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Introductie

Veiligheidsinformatie

▲Uw nieuwe digitale bloeddrukmeter maakt gebruik van de
Oscillometrische methode voor het meten van de bloeddruk. Dit betekent
dat de monitor de bewegingen van uw bloed door uw armslagader
detecteert en de bewegingen omzet in een digitale meting. Een
Oscillometrische monitor heeft geen stethoscoop nodig, dus de monitor is
eenvoudig te gebruiken.

■ Om er zeker van te zijn dat het product juist gebruikt wordt, moeten de
basisveiligheidsmaatregelen altijd worden opgevolgd, inclusief de
waarschuwingen in de handleiding:

▲ Deze automatische bloeddrukmeter kan de systolische druk, diastolische
druk en pols meten. De componenten zijn het apparaat, de band en de
gedrukte gebruiksaanwijzing. Batterijen en een adapter zijn optioneel. Dit
apparaat is bedoeld voor gebruik door volwassenen.
▲ Intelligente inflatie vermindert het ongemakkelijke gevoel door onjuiste
inflatie. Ook wordt de meettijd verkort en de levensduur van de band
verlengt.

De volgende symbolen kunnen in deze handleiding, op het etiket, op het
apparaat of op de bijbehorende accessoires worden weergegeven. Sommige
symbolen staan voor normen en voorschriften die aan het apparaat en het
gebruik ervan zijn gekoppeld.
WAARSCHUWING: deze waarschuwing identificeert gevaren die ernstig
persoonlijk letsel of de dood kunnen veroorzaken.
WAARSCHUWING: Deze waarschuwing identificeert gevaren die licht
persoonlijk letsel, productschade of schade aan eigendommen kunnen
veroorzaken.

▲ 2x90 stelt geheugenfunctie in. Elk meetresultaat wordt op het scherm
weergegeven en automatisch opgeslagen. Dit apparaat heeft een
bloedclassificatie-index, waardoor u uw bloeddruk gemakkelijk kunt
controleren.

Type BF toegepast onderdeel

▲ Lees de handleiding aandachtig door voordat u het apparaat gebruikt
en bewaar de handleiding goed na gebruik.

CE-markering: voldoet aan de essentiële eisen van de richtlijn medische
hulpmiddelen 93/42/EEC.

Fabrikant

Specificeert het serienummer

Geautoriseerde vertegenwoordiger in de Europese gemeenschap

VERWIJDERING: Gooi dit product niet weg als ongesorteerd gemeentelijk
afval. Het apart inzamelen van dergelijk afval is noodzakelijk voor
speciale verwerking.
Bediening instructies

Volg instructies voor gebruik

VOORZICHTIG: Raadpleeg de begeleidende documenten
Pagina 3 van 29

Pagina 4 van 29

Diegenen met aritmie, diabetes, bloedcirculatie of apoplexie, volg
alstublieft de instructies van de arts.

Vervang de nieuwe batterijen als het apparaat een laag batterij symbool
weergeeft.

Neem contact op met uw arts voor specifieke informatie over uw
bloeddruk. Zelfdiagnose en behandeling waarbij meetresultaten
worden gebruikt, kan gevaarlijk zijn. Volg de instructies van uw arts
of gelicentieerde zorgverlener.

Meng de oude en nieuwe batterijen niet.
Gebruik geen mobiele telefoon in de buurt van het apparaat. Dit kan
resulteren in een operationele fout.

Plaats de bloeddrukmeter op een hoge plaats waar kinderen het
product niet kunnen aanraken.

Vermijd het gebruik in een hoog stralend gebied om uw meetgegevens
correct te maken.

Wijzig dit apparaat niet zonder toestemming van de fabrikant.

Gebruik de apparatuur niet op plaatsen waar ontvlambaar gas (zoals
anesthesiegas, zuurstof of waterstof) of ontvlambare vloeistof (zoals
alcohol) aanwezig is.

