuvastada tavapärast arütmiat (kodade ja vatsakeste varajased 
kokkutõmbed või kodade virvendus (AFib). Juhul, kui mõõtmise ajal tuvastati koda-
de virvendus või varajased kokkutõmbed (PC), kuvatakse pärast mõõtmist ekraanile 
ikoonid ARR (pulsi arütmia), AFib ja PC Kui kuvatakse ikoonid ARR, AFib või PC, on 
soovitatav veidi oodata ja siis uuesti mõõta. Kui ikoone ARR, AFib või PC kuvatakse 
korduvalt, soovitame tungivalt konsulteerida oma arstiga.

8.  Kuna antud seade suudab tuvastada kindla pulsi arütmia, võib pulsi arütmia esine-
mine vererõhumõõturi mõõtmistäpsust halvendada.

9.  Kasutamise lõpetamiseks mistahes ajal vajutage klahvi ON/OFF/START ja mansetis 
olev õhk väljub kiiresti.

10.  Kohe, kui inflatsioon jõuab näitajani 300 mmHg, hakkab seade ohutuse tagamiseks 
mansetti kiiresti õhust tühjenema.

11.  Palun ärge unustage, et seade võib küll olla kodus kasutamiseks mõeldud tervis-
hoiutoode, kuid see ei ole mõeldud asendamaks arsti või tervishoiutöötaja konsul-
tatsiooni.

12.  Ärge kasutage seda seadet ühegi terviseprobleemi ega haiguse diagnoosimiseks 
või raviks. Mõõtmistulemused on ainult võrdluseks. Mõõtmistulemuste tõlgenda-
miseks pöörduge tervishoiutöötaja poole. Kui teil on või teie arvates on mõni me-
ditsiiniline probleem, pöörduge oma arsti poole. Ärge muutke ravimiravi ilma oma 
arsti või tervishoiutöötajaga konsulteerimata.

13.  Elektromagnetilised häired: Seade sisaldab tundlikke elektroonilisi koostisosi. Välti-
ge seadme vahetus ümbruses tugevaid elektri- või elektromagnetvälju (nt mobiil-
telefonid, mikrolaineahjud) ja jälgige, et seade paikneks vähemalt 1,5 km kaugusel 
AM, FM või TV leviedastusantennidest. Selliste väljade lähedus võib põhjustada 
mõõtmistäpsuse ajutist halvenemist.

14.  Kõrvaldage seade, akud, koostisosad ja tarvikud vastavalt kohalikele jäätmekäitlus-
eeskirjadele.

15.  Seade ei pruugi vastata kõigile toimimisnõuetele, kui seda hoiustatakse või kasu-
tatakse temperatuuril ja niiskusvahemikes, mis on väljaspool osas Tehnilised and-
med väljatoodud väärtuseid.

16.  Pange tähele, et õhu sissepumpamise ajal võivad kõnealuse jäseme funktsioonid 
halveneda.

17.  Vererõhu mõõtmisel ei tohi vereringet tarbetult pikaks ajaks peatada. Seadme talit-
lushäire korral eemaldage käelt mansett.

18.  Vältige mansetivoolikul mistahes mehaanilisi takistusi, survet või selle painutamist.
19.  Vältige pidevat survet mansetis või sagedasi mõõtmisi. Vereringe takistamine võib 

põhjustada terviserikkeid.
20.  Veenduge, et mansett ei oleks paigaldatud käsivarrele, mille artereid või veene pa-

rasjagu ravitakse, nt intravaskulaarne juurdepääs või ravi või arteriovenoosne (AV) 
šunt.

21.  Ärge paigaldage mansetti sellele poolele, kus on varasema haigusloo käigus teh-
tud mastektoomia.

