
Автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане

ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ СА ВАЖНИ. ЗАПАЗЕТЕ ГИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.
Уважаеми клиенти, 
 Благодарим Ви, че избрахте easyRAPID, на Pic Solution, автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане, проектиран 
и произведен в съответствие с най-съвременните технологии. Преди да продължите, Ви препоръчваме да се запозна-
ете с краткото описание на предупрежденията, включени в настоящото ръководство, за да се уверите, че сте разбрали 
правилно действието на устройството. 

ВЪВЕДЕНИЕ
Редовната употреба на апарата за измерване позволява да се следи непрекъснато състоянието на кръвното налягане, 
но това не трябва да замести периодичните медицински прегледи. Препоръчваме Ви да ходите редовно на лекар за 
общи прегледи, както и да получите по-подробна информация относно кръвното налягане. Стойностите на кръвното 
налягане, измерени с настоящото устройство, са равностойни на тези, отчетени от специалист, който използва метода на 
прослушване с маншон/стетоскоп, в рамките на ограниченията, определени и одобрени в съответствие с международ-
ния протокол ESH (Европейско дружество по хипертония). 

ГАРАНЦИЯ 
Настоящият продукт е с гаранция за срок от 5 години срещу всякаква липса на съответствие при нормални условия на използ-
ване, според предвиденото в инструкциите за употреба. Следователно, гаранцията няма да бъде валидна в случай на щети, при-
чинени от неправилна употреба, износване или непредвидени обстоятелства. Батериите, маншонът и износващите се части не 
са включени в гаранцията. В случай на неизправност, трябва да се обърнете единствено към упълномощения технически сервиз 
на Pic за обслужване на клиенти.

RAPID-TECH Comfort ExperienceTM 
Този апарат използва осцилометричен метод за измерване на кръвното налягане. RAPID-TECH Comfort ExperienceTM е 
най-актуалната технология, избрана от Pic за апаратите за измерване на кръвно налягане от серията RAPID. Предоставя 
бързо и следователно не толкова отегчително наблюдение, тъй като измерването се извършва по време на фазата на 
напомпване на маншона. Pic easyRAPID е клинично тестван в съответствие с изискванията на протокол ESH (Европейско 
дружество по хипертония), което е гаранция за неговата точност и прецизност.

ИМЕ/ФУНКЦИЯ НА ВСЯКА ЧАСТ

Списък на частите: Aпарат за измерване на кръвно налягане, размер на маншона M-L (  02007827000000), 4 бр. AAA 
батерии, ръководства за употреба, чанта за транспортиране. Характеристики: 60×41 mm LCD дисплей, с до 60 запамете-
ни измервания и измерване с напомпване.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ
Какво представлява кръвното налягане?
Кръвното налягане е налягането, упражнявано върху артериалната стена, докато кръвта тече в артериите. Систолното ар-
териално налягане (или максималното) е налягането, измерено когато сърцето се свива и изтласква кръвта навън. Диасто-
лното артериално налягане (или минималното) е налягането, измерено когато сърцето се отпуска и кръвта се влива в него. 

Защо се измерва кръвното налягане? 
Измежду различните здравословни проблеми, които тревожат съвременния човек, проблемите, свързани с хипертони-
ята са най-често срещаните. Изключително опасната зависимост между хипертонията и сърдечно-съдовите заболявания 
и високата степен на заболеваемост превърна измерването на кръвното налягане в необходима стратегия за откриване 
на лицата, изложени на риск. 

Колебания в кръвното налягане 
Кръвното налягане се мени постоянно. Не трябва да се безпокоите, ако се установят две или три измервания с високи стой-
ности. Кръвното налягане може да варира в рамките на един месец или дори на един ден. Освен това се влияе от сезона, 
температурата и извършваната дейност. 

Класификация на кръвното налягане
Класификацията на измерваното кръвно налягане в домашни условия публикувана от ESH/ESC през 2013 г., е както следва:

ВНИМАНИЕ 
Само лекар може да установи Вашия обхват на нормално налягане. Свържете се с Вашия лекар, ако средните резулта-
ти от измерванията са извън посочените стойности. Имайте предвид, че само лекар може да прецени дали стойности-
те на кръвното налягане са достигнали опасно ниво.

Отчитане на нередовен сърдечен ритъм 
Апаратът за измерване на кръвно налягане е оборудван с алгоритъм за отчитане на нередовен сърдечен ритъм (IHB). 
Неправилен сърдечен ритъм се открива, когато той варира, докато апаратът измерва систолното и диастолното кръвно 
налягане. По време на всяко измерване апаратът записва всички интервали на пулса и измерва средната стойност; ако 
има два или повече интервала на пулса и разликата между всеки интервал и средната стойност е повече от средната 
стойност от ±25% или има четири или повече интервала на пулса и разликата между всеки интервал и средната стойност 
е повече от средната стойност от ±15%, когато са готови резултатите от измерването, на дисплея се появява символът 
за неправилен сърдечен ритъм.

ВНИМАНИЕ 
Появата на иконата IHB по време на измерването отчита нарушение в пулса, съответстващо на неправилен сър-
дечен ритъм. По принцип това не е причина за безпокойство. Във всеки случай, ако символът се появява често, 

се препоръчва да се консултирате с лекар. Подчертава се, че апаратът не замества необходимостта от кардиологичен 
преглед, но може да помогне за ранното откриване на евентуални нарушения.

Защо кръвното налягане, което имам в болницата, е различно от това в дома ми? 
Кръвното налягане е различно през всичките 24 часа от денонощието, повлияно от времето, емоции, упражнения, и 
т.н., и особено от хипертонията на „бялата престилка“ в болниците, които повишават резултатите в сравнение с тези в 
домашни условия. 