Als dit apparaat wordt aangepast, moeten de nodige inspecties en
tests worden uitgevoerd om te zorgen voor veilig gebruik van het
apparaat.
De manchetslang rond de nek kan verstikking veroorzaken.
Het inslikken van een klein onderdeel zoals een verpakking, batterij,
batterijdeksel en dergelijke kan verstikking veroorzaken.
Gebruik geen verdunningsmiddel, alcohol of benzine om het
apparaat schoon te maken. Sla het product niet zwaar neer of laat
het niet van hoogte vallen. Gebruik de juiste band, anders kan het
product niet werken.
Laat nooit een lege batterij in het batterijcompartiment zitten, deze
kan gaan lekken en schade aan het apparaat veroorzaken.
Verwijder de batterij als u het apparaat niet binnen drie maanden
gebruikt.
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WAARSCHUWING:
Gooi elektrische apparaten niet weg als ongesorteerd gemeentelijk afval,
maar gebruik gescheiden inzamelingsvoorzieningen. Neem contact op
met uw lokale overheid voor informatie over de beschikbare
inzamelsystemen. Als elektrische apparaten op stortplaatsen
terechtkomen, kunnen gevaarlijke stoffen in het grondwater lekken en in
de voedselketen terechtkomen, wat schadelijk is voor uw gezondheid.

Classificatie
1. Intern aangedreven uitrusting;
2. Type BF toegepast onderdeel;
3. Bescherming
tegen
van water: IP22;
4. Niet categorie AP / APG-apparatuur;
5. Werkingsmodus: continue werking;

binnendringen

De gebruiker moet controleren of het apparaat veilig functioneert en
zien of het in goede staat is voordat het wordt gebruikt.
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Product structuur

Batterij installatie
Verwijder het batterijdeksel uit het batterijvak en plaats de batterij.
a) Verwijder de batterijklep zoals op de afbeelding te
zien is.
b) Plaats 4 krachtige AA-batterijen in het batterijvak
en controleer of elke batterij in de juiste richting is
geplaatst.

Lage batterij en vervanging
Als bij inschakelen het symbool voor een bijna lege batterij
wordt
weergegeven, moet deze vervangen worden door nieuwe batterijen, anders
kan het apparaat niet werken.

Batterijtype en vervanging
Gebruik 4 identieke AA 1,5 Volt alkaline batterijen. Gebruik de batterijen niet
langer dan de vervaldatum. Verwijder de batterijen als u het apparaat
langere tijd niet hoeft te gebruiken.

WAARSCHUWING:
Band maat en bevestiging
De band is maat M. De band wordt behandeld als het toegepaste onderdeel.
Steek de connector met buis in het gat aan de linkerkant van het apparaat
net als in de afbeelding.
(Alleen de meegeleverde band kan worden gebruikt.
Er kan niet worden gewijzigd naar een ander merk
band).
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Gooi de batterij weg in overeenstemming met alle federale, staats- en lokale
wetten. Om gevaar voor brand en ontploffing te voorkomen, mag u de
batterij niet verbranden.

Adaptergebruik
1. De optionele netadapter moet voldoen aan de vereisten van IEC 606011:2005. Bovendien moeten alle configuraties voldoen aan de vereisten voor
medische elektrische systemen (zie IEC 60601-1-1 of clausule 16 van de 3Ed.
van IEC 60601-1). Iedereen die extra apparatuur aansluit op dit medische
elektrische apparatuur, configureert een medisch systeem en is er daarom
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verantwoordelijk voor dat het systeem voldoet aan de vereisten voor
medische elektrische systemen. De aandacht wordt gevestigd op het feit dat
lokale wetten voorrang hebben boven de bovengenoemde vereisten. Neem
in geval van twijfel contact op met uw plaatselijke vertegenwoordiger van de
technische serviceafdeling.
2. Bij gebruik van de netvoeding uitsluitend de exclusieve netadapter
gebruiken die u bij erkende dealers kunt kopen. Dit om mogelijke schade aan
de monitor te voorkomen. Andere adapters kunnen variëren in
uitgangsspanning en polariteiten.
3. Steek de adapterstekker in het gat aan de achterkant van het apparaat
zoals op de afbeelding.
4. Steek de andere kant van de adapter in het stopcontact met 100-240 Volt.

Instellingsmodus
Opmerking: wanneer u de netadapter gebruikt, wordt de batterij niet
gebruikt. Wanneer het apparaat plotseling stopt tijdens de meting (bijv. als
de stekker uit het stopcontact komt door onzorgvuldigheid), moet de stekker
opnieuw in het apparaat worden gestoken en moet de meting opnieuw
worden gestart.

Instellen van het apparaat
1. Instellen van gebruiker:
Druk op de SET-knop wanneer het apparaat uit staat, het scherm geeft
of
... weer, druk op de MEM-knop, het wordt gewijzigd tussen .... en ..... Druk
op de SET-knop wanneer u de gebruiker bevestigt, waarna deze de
instellingsmodus voor het jaar ingaat.