22.  Ärge paigaldage mansetti haavadele, sest see võib põhjustada lisavigastusi.
23.  Kasutage ainult koos mõõturiga tarnitud mansette või originaalseid asendus-

mansette. Vastasel juhul registreerib seade vigased tulemused.
24.  Akud on allaneelamisel eluohtlikud. Seetõttu tuleb akusid ja tooteid hoida väikes-

tele lastele kättesaamatus kohas. Kui aku on allaneelatud, kutsuge viivitamatult arst.
25.  Ärge kasutage toru- või vahelduvvooluadapterit muul, kui ettenähtud otstarbel, 

sest need võivad põhjustada lämbumisohtu.
26. Ärge hooldage seadet või mansetti kasutamise ajal.
27. Seade ei tohi asuda teiste seadmete läheduses ega nende all/peal.
28.  Elektromagnetilisest ühilduvusest tulenevate negatiivsete mõjude vältimiseks är-

ge kasutage mingeid kaableid ega tarvikuid, mis ei ole tootja poolt selles kasutus-
juhendis heakskiidetud.

1. Voltige mansett lahti, nii et selle ots jääb läbi manseti D-rõnga.
2.  Asetage oma vasak käsi mansetist läbi. Värviline ribatähis peab olema teie poole ja 

voolik suunaga teie käe poole (joonis ). Pöörake oma vasak peopesa ülespoole ja 
asetage manseti serv umbes 1,5-2,5 cm kõrgusele küünarliigese siseküljest (joonis ) 
Pingutage mansetti seda otsast tõmmates.

3.  Asetage voolik käsivarre keskele. Suruge takjakinnis kindalt kinni. Jätke manseti ja käsi-
varre vahele 2 sõrme jagu ruumi. Asetage arteri tähis (Ø) käe siseküljel oleva peaarteri 
kohale (joonised ,). Märkus: Tehke kindlaks peaarteri asukoht. Selleks vajutage 2 
sõrmega vasakust küünarõndlast umbes 2 cm kõrgemale. Tuvastage koht, kus pulss 
on kõige paremini tunda. See ongi teie peaarter.

4. Ühendage manseti ühendusvoolik seadmega (joonis ).
5.  Asetage oma käsivars lauale (peopesa ülespoole), nii et mansett oleks südamega sa-

mal kõrgusel. Veenduge, et voolik ei ole keerdus (joonis ).
6.  Mansett sobib teile kasutamiseks siis, kui nool on pideva värvijoonega kohakuti, nagu 

näidatud (joonisel  paremal). Kui nool jääb pidevast värvijoonest väljaspoole, on 
teil vaja teistsuguse ümbermõõduga mansetti. Teise suurusega manseti saamiseks 
pöörduge kohaliku edasimüüja poole.

Lõdva manseti tuvastus

Iga osa nimi/funktsioon

Iga osa nimi/funktsioon

Liigutamise tuvastus

MõõtmineKülalisrežiim

Hüpertensiooni ohu märgutuli (HRI)

Veakoodid viidetena

Aku laadimine lubatud AC-adapteriga (valikuline)

Väärtuste taastamine mälust

Väärtuste eemaldamine mälust

Aja ja Bluetooth® seadistamine

Tehnilised andmed

Andmeedastus Bluetooth® kaudu

Veaotsing

Hoiatusmärkused

Manseti paigaldamine

1. Õlavarre mansett
2. LCD ekraan
3.  Kasutaja vahetuse nupp
4.  LED-märgutuli või laadi-

mise olek

5

1 3 4

7

2

6 8

8. Tüüp C port
9. Lähtestusnupp
10.  Taaslaetav liitiumioo-

naku (mitte-eemal-
datav)

9
10

5. Mäluklahv
6. Õhuvoolik ja konnektor
7.  ON/OFF/START klahv 

(Sisse- ja väljalülitus- ning 
käivitusklahv)