Резултатът еднакъв ли е, ако измерването се извърши на дясната ръка?
Измерването може да се извършва и на двете ръце, понякога могат да се отчетат различни стойности, по тази причина 
се препоръчва да извършвате измерванията винаги на една и съща ръка.

Обяснение на LCD дисплея
В началото, проверете непрекъснатостта на LCD сегментите

СИМВОЛ ОПИСАНИЕ ОБЯСНЕНИЕ

Систолно налягане Резултат систолно налягане/максимално

Диастолно налягане Резултат диастолно налягане/минимално

Пулс Удара/минута

Изпомпване Маншонът се изпомпва

Памет Ако се покаже „M“, показаните измерени стойности са от паметта

mmHg Мерна единица за кръвно налягане mmHg /mm живачен стълб/

Изтощена батерия Батериите са изтощени и трябва да се сменят

Неравномерен сърде-
чен ритъм Неравномерен сърдечен ритъм

Ниво Индикатор за нивото на кръвното налягане

Дата „MM“ означава месеца, „DD“ означава деня

Средно Средната стойност от последните 3 измервания направени в рамите на 
30 минути.

Изборът на захранване
1. Захранване с батерия: 4 бр. батерии 1,5V AAA; 6 V DC.
2.  Захранване чрез мрежов адаптер: Входящ ток: 100-240V~, 50-60Hz, 0,2A макс. - Изходящ ток: 6 V  1A
 Може да се захранва само с „Адаптер за апарата за измерване на кръвно налягане“  02000520000000 модел 
BLJ06L060100P-V с европейски щепсел и „Адаптер за апарата за измерване на кръвно налягане Великобритания”  
02010310000000 модел BLJ06L060100P-B с щепсел за Великобритания (не е включен).
Моля извадете адаптера, за да спрете захранването.
Бележка: Интерфейсът на адаптера се намира от дясната страна на монитора. НЕ поставяйте никакви предмети от дясната 
страна, за да можете лесно да извадите адаптера.

ВНИМАНИЕ
За да предпазите устройството си и Вас самите и за най-добра производителност, използвайте само батериите и 
адаптерите, които са в съответствие с информацията предоставена в това ръководство (4 бр. батерии 1,5V AAA; 
6 V DC).

Поставяне и смяна на батериите
1. Свалете капачето на отделението за батериите.
2. Поставете батериите, като спазвате правилната полярност, както е показано на маркировката в отделението за батерии.
3. Подменете капачето.

Подменете батериите, когато се случи едно от следните

Показва се , дисплеят е избледнял, дисплеят не се включва

ВНИМАНИЕ
• Извадете батериите, ако апаратът не е използван за дълъг период от време.
•   Старата батерия е вредна за околната среда, затова я изхвърлете според посочения метод в това ръководство 

за употреба (ЕС Директива 2006/66 ЕО).
• Не хвърляйте батериите в огън. Могат да избухнат или да протекат.
• За инструкции по изхвърлянето на батерията, моля вижте посочения метод в това ръководство за употреба.
•  Те не съдържат части, които могат да се ремонтират от клиента. Батериите или щетите, предизвикани от използвани 

батерии, не са покрити от гаранцията.
•  Използвайте само маркови батерии. Винаги заменяйте с пълен комплект нови батерии. Използвайте батерии от един и 

същи тип и марка. Различни батерии могат да предизвикат пожар и експлозии.
•  Батерията може да избухне, ако се борави непредпазливо. Не презареждайте, нито отстранявайте или поставяйте батерията в 
близост до източник на топлина. Не опожарявайте.

• Презареждащите се батерии не се препоръчват.

Настройване на дата и час 
Преди употребата на апарата за измерване на кръвно налягане е важно да регулирате часовника, така че всяка запазена 
в паметта стойност да се различава по времето на отчитане. (година: 2015 г. — 2050 г., час: 12H/24H). В режим на настрой-
ки използвайте бутона „MEM“, за да смените стойността, и бутона „SET“, за да потвърдите избора си.
1.  Когато апаратът е изключен, задръжте бутона „SET“ за 3 секунди, за да влезете в режима за настройване на годината.
2. Натиснете бутона „MEM“, за да смените [ГОДИНА].
3. Когато намерите правилната година, натиснете бутона „SET“, за да я нагласите и да преминете към следващата стъпка.
4. Повторете стъпки 2 и 3, за да нагласите [МЕСЕЦ] и [ДЕН].
5.  Тогава ще сте в режим за настройване на часа. Има два вида времеви формат „12“-часов и „24“-часов. Натиснете бутона 

„MEM“, за да смените времевия формат. Натиснете бутона „SET“, за да потвърдите времевия формат.
6. Повторете стъпки 2 и 3, за да нагласите [ЧАС] и [МИНУТА].
7. След потвърждаване на часа LCD дисплеят ще покаже „dOnE“ и апаратът ще се изключи.

Затегнете маншона
1. Съединете свързващия маркуч на маншона към апарата. 
2. Увийте маншона към ръката си, като оставите края му около него. 
 

             
Главна артерия

Маркуч за маншона
2-3 cm
(0,8” - 1,2”)

3.  Вкарайте ръката си в маншона. Маркучът трябва да сочи към ръката. Обърнете дланта нагоре и поставете края на 
маншона на около 2-3 cm (0,8” – 1,2”) от сгъвката на лакътя. Затегнете маншона, като издърпате края. 