5. Om de netadapter te verwijderen, verwijdert u eerst de adapterstekker uit
het stopcontact en trekt u vervolgens de snoer uit het stopcontact.

Technische kenmerken van de adapter:
Uitgangsspanning: 6V ± 5%

2. Instellen van jaartal:

Max. uitgangsstroom: minimaal 600 mA
Uitgangsplug polariteit: <+> ingang
Buitendiameter: 5,5 mm 0,1 mm
Binnendiameter: 2,1 mm 0,1 mm
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Ga verder met de vorige stap, het scherm toont en knippert 20XX, het laatste
cijfer van het jaar zal 1 toenemen als je telkens op de MEM-knop drukt. Je
kunt kiezen voor een jaartal tussen 2001 en 2099. Druk op de SET-knop
wanneer je het jaar bevestigt. Vervolgens kunt u naar de instellingsmodus
voor maand en datum.
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3. Instellen van maand en datum:

Gebruik van het apparaat

Ga verder met de bovenstaande stap, het scherm geeft xxMxxD en xxxx weer
en blijft knipperen op de maand. Het cijfer neemt toe als u op de MEM-knop
drukt. U kunt kiezen tussen de 1 en 12. Druk op de SET-knop wanneer u de
maand bevestigt. U zult dan doorgaan naar het instellen van de datum. Dit
werkt hetzelfde als het instellen van de maand. Elke keer dat u op de MEMknop drukt, blijft het cijfer veranderen van 1 tot 31. Druk op de SET-knop
wanneer u de datum bevestigt.

Voor de meting
•

•
•
•

Blijf rustig gedurende 5-10 minuten en vermijd eten, alcohol, roken,
sporten en baden voordat u de meting uitvoert. Al deze factoren zullen
het meetresultaat beïnvloeden.
Verwijder kledingstukken die nauw aansluiten op uw bovenarm.
Meet altijd op dezelfde arm (normaal links).
Doe de meting elke dag op hetzelfde tijdstip, omdat de bloeddruk zelfs
overdag verandert.

Veel voorkomende factoren van verkeerde meting
•
•

4. Instellen van de tijd:

•

Ga verder met de bovenstaande stap, het scherm geeft xxMxxD en xx:xx
weer en blijft knipperen op de cijfers van het uur. Het cijfer neemt toe met 1
wanneer u op de MEM-knop drukt. U kunt kiezen uit een getal tussen 0 en
23. Druk op de SET-knop wanneer u het uur bevestigt. De cijfers van de
minuten beginnen dan te knipperen. Druk ook hier telkens op de MEM-knop
om de cijfers te veranderen. U kunt kiezen uit de cijfers van 00 tot 59. Druk
op de SET-knop wanneer u de minuten bevestigt, waarna de tijd compleet
ingesteld is.
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Alle inspanningen van de patiënt om hun arm te ondersteunen, kunnen
de bloeddruk verhogen.
Zorg dat u zich in een comfortabele, ontspannen positie bevindt en
activeer tijdens de meting geen van de spieren in de meet arm. Gebruik
indien nodig een kussen voor ondersteuning.
Als de armslagader lager of hoger ligt dan het hart, wordt een foutieve
meting gedaan.
OPMERKING:

•
•
•

Gebruik alleen klinisch goedgekeurde banden!
Een losse band of een blootgestelde blaas veroorzaakt onjuiste waarden.
Bij herhaalde metingen hoopt bloed zich op in de arm, wat kan leiden tot
onjuiste waarden.
Opeenvolgende bloeddrukmetingen moeten worden herhaald na een
pauze van 1 minuut of nadat de arm is opgehouden om het opgehoopte
bloed weg te laten stromen.
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Het omdoen van de band

De meting

1. Leg de band plat op tafel met de velcrozijde naar beneden.
Leid het uiteinde van de band door de metalen lus zodat er een
cirkel ontstaat. Het klittenband dichterbij zal nu naar buiten
wijzen (negeer deze stap als de band al is voorbereid).

Nadat de band op de juiste manier is geplaatst, kan de meting beginnen:

2. Duw de band over de linker bovenarm zodat de buis in de
richting van de onderarm wijst.

1. Druk op de START/STOP-knop. Alle symbolen verschijnen op
het display. U hoort 2 korte piepjes na een flits van gedurende 2
seconden, waarna de pomp begint met het opblazen van de
band. De stijgende druk in de band wordt op het display
weergegeven.