5 13

14

1 23

4

6
8
7

9

10
11

12 15
16
17

1. Arütmia (ARR) tuvastus
2. Kodade virvenduse (AFib) tuvastus
3. Varajaste kokkutõmmete (PC) tuvastus
4. Kuupäeva/kellaaja näidik
5. Bluetooth® tähis
6. Mälutsoon
7. Lõdva manseti tuvastus
8. Hommikuse ja õhtuse mõõtmise tähis
9. Mälu/kuupäeva tähis
10. Mälu keskmise väärtuse tähis
11. Hüpertensiooni ohu märgutuli
12. Pulsisagedus
13. Süstoolne rõhk
14. Diastoolne rõhk
15. Liigutamise tähis
16. Tühja aku tähis
17. Pulsi tähis

See vererõhumõõtja on välja töötatud pikaajaliseks teenindusperioodiks. Jätkuva täp-
suse tagamiseks on soovitatav kõiki vererõhumõõtureid taaskalibreerida. See mõõtur 
(tavapärasel kasutamisel umbes 2-3 mõõtmist päevas) ei vaja taaskalibreerimist 2 aastat. 
Kohe, kui seadet on vaja taaskalibreerida, kuvatakse seadme ekraanile  . Seade tuleb 
taaskalibreerida ka siis, kui mõõturit kahjustab löök tömbi esemega (nt mahakukkumi-
ne) või puutub see kokku vedelike ja/või äärmiselt kuuma või külma temperatuuriga/
õhuniiskuse muutumisega. Kui ekraanile ilmub  , viige seade lihtsalt tagasi lähimale 
edasimüüjale selle taaskalibreerimiseks.

 Hoiatus: 
•  Ärge laadige akut, kui AC-adapter on märg või teie käed on märjad. Võite saada elek-

trilöögi.
•  Kui akuvedelikku satub silma, peske silma piisava koguse veega, mitte hõõrudes ja 

pöörduge viivitamatult ravi osas nõusaamiseks arsti poole. Esineb nägemise kaotuse 
oht.

•  Ärge visake akut tulle või kuuma kätte ega võtke seda koost lahti. See võib põhjustada 
ülekuumenemise, süttimise, lühise või plahvatuse.

 Tähelepanu:
•  AC-adapter on valikuline. Ühilduva AC-adapteri saamiseks pöörduge edasimüüja 

poole.
•  Kasutage selle vererõhumõõturiga ainult lubatud USB-adapterit (5 V), mis vastab 

asjakohastele meditsiiniseadmete ohutusstandarditele, sealhulgas EN 60601-1: 
2006+A1:2013 ja seotud kollateraalstandardid nagu EN 60601-1-2: 2015.

•  USB-kaablit tohib ühendada ainult Rossmaxi vererõhumõõturi ja AC-adapteriga. Muu-
del eesmärkidel seda kasutada ei tohi.

•  Ärge laadige akut keskkondades, kus valitsevad liiga kuumad või külmad temperatuu-
rid.

•  Aku kahjustamise vältimiseks ei soovitata mõõta vererõhku või kasutada seadet muul 
viisil aku laadimise ajal.

Märkus: 
•  Aku uuesti täiesti täis laadimine võib võtta aega kuni 3 tundi, olenevalt sellest, kui tühi 

aku on.
•  Kui seadet pikema aja jooksul ei kasutata, tuleb aku eluea pikendamiseks see iga 3 kuu 

järel täiesti täis laadida.
•  Kui seadet kasutatakse regulaarselt, võib selle iga 3 kuu järel laadima jätta veendumaks, 

et aku on alati laetud optimaalse tasemeni.
Aku eluiga
Kohe, kui aku on täis laetud, saate olenevalt aku elueast ja hoiustustingimustest kas-
utada seadet umbes 600 mõõtmiskorda.
Märkus:
1. Aku eluiga lüheneb, kui te ei lae seadet pikema ajaperioodi jooksul.
2.  Lõpptulemusena on aku eluiga lühem, kuna aku vananeb. Kui pärast aku täislaadimist 

püsib ekraanil aku tühjenemisest teavitav ikoon  , viige seade kohaliku edasimüüja 
juurde või hoolduspunkti ja asendage aku uuega.