4.  Щракнете закопчалката и увийте добре маншона. Оставете 2 пръста разстояние между маншона и ръката. Поставете 
знака на артерията  върху главната артерия (откъм вътрешната страна на ръката). Забележка: За да откриете глав-
ната артерия, натиснете с 2 пръста на около 2 cm над сгъвката на лакътя, откъм вътрешната страна на лявата ръка. 
Определете точката, в която пулсът се усеща най-ясно. Това е главната артерия.

5.  Изпънете ръката на масата, с дланта обърната нагоре, като внимавате маншонът да е на височината на сърцето. Уверете се, 
че маркучът не е прегънат.

Полезни съвети
Следват няколко полезни съвета за по-точно отчитане на измерванията:
• Не измервайте кръвното си налягане веднага след приемането на обилно количество храна.
• За по-точни показания, измервайте поне един час след хранене.
• Не пушете и не пийте чай, кафе или алкохолни напитки преди измерването на кръвното налягане.
• Не измервайте кръвното си налягане веднага след вземането на душ: изчакайте поне 20 минути.
• Не измервайте, когато сте изморени или физически изтощени.
• Не измервайте кръвното си налягане, когато чувствате нужда да уринирате.
• По време на измерването е важно да бъдете спокойни.
• Не измервайте в състояние на стрес или напрежение.
•  Отчитайте кръвното налягане при нормална телесна температура. Ако усещате топло или студено, изчакайте известно 

време, преди да пристъпите към измерването.
• Отпочинете си поне 5 минути преди измерването.
• Изчакайте поне 3 минути между две измервания. Това позволява възобновяването на кръвообращението.
• Извършете измерването в тихо помещение.
• Не мърдайте и не говорете по време на измерването
• Не кръстосвайте краката си и не ги вдигайте.
• Облегнете гърба си добре на облегалката на стола.
•  За да се гарантира добро сравнение, извършвайте измерването винаги при подобни условия. Например, провеждайте 

ежедневни измервания по едно и също време, на една и съща ръка или по указание на лекар.

Начало на измерването
1.  Когато апаратът е изключен, натиснете , за да го включите и да започнете измерването.

Дисплей LCD.

 

Zero 
самонастройка.

 

Напомпване и 
измерване.

 

Показва и 
запаметява резултатите.

2. Натиснете , за да го изключите, в противен случай ще се изключи в рамките на 1 минута.

Ако се покаже икона , прочетете внимателно раздел „Полезни съвети“ и повторете измерването.

Забележки: За да прекъснете измерването във всеки момент, натиснете бутон "START"/"STOP". Маншонът ще изпусне 
въздуха бързо 
Съхранявайте маншона грижливо.

Показване на измерванията
1.  Когато апаратът за измерване на кръвно налягане е изключен, натиснете бутона „MEM“, за да видите средната стойност 

за последните 3 записа в рамките на 30 минути. Ако запаметените измервания са по-малко от 3, както и ако последните 
3 записа за проведени за повече от 30 минути, ще видите последното измерване.

2. Натиснете бутона „MEM“ или „SET“, за да видите желания запис.

Съответно ще се покажат дата и час.

 
                
            

ВНИМАНИЕ
Последното измерване (1) се показва най-напред. Всяко ново измерване се запаметява като първо (1). Всички 
останали се преместват с едно число (напр. 2 става 3 и т.н.), а последното (60) се изтрива от списъка.

Изтриване на измерванията
Ако не сте получили правилно измерване, може да изтриете всички резултати, като следвате стъпките по-долу.
1.  Задръжте бутона „MEM“ за 3 секунди, когато апаратът е в режим за възпроизвеждане на памет, дисплеят ще покаже „del 

All“. Натиснете бутона „SET“, за да потвърдите изтриването, и апаратът ще се изключи.
2.  Ако не искате да изтриете записите, натиснете бутона „START/STOP“, за да излезете.
3. Ако няма запис, дисплеят ще покаже „- -“.

Поддръжка
За да постигнете максимална ефективност при употребата на апарата, следвайте инструкциите, описани по-долу.
• Съхранявайте на сухо място и далеч от пряка слънчева светлина.
• Избягвайте контакта с вода и почиствайте със сух парцал.
• Избягвайте силното разклащане и удари.
• Избягвайте прашните и с нестабилна температура места.
• Използвайте мокър парцал, за да премахвате мръсотия.
• Избягвайте изпирането на маншона.

Калибриране и поддръжка
•  Този уред е проектиран за дълготрайна употреба, а неговата точност е тествана много внимателно. Затова апаратът 

може да запази характеристиките си на безопасност и експлоатация за минимум 10 000 измервания или пет години 
обичайна употреба.

•  Обикновено се препоръчва да проверявате апарата на всеки две години, за да се уверите в правилната му функционал-
ност и точност. Вижте информацията в ръководството за употреба относно как да се свържете с оторизирания местен 
сервиз за обслужване. 

                  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
•  Това устройство е предназначено за неинвазивно измерване и следене на артериалното кръвно налягане при 

възрастни, в домашни и работни условия.
•  Това устройство не е подходящо за употреба при възрастни, деца или бременни жени. Това устройство не е потвърдено 

за употреба от гореспоменатите пациенти и може да бъде опасно. Употребата при тинейджъри трябва да се определи 
от лекар.

• Устройството не може да се използва от жени с прееклампсия.
•  Устройството не е подходящо за употреба, ако обиколката на ръката Ви не е в обхвата от 22 cm - 42 cm (8¾’’ - 16½’’).
• Лица с ограничени когнитивни способности трябва да използват апарата под наблюдение.
•   Да се пази от деца и хора с ограничени когнитивни способности и домашни любимци: устройството съдържа малки 

части, които могат да причинят задушаване или вътрешни лезии при поглъщане. Маркучите на маншона и кабелът на 
AC/DC адаптера (по избор) крият риск от задушаване. 