3. Wikkel de band om de arm zoals afgebeeld. Zorg ervoor dat
de onderkant van de band ongeveer 2 tot 3 cm boven de
elleboog ligt en de rubberen buis de band aan de binnenkant
van de arm verlaat.

2. Nadat de geschikte druk is bereikt, stopt de pomp en daalt de
druk geleidelijk. Als het oppompen niet voldoende is, wordt het
apparaat automatisch opnieuw opgeblazen tot een hogere
druk.

4. Trek het vrije uiteinde van de band aan en sluit de band door
het klittenband te bevestigen.

3. Wanneer het apparaat het signaal detecteert, begint het
hartsymbool ….. op het display te knipperen, u hoort de piep
voor elke hartslag zodra het hartslagsignaal wordt
gedetecteerd.

5. De band moet goed aansluiten op uw bovenarm, zodat u 2
vingers tussen de band en uw bovenarm kunt plaatsen. Elk
kledingstuk dat de arm beperkt moet worden uitgetrokken.
6. Bevestig de band met de klittenbandsluiter op een zodanige
manier dat deze comfortabel zit. Leg je arm op een tafel
(handpalm naar boven) zodat de band zich op dezelfde hoogte
als het hart bevindt. Buig de buis niet.
OPMERKING:
Als het niet mogelijk is om de band om uw linkerarm te
bevestigen, kan deze ook aan de rechterkant worden geplaatst.
Alle metingen moeten met dezelfde arm worden uitgevoerd.

4. Wanneer de meting is voltooid, hoort u een lange pieptoon. Ondertussen
verschijnen de systolische en diastolische druk en polsfrequentie op het
display.
5. De meetwaarden blijven op het display staan totdat u het apparaat
uitschakelt. Als er gedurende 3 minuten geen knop wordt ingedrukt, schakelt
het apparaat zichzelf uit om stroom te sparen.
Opmerking: het symbool ….. wordt weergegeven samen met de meting als
er een onregelmatige hartslag wordt gedetecteerd tijdens de meting.

Een meting stoppen
Als het nodig is om een bloeddrukmeting om welke reden dan ook te
onderbreken (bijv. Als de patiënt zich niet goed voelt), kan de START/ STOP-
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knop op elk moment worden ingedrukt. Het apparaat verlaagt dan
automatisch de banddruk.

Over de bloeddruk

Deze bloeddrukmeter slaat automatisch de meetwaarde van 2x90 sets op.
Het oudste record wordt vervangen door de laatste meetwaarde wanneer
meer dan 90 sets per gebruiker worden gebruikt.

Bloeddruk is de druk die wordt uitgeoefend op de bloedvaten. De systolische
bloeddrukwaarde geeft de bloeddruk weer die wordt geproduceerd door
samentrekking van de hartspier. De diastolische bloeddrukwaarde
vertegenwoordigt de bloeddruk die wordt geproduceerd door ontspanning
van de hartspier.

Bekijk geheugen record

■ Volgens de bloeddrukclassificatie door de WHO / ISH.

Geheugen van metingen

Druk op de MEM-knop wanneer het apparaat uit staat, de gemiddelde
waarde van de laatste 3 metingen wordt weergegeven. Druk nogmaals op de
MEM-knop en de laatste meetwaarde wordt weergegeven. De volgende
metingen kunnen worden weergegeven door telkens op de MEM-knop te
drukken.

Geheugen – wissen van metingen
Als u zeker weet dat u alle opgeslagen metingen permanent wilt
verwijderen, drukt u 6 keer op de SET-knop totdat CL verschijnt. Wanneer
het apparaat wordt uitgeschakeld, drukt u op de START/STOP-knop, CL
knippert 3 keer om alle geheugens te wissen. Druk daarna op de MEM-knop,
... . en "nee" wordt op het scherm getoond, wat betekent dat er geen
opgeslagen metingen meer zijn.
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■ SYS lager dan 100 mmHg (13,3 kPa) wordt beschouwd als hypotensie.

■ Bloeddruk types
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Bijzondere situaties
Error indicators
■ Het volgende symbool verschijnt op het display bij afwijkingen.