  Tähelepanu: Aku tuleb välja vahetada kas kohaliku edasimüüja juures või Rossmaxi 
volitatud hoolduspunktis. Seadme koost lahti võtmine või parandamine muudab 
garantii kehtetuks.

Aku saab tühjaks 
Peate laadima akut nii kiiresti kui võimalik siis, kui
1. ekraanile ilmub aku tühjenemisest teavitav ikoon  ;
2. vajutate nuppu ON/OFF/START ja ekraanile ei ilmu midagi.

 Tähelepanu: 
•  Seadmes puuduvad kasutaja poolt hooldatavad osad. Garantii ei kata akut ega vanast 

akust tulenevaid kahjustusi.
•  Taaslaetavad akud on ohtlikud jäätmed. Ärge visake neid olmeprügi hulka.

Peaarter

Seadke 
voolik 

käsivarrel 
keskele

Peaarter

Kui süsteem tuvastab, et vererõhu mõõtmiseks on vaja suuremat õhusurvet, hakkab 
seade selle saavutamiseks automaatselt uuesti õhku sisestama.
Märkus: 
1. Mõõtur lülitub automaatselt välja umbes 1 minut pärast viimast klahvivajutust.
2.  Mõõtmise katkestamiseks lülitage lihtsalt klahvi ON/OFF/START; mansett tühjeneb 

õhust otsekohe.
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APP
APP

120mmHg

120mmHg

USB PC

BP Manager
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120mmHg

120mmHg

USB PC

BP Manager

Laadige ja installige oma nu-
titelefoni tasuta Tervisestiili 

Äpp(Healthstyle APP).
www.rossmax.com

Tervisestiili Äpp (Healthstyle APP)

-  Bluetooth® sõnamärk ja logod on registreeritud kaubamärgid, mis kuuluvad ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. ja Rossmax Inter-
national Ltd. kasutab neid tähiseid alati litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad vastavalt nende omanikele.

-  Vererõhumõõtur kasutab Bluetooth® (Bluetooth® vähese energiakuluga tehnoloogiat).
-  Apple ja Apple‘i logo on ettevõtte Apple Inc. kaubamärgid, mis on registreeritud USAs ja teistes riikides. App Store on ettevõtte 

Apple Inc. teenusemärk.
-  Google Play ja Google Play logo on ettevõtte Google Inc. kaubamärgid.

 www.rossmax.com www.rossmax.com

Mudel: Z5

 Vererõhumõõtja

Garantiikaart
Sellele seadmele kehtib alates ostukuupäevast 5 aasta pikkune garantii. Garantii 
kehtib ainult müüja/edasimüüja poolt ostukuupäeva kinnitamiseks täidetud või 
tembeldatud garantiikaardi või ostutšeki esitamisel. Akud, mansett ja tarvikud 
garantii alla ei kuulu. Seadme avamine või teisendamine muudab garantii kehte-
tuks. Garantii ei kata kahjustusi, õnnetusi ega mittevastavust käesoleva kasutus-
juhendiga. Pöörduge palun kohaliku müüja/edasimüüja poole või võtke meiega 
ühendust veebilehe www.rossmax.com kaudu.

Kliendi nimi:  ____________________________________________________
Aadress:  _______________________________________________________
Telefon: ________________________________________________________
E-posti aadress:  _________________________________________________
Tooteteave
Ostukuupäev:  ___________________________________________________
Pood, kust toode osteti: 
________________________________________________________________

  HOIATUS: See sümbol tootel tähendab seda, et tegu on elektroonilise tootega ja vastavalt Euroopa direktiivile 
2012/19/EÜ tuleb elektroonilised tooted pärast kasutamist nende ohutuks töötlemiseks viia kohalikku jäätmekäit-
luskeskusesse.