•  Когато налягането в маншона достигне 300 mmHg, въздухът ще се изпомпи автоматично. Ако маншонът не успее да из-
помпи въздуха, когато налягането достигне 300 mmHg или ако чувствате дискомфорт по време на измерването, свалете 
го от ръката си и натиснете бутон START/STOP, за да прекратите напомпването.

•  Не бъркайте самонаблюдението със самодиагностика. Този апарат позволява наблюдението на кръвното налягане, но 
не замества лекарския преглед. Започвайте или завършвайте назначено медицинско лечение единствено по лекарско 
предписание. Ако приемате лекарства, консултирайте се с Вашия лекуващ лекар, за да определите най-подходящия 
момент за измерване на кръвното налягане. Не променяйте предписано лекарство, без предварително да сте се кон-
султирали с Вашия лекар

•  Когато се отчете нередовен сърдечен ритъм (IHB), причинен от обикновена аритмия по време на измерването, на 
екрана се появява сигнал. При тези условия електронният сфигмоманометър продължава да функционира, но резул-
татите не са достоверни и по тази причина се препоръчва да се консултирате с лекар за по-задълбочена преценка. 
При измерване на пациенти с обикновена аритмия, като например предсърдни или вентрикуларни преждевременни 
контракции, или предсърдно мъждене, може да се установи отклонение в резултата. Моля консултирайте се с лекаря 
си относно резултата.

•  Моля консултирайте се с лекаря си, преди да използвате устройството, ако имате активни медицински импланти.
•  Уредът не е подходящ за постоянно наблюдение при нужда от спешна медицинска помощ или операции. 
•  Този уред не може да се използва едновременно с високочестотно хирургическо оборудване.
•  Апаратът не е предназначен за употреба при транспортиране на пациенти извън здравни заведения.
•  Не е предвиден за употреба на други крайници освен ръцете или за функции, различни от измерването на кръвното 

налягане.
•  За да се предотвратят грешки при измерването, моля избягвайте възникването на силни смущения, предизвикани от 

електромагнитни полета или от бързи преходни електрически сигнали/импулси.
•  Преди употреба потребителят трябва да се увери, че оборудването функционира безопасно и че е в добро състояние.
•  При поискване, производителят може да предостави схеми на тока, списък с компоненти и т.н., само на квалифицирано лице.
•  Прекалено честите измервания могат да причинят нараняване на ПАЦИЕНТА, поради смущения на кръвоснабдяване-

то. Моля проверете (като огледате крайника) дали употребата на easyRAPID не води до продължително увреждане на 
кръвообращението на ПАЦИЕНТА.

•  Уредът не е подходящ за постоянно наблюдение при нужда от спешна медицинска помощ или операции. В противен 
случай ръката и пръстите на пациента могат да изтръпнат, да се подуят и да посинеят поради липса на кръв.

•  Проверете дали маркучите на устройството не са прегънати по време на употреба: прегънатите маркучи могат да 
причинят липса на кръв в крайниците.

•  Използвайте устройството в среда, която е предвидена в ръководството за употреба. В противен случай може да се 
повреди и да се влоши качеството на действие и дълготрайността му.

•  По време на употреба пациентът ще влезе в контакт с маншона. Материалите, от които е направен маншонът, са тества-
ни и е установено, че отговарят на изискванията на стандарти ISO 10993-5:2009 и ISO 10993-10:2010. Не предизвиква 
никаква реакция на чувствителност или дразнене.

•  Прилагането на МАНШОНА към рана, може да доведе до влошаване на нараняването.
•  Прилагането на МАНШОНА и повишаването на налягането към крайник, при който е налице вътрешносъдов достъп 

или терапия, или артериовенозен (А-V) шунт, поради временно смущение на кръвообращението, може да доведе до 
нараняване на ПАЦИЕНТА

•  Прилагането на МАНШОНА повишаването на налягането към ръката от страната на мастектомията може да причини 
нараняване или да не даде точни измервания.

•  Не напомпвайте маншона към същия крайник, към който е приложено друго медицинско електронно оборудване по 
едно и също време, защото това ще доведе до временна загуба на функция на едновременно използваните медицински 
електронни оборудвания.

•  Устройство, което не е от типа AP/APG, не е подходящо за използване при наличие на възпламеними анестезиращи 
смеси с въздух, кислород или азотен оксид.

•  Операторът не трябва едновременно да докосва изходния DC жак на AC/DC адаптера и пациента.•
•  Моля използвайте аксесоарите и посочените/одобрените от производителя отделящи се части. Неспазването на тази 

препоръка може да предизвика щети или възникването на опасност за потребителя/пациентите.
•   Препоръчва се да контролирате ефективността на действие на всеки две години или след поправка. Апаратът трябва 

да бъде проверен отново дали има повреди, причинени от удари (напр. падане) или от течности и/или екстремни 
температури (горещо/студено), или при големи промени във влажността.

•  За употреба на обществени места се свържете с местния дистрибутор или се обадете на безплатния телефон 800 900 
080 за допълнителни пояснения.

•  Моля изхвърлете аксесоарите, отделящите се части и МЕДИЦИНСКОТО ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ според местните 
разпоредби.

•  При възникване на проблеми с производителността, настройките, поддръжката или употребата на апарата, се обърнете 
за съдействие към местния дистрибутор или се обадете на безплатен телефон 800 900 080. Внимание! Не извършвайте 
сервизна дейност и/или ремонт по време на използване на апарата! Всякакви други дейности/операции по поддръж-
ка/технически прегледи трябва да се извършват само и единствено от Сервизния център PiC. Не са позволени промени 
по оборудването.

•  Когато устройството се съхранява при минимални/максимални температури за съхранение, на него му трябват 4 часа, 
за да се затопли/охлади, докато е готово за употреба.

Тази глава съдържа списък на съобщенията за грешка и на някои често възникващи въпроси вследствие употре-
бата на сфигмоманометъра. Ако продуктите работят така, както смятате че е нормално, проверете тук, преди да 
уредите обслужването им.

ТИП 
ДЕФЕКТ

ПРИЗНАК ПРОВЕРКА ОТСТРАНЯВАНЕ

Няма 
захран-

ване
Дисплеят не свети.

Батериите са изтощени. Заменете с нови батерии

Батериите са поставени 
неправилно. Поставете правилно батериите

AC адаптерът е неправилно 
поставен. Поставете AC адаптерът правилно

Нисък 
батерии

Дисплеят е затъмнен 
или показва Батериите са изтощени. Заменете с нови батерии

Грешка 
съобще-

ние

E 1 показва Маншонът не е закрепен Стегнете маншона отново и измерете 
повторно.

E 2 показва Маншонът е много стегнат Стегнете маншона отново и измерете 
повторно.

E 3 показва Налягането в маншона е 
прекомерно.

Отпуснете се за миг и след това измерете 
отново.

E10 или E11 показват Мониторът засече движение по 
време на измерването.

Движението може да повлияе на измерване-
то. Отпуснете се за миг и след това измерете 

отново.

E20 показва Измервателният процес не 
засича пулса.

Отпуснете дрехите около ръката си и 
измерете повторно

E21 показва Обработката на измерването е 
неуспешна.

Отпуснете се за миг и след това измерете 
отново.

Грешка 
съобще-

ние

EExx, се показва на 
дисплея.

Възникна грешка при кали-
бриране.

Измерете отново. Ако проблемът не е отстра-
нен, свържете се с търговския представител 

или отдела за обслужване на клиенти за 
допълнителна помощ. Вижте гаранцията от-

носно информацията за контакт и инструкции 
за връщане.

ИЗВЪН Измерване извън обхват.
Отпуснете се за миг. Стегнете маншона отново и 
измерете повторно. Ако проблемът продължава, 

свържете се с Вашия лекар.

ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Захранване:   Захранване с батерия: 4 бр. батерии 1,5V AAA; 6C DC (~315 измервания). Захранване чрез мрежов 

адаптер: Входящ ток: 100-240V~50/60 Hz  0,2A макс. ИЗХОДЯЩ ТОК 6V  1000 mA. Може да се 
захранва само с „Адаптер за апарата за измерване на кръвно налягане“  02000520000000 модел 
BLJ06L060100P-V с европейски щепсел и „Адаптер за апарата за измерване на кръвно налягане Велико-
британия”  02010310000000 модел BLJ06L060100P-B с щепсел за Великобритания (не е включен)

• Дисплей: LCD, V.A. 60×41 mm 
• Начин на измерване:  Метод за измерване с осцилометричен тип напомпване
• Обхват на измерване:  Номинално налягане в маншона: 0 mmHg~299 mmHg 
  Измерено кръвно налягане: SIS (систолно): 60-230 mmHg, DIA (диастолно): 40-130 mmHg
  Стойност на пулс: 40-199 удара в минута
• Точност: Налягане: (5°C-40°C) ± 3 mmHg
  Стойност на пулс: ±5% 
• Условие за 
 нормално действие: Температура: от 5°C до 40°C; относителна влажност 85%
  Атмосферно налягане: 86 kPa до 106 kPa
• Съхранение и транспортиране 
 нормално действие:  Температура: от -5°C до +50°C; относителна влажност 85%
  Атмосферно налягане: 50-106 kPa
• Обиколка на ръката:  Около 22 cm ~ 42 cm 
• Нето тегло:  Около 200 g (без сухи батерии) 
• Външни размери:  Около.110×110×41,5 mm
• Принадлежности:    Адаптер  02000520000000 с европейски щепсел -  02010310000000 с щепсел за 

Великобритания и маншон  02007827000000 
• Начин на действие:  Непрекъснато действие
• Срок на експлоатация:  10 000 измервания
• Степен на защита:    Приложна част тип BF (маншон)
• Защита от 
  влизане на вода:   IP21 степен на защита от твърди чужди обекти с диаметър Ø 12,5 mm и по-голяма и защи-

та срещу вертикално падащи водни капки
• Софтуерна версия:    A00

Информация за връзка
За допълнителна информация относно продуктите ни, моля посетете уеб сайтът www.picsolution.com. Тук ще откриете 
отдела за обслужване на клиенти и ще разрешите обикновените проблеми.

Директива за Електромагнитна съвместимост (ЕМС)
1)  Този продукт се нуждае от специални предпазни мерки по отношение на ЕМС и трябва да бъде инсталиран и пуснат 

в експлоатация в съответствие с предоставената информация за ЕМС и това устройство може да бъде засегнато от 
преносимо и мобилно радиокомуникационно оборудване.

2)  *Не използвайте мобилен телефон или други устройства, които излъчват електромагнитни полета, близо до устрой-
ството. Това може да доведе до неправилна работа на устройството.

3)  Внимание: Това устройство е напълно изпитано и проверено, за да се гарантира правилното функциониране и работа!
4)  * Внимание: Този апарат не трябва да се използва в близост до или в съседство с друго оборудване и ако е необходима 

употреба в близост или съседство с друго оборудване, този апарат трябва да се наблюдава, за да се провери нормал-
ната работа в конфигурацията, в която ще се използва.

Ръководство и декларация на производителя – eлектромагнитни емисии

EasyRAPID (  02022525000100) е предназначен за работа в долупосочената електромагнитна среда. Клиентът или 
потребителят на устройството трябва да гарантират, че то се използва в такава среда.

Тест за емисии Съответствие Електромагнитна среда - насока

РЧ емисии
CISPR 11 Група 1

Устройството използва РЧ енергия само за вътрешната 
си функция. Следователно, РЧ емисиите са много ни-
ски и не се смята, че ще причинят смущения на съсед-
но електронно оборудване.

РЧ емисии
CISPR 11 Клас [B]

EasyRAPID (  02022525000100) е подходящ за 
използване във всички предприятия, различни от 
домашните, и тези, които са пряко свързани с общест-
вената мрежа за електрозахранване с ниско напре-
жение, която захранва сгради, използвани за битови 
нужди.

Хармонични емисии
IEC 61000-3-2 Клас A

Колебания на напреже-
нието/
емисии на трептене
IEC 61000-3-3

Cъответствие

Ръководство и декларация на производителя – Електромагнитна устойчивост

EasyRAPID (  02022525000100) е предназначен за работа в долупосочената електромагнитна среда. Клиентът 
или потребителят на EasyRAPID (  02022525000100) трябва да гарантират, че то се използва в такава среда.

Тест за имунитет Ниво на теста на 
IEC 60601

Ниво на съответ-
ствие

Електромагнитна среда - насока

Електростатичен
заряд (ESD)
IEC 61000-4-2

±8 kV при допир
±15 kV air

±8 kV при допир
±15 kV air

Подовите настилки трябва да бъдат от 
дърво, бетон или керамични плочки . Ако 
подовете са покрити със синтетичен ма-
териал, съответната влажност на въздуха 
трябва да е поне 30%.

Електрически бърз
преход/срив
IEC 61000-4-4

Линии на захранване: 
±2 kV
Линии на входящ/
изходящ ток: ±1 kV

Линии на захран-
ване:
±2 kV

Качеството на електрическата мрежа 
трябва да бъде същото като на типичната 
търговска или болнична среда.

easyRAPID

M100% + Y100% P 485 C

P 281 C

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

ВИЖТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА УПОТРЕБА

Забележка: Тя не е предназначена да осигури основание за 
каквато и да е бърза реакция към аварийни условия/диагно-
стика въз основа на схемата: схемата има за цел да разграничи 
различните нива на кръвно налягане.

Хипертония

Нормално кръвно 
налягане

Систолно кръвно налягане (mmHg)
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ИНДИКАТОР ЗА СТЕПЕНТА НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ

ВИСОКО

НОРМАЛНО

Диапазон на кръвното налягане 

Конектор за маншона 

Конектор на захранващия 
адаптер 

Бутон Памет 

Ключ за настройка 

Бутон "START"/"STOP" 

Означава, че 
токът е № 2. Датата е 1 януари. Часът е 10,08.



Електрически удар
IEC 61000-4-5

линия(и) към 
линия(и): ±1 kV
линия(и) към маса: 
±2 kV
100 kHz честота на 
повтаряемост

линия(и) към 
линия(и): ±1 kV
100 kHz повтаря-
емост
честота

Качеството на електрическата мрежа 
трябва да бъде същото като на типичната 
търговска или болнична среда.

Намаляването на 
напрежението, 
късите прекъсвания 
и колебанията на 
напрежението на 
входните линии 
за захранване IEC 
61000-4-11

0%UT; 0,5 цикъл
При 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° и 315°
0%UT; 1 цикъл
и
70%UT ; 25/30 цикъла
Единична фаза: при 0°
0% UT ; 300 цикъла

0% UT; 0,5 цикъл
При 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° и 315°
0% UT; 1 цикъл
и
70% UT; 25/30 цикъла
Единична фаза: при 0°
0% UT; 300 цикъла

Качеството на електрическата мрежа 
трябва да бъде същото като на типичната 
търговска или болнична среда.

Честота на захран-
ване
(50/60 Hz) магнитно 
поле IEC 61000-4-8

30 A/m
50 Hz/60 Hz

30 A/m
50 Hz/60 Hz

Магнитните полета с честотна мощност 
трябва да са на нива, характерни за типич-
но местоположение в типична търговска 
или болнична среда.

ОТБЕЛЕЖЕТЕ, че UT е променливото мрежово напрежение преди прилагането на нивото на изпитване.

Ръководство и декларация на производителя – Електромагнитна устойчивост

EasyRAPID (  02022525000100) е предназначен за работа в долупосочената електромагнитна среда. Клиентът или 
потребителят на EasyRAPID (  02022525000100) трябва да гарантират, че то се използва в такава среда.

Тест за имунитет Ниво на теста на 
IEC 60601

Ниво на съответ-
ствие

Електромагнитна среда - насока

Проведени РЧ
IEC 61000-4-6

150 kHz до 80 MHz:
3 Vrms
6 Vrms (при ISM и 
радиолюбителски 
честоти)
80% AM до 1 kHz

150 kHz до 80 MHz:
3 Vrms
6 Vrms (при ISM и 
радиолюбителски 
честоти)
80% AM до 1 kHz

Преносимото и мобилното радиокому-
никационно оборудване трябва да се из-
ползва не по-близо до която и да е част 
от устройството, включително и кабелите, 
от препоръчителното разстояние, изчис-
лено от уравнението, съответстващо на 
честотата на предавателя.
Препоръчителни разстояния:
d = 0,35 √P 
d = 1,2 √P

Излъчени РЧ
IEC 61000-4-3

10 V/m,
80% AM до 1 kHz

10 V/m,
80% AM до 1 kHz

80 MHz до 800 MHz
d = 1,2 √P
800 MHz до 2,7 GHz
d = 2,3 √P

Kъдето p е максималният изходен мощ-
ностен рейтинг на трансмитера във 
ватове (W) според производителя на 
трансмитера и d е препоръчителното 
разстояние в метри (m). Силата на поле от 
неподвижни радиочестотни предаватели, 
определена от електромагнитно изслед-
ване на място, a трябва да бъде по-малка 
от нивото на съответствие във всеки 
честотен диапазон.b
В близост до оборудване, обозначено 
със следния символ, може да възникне 
смущение:

БЕЛЕЖКА 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага разстоянието за по-висок честотен диапазон.
БЕЛЕЖКА 2:  Тези насоки може да не се прилагат във всички ситуации. Електромагнитното насищане се влияе от 

поглъщането и отражението от съоръжения, предмети и хора.

a   Силата на полето от неподвижни предаватели, като например базови станции за радиотелефони (клетъчни/безжич-
ни) и сухоземни мобилни радиостанции, радиолюбителски станции, AM и FM радиоразпръскване и телевизионно 
предаване, не могат да бъдат предсказани теоретично с точност. За да се оцени електромагнитната среда, дължаща 
се на неподвижни радиочестотни предаватели, трябва да се обмисли проучване на електромагнитни обекти. Ако 
измерената сила на полето в местоположението, в която се използва устройството, надвишава приложимото ниво 
на съответствие на радиочестотния спектър по-горе, устройството трябва да се наблюдава, за да се провери нор-
малната му работа. Ако се наблюдават необичайни резултати, може да са необходими допълнителни измервания, 
като пренасочване или преместване на устройството.

b  За честотния диапазон от 150 kHz до 80 MHz силата на полето трябва да бъде по-малка от 3 V/m.

Препоръчителни разстояния между преносимо и мобилно RF комуникационно оборудване и устройството.

EasyRAPID (  02022525000100) е предназначен за употреба в електромагнитна среда, в която излъчваните RF 
смущения се контролират. Клиентът или потребителят на EasyRAPID (  02022525000100) може да помогне за пре-
дотвратяване на електромагнитното смущение чрез поддържане на минимално разстояние между преносимото и 
мобилно RF комуникационно оборудване (трансмитери) и устройството съгласно препоръките по-долу и според 
максималната изходна мощност на комуникационното оборудване.

Номинална максимал-
на мощност на изходен 

ток
захранване на тран-

смитер
(W)

Разстояние според честотата на трансмитера (m)

150 kHz до 80 MHz
d=3,5 √P

80 MHz до 800 MHz
d=1,2 √P

800 MHz до 2,7 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

За трансмитери, оценени при максимална изходна мощност, която не е посочена по-горе, препоръчителното раз-
стояние d в метри (m) може да се оцени с помощта на уравнението, приложимо към честотата на трансмитера, 
където P е максималният изходен мощностен рейтинг на трансмитера във ватове (W) според производителя на 
трансмитера.
БЕЛЕЖКА 1: При 80 MHz и 800 MHz се прилага разстоянието за по-висок честотен диапазон.
БЕЛЕЖКА 2:   Тези насоки може да не се прилагат във всички ситуации. Електромагнитното насищане се влияе от 

поглъщането и отражението от съоръжения, предмети и хора.

Ръководство и декларация на производителя – Електромагнитна устойчивост

EasyRAPID (  02022525000100) е предназначен за работа в долупосочената електромагнитна среда. Клиентът 
или потребителят на EasyRAPID (  02022525000100) трябва да гарантират, че то се използва в такава среда.

Излъчени РЧ
IEC61000-4-3
(Изпитване
Характерис-
тики
за
ПОРТ НА 
КОРПУСА
ИМУНИ-
ТЕТ към 
безжично 
радиочес-
тотно 
комуника-
ционно
оборудване)

Изпитване на 
честотата

(MHz)
Честота a)

(MHz) Обслужване a) Модулация b) Модулация b) (W) Разстояние 
(m)

ИЗПИТВАНЕ 
ЗА НИВО НА 
ИМУНИТЕТ

(V/m)

385 380 – 390 TETRA 400
Пулс

модулация b)
18 Hz

1,8 0,3 27

450 430 – 470 GMRS 460,
FRS 460

FM c)
±5 kV

отклонение
1 kHz синусо-

ва вълна

2 0,3 28

710

704 – 787 LTE честота
13, 17

Пулс
модулация b)

217 Hz
0,2 0,3 9745

780

810

800 – 960

GSM 
800/900,

TETRA 800,
iDEN 820,

CDMA 850,
LTE честота 5

Пулс
модулация b)

18 Hz
2 0,3 28870

930

1720

1700 –
1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900; 

DECT;
LTE честота 

1, 3,
4, 25; UMTS

Пулс
модулация b)

217 Hz
2 0,3 281845

1970

2450 2400 –
2570

Bluetooth, 
WLAN,

802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 

LTE честота 7

Пулс
модулация b)

217 Hz
2 0,3 28

5240

5100 –
5800

WLAN 802.11
a/n

Пулс
модулация b)

217 Hz
0,2 0,3 95500

5785

БЕЛЕЖКА:  Ако е необходимо да се постигне ИЗПИТВАНЕ ЗА НИВО НА ИМУНИТЕТ, разстоянието между преда-
вателната антена и МЕДИЦИНСКОТО ЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ или МЕДИЦИНСКА ЕЛЕКТРОННА 
СИСТЕМА може да бъде намалено до 1 m. Изпитвателното разстояние от 1 m е разрешено от IEC 
61000-4-3.

a) За някои услуги са включени само горните честоти на връзката.
b) Доставчикът трябва да бъде модулиран с 50% сигнал за квадратен вълнов цикъл.
c)  Като алтернатива на FM модулацията може да се използва 50% импулсна модулация при 18 Hz, тъй като тя 

не представлява действителна модулация, това би било най-лошият случай.

ПРОИЗВОДИТЕЛЯТ трябва да обмисли намаляване на минималното разстояние, основаващо се на УПРАВЛЕ-
НИЕТО НА РИСКА и използването на по-високи НИВА НА ИЗПИТВАНЕ НА ИМУНИТЕТИ, които са подходящи за 
намаленото минимално разстояние. Минималните разстояния за по-високи НИВА НА ИЗПИТВАНЕ НА ИМУНИ-
ТЕТИ се изчисляват, като се използва следното уравнение:

E =             √P6
d

Където P е максималната мощност в W, d е минималното разстояние в m, а E е НИВОТО НА ИЗПИТВАНЕ НА 
ИМУНИТЕТ в V/m.

Информация за безопасност
Следните символи се срещат в ръководството за употреба, на етикетите и на някои от компонентите.

Символ “ПРЕГЛЕДАЙТЕ ИНСТРУКЦИИ-
ТЕ ЗА УПОТРЕБА” Символ "ПРИЛОЖНА ЧАСТ ТИП BF"

0068

Символ за съответствие с изисквания-
та на директива MDD (медицински 
изделия) 93/42/ЕИО, изменена в 
директива 2007/47/ЕО

Символ влажност при транспортира-
не и съхранение

Символ "ПРОИЗВОДИТЕЛ" Символ температура при транспор-
тиране и съхранение

SN Символ за “СЕРИЕН НОМЕР” Внимание

 Символ за “ПРАВ ТОК” Номер на партида

Без латекс Каталожен номер

IP21
Защита от твърди чужди обекти с диаме-
тър Ø 12,5 mm и по-голям и със защита 
срещу вертикално падащи водни капки.

Атмосферно налягане

Дата на производство на уреда: втората двойка цифри в партидния номер показва годината, а третата двойка - месеца. 
(Партида 1016100001; 16 = 2016; 10 = октомври)

ТОЗИ ПРОДУКТ ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА:
EN 1060-1: 1995/A2: 2009 Неинвазивни сфигмоманометри - Част 1: Общи изисквания
EN 1060-3: 1997/A2:2009 Неинвазивни сфигмоманометри - Част 3: Допълнителни изисквания за електромеханични 
изделия за измерване на кръвното налягане
EN 1060-4: 2004 Неинвазивни сфигмоманометри - Част 4: Изпитателна процедура за определяне на общата точност на 
системата на автоматизираните неинвазивни сфигмоманометри

ТОЗИ ПРОДУКТ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВА 2012/19/ЕС.
Символът, изобразяващ зачертан контейнер, поставен върху уреда посочва, че апарата, след крайната му 
употреба, поради необходимостта да бъде третиран отделно от домакинските отпадъци, трябва да бъде пре-
даден в специалните депа за разделно събиране на електрически и електронни аппарати или върнато в 
магазина при закупуването на нова еквивалентна апаратура. Потребителят е отговорен за предаването на 
излезлия от употреба апарат в определените депа за събиране. Ако изваденият от употреба уред се изхвърля 
разделно, той може да се рециклира и третира по екологичен начин; така се избягва негативното влияние 

върху околната среда и здравето на хората и се допринася за рециклирането на материалите на уреда. За по-подробна 
информация относно депата за събиране на разположение, се обърнете към местните компетентни органи или към 
магазина, от който сте извършили покупката.

ТОЗИ ПРОДУКТ Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ЕС ДИРЕКТИВА 2006/66/ЕО 
Символът, поставен върху батериите, изобразяващ зачертан контейнер, посочва, че в края на техния експло-
атационен живот те трябва да се изхвърлят отделно от домакинските отпадъци, като се предадат в специ-
ално депо за разделно събиране на батерии или като се върнат на вашия дистрибутор при закупуването на 
подобни зареждащи се или обикновени батерии. Химичните символи Hg, Cd, Pb, отпечатани под символа със 

зачертан контейнер, указват типа на веществото, съдържащо се в батериите: Hg=живак, Cd=кадмий, Pb=олово. Потре-
бителят е отговорен за отнасянето на батериите в края на експлоатационния им живот в подходящо депо за събиране 
на отпадъци с цел улесняване на третирането и рециклирането. Правилното изхвърляне на вашите старата ви играчка 
ще помогне за предотвратяване на потенциалните негативни последствия за околната среда и човешкото здраве и ще 
е от полза за рециклирането на материалите, от които е направен уредът. Неправилното изхвърляне на продукта от 
потребителя ще увреди околната среда и човешкото здраве. За по-подробна информация относно депата за събиране 
на разположение, се обърнете към местните компетентни органи или към магазина, от който сте извършили покупката.
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PIKDARE S.p.A.
Via Saldarini Catelli, 10
22070 - Casnate con Bernate (CO) - Италия
www.picsolution.com

Символи за почистване на чантата

  Перете на ръка в студена вода,

30° C  Не избелвайте,

 Не подсушавайте с барабанна сушилня

      Да се подсушава закачен,

   Не го гладете,

   Не го подлагайте на химическо чистене.