Verzorging en onderhoud
Verzorging voor de monitor en bloeddrukband
● Houd het apparaat in de opbergtas wanneer u het
niet gebruikt.
● Maak het apparaat schoon met een zachte, droge
doek. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen.
● Dompel het apparaat of een onderdeel nooit
onder in water.
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● Zorg ervoor dat de monitor is uitgeschakeld
voordat u met reinigen begint. Een mengsel van
gedestilleerd water en 10% bleekmiddel kan
worden gebruikt.
● Bevochtig een zachte doek met het bleekmiddel
of het reinigingsmiddel tot het volledig verzadigd is.
Knijp overtollig vocht uit de doek om druipen of
mogelijke oververzadiging van de band te
voorkomen.
● Veeg alle oppervlakken van de band voor de
bloeddrukmeter grondig af, en zorg ervoor dat u de
binnenkant en de buitenkant van de band
schoonmaakt. Wees voorzichtig om geen vocht in
het apparaat te krijgen.
● Veeg overtollig vocht dat op de bloeddrukband
kan achterblijven voorzichtig af met een droge
doek. Leg de band plat in een uitgerolde positie en
laat aan de lucht drogen.

● Bewaar het apparaat op een ● Verwijder de batterijen als het apparaat
schone en droge plaats. Stel het na 3 maanden of langer niet zal worden
apparaat niet bloot aan extreem gebruikt.
hoge of lage temperaturen,
vochtigheid en direct zonlicht.

Onderhoud

■ Het apparaat voldoet aan de vereisten van EN 1060-1: 1995 + A2: 2009
niet-invasieve sfygmomanometers, EN 1060-3: 1997 + A2: 2009 nietinvasieve sfygmomanometers.

● Reinig de monitor en de band ● Maak de band niet nat of probeer de band
niet met nafta, verdunner of niet met water schoon te maken.
benzine, enz.

Garantie
Uitspraak
■ Het apparaat is bedoeld voor volwassenen om de bloeddruk en
hartfrequentie vanaf de bovenarm te meten. Dit kan thuis of in een medisch
centrum zijn.

■ Bloeddrukmetingen die met dit apparaat zijn bepaald, zijn gelijk aan die
van een getrainde observator die de band/stethoscoop methode gebruikt,
binnen de limieten die zijn voorgeschreven door de American National
Standard, handmatige, elektronische of geautomatiseerde bloeddrukmeters.
■ Het risico van patiënt en gebruiker kan worden verlaagd tot een
aanvaardbaar niveau.
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■ Bij normaal gebruik is het apparaat gegarandeerd vrij van defecten in
vakmanschap en materialen gedurende een periode van 2 jaar vanaf de
datum vermeld op de aankoop bon.
■ Voor reparatie onder deze garantie: Onze erkende onderhoudsmonteur
moet binnen de garantieperiode op de hoogte worden gebracht van de
storing. Deze garantie dekt onderdelen en arbeid alleen onder normale
omstandigheden. Elk defect als gevolg van natuurlijke oorzaken, bijv.
overstroming, orkaan enz., valt niet onder deze garantie. Bij gebruik van het
apparaat niet in overeenstemming met de instructies, schade door ongeval,
of dat er wordt geknoeid met/of onderhouden door niet-geautoriseerde
service medewerkers.
■ Een monitor onderworpen aan verkeerd gebruik, misbruik en
verwaarlozing van de handleiding, niet-instructieve doeleinden;
ongeautoriseerde reparaties of aanpassingen zijn uitgesloten van deze
garantie.
Het apparaat vereist geen kalibratie
Het apparaat kan niet worden gerepareerd en bevat geen onderdelen
die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.

Specificaties
Beschrijving
Display
Soort meting
Plek van meting
Bereik van meting

Automatische bovenarm bloeddrukmeter
LCD digitaal display
Oscillometrische methode
Bovenarm
Druk
0 – 229 mmHg (0 – 39.9 kPa)
Polsslag
40 – 199 slagen/minuut
Nauwkeurigheid
Druk
± 3 mmHg (±0.4 kPa)
Polsslag
± 5% van de meting
LCD indicatie
Druk
3 nummers op display mmHg
Polsslag
3 nummers op display
Symbool
Geheugen/hartslag/batterij
Geheugen functie
2x90 meetwaarden
Bron van stroom
4 stuks AA alkaline batterijen, 6V of AC oplader
Automatisch uitschakelen In 3 minuten
Gewicht monitor
± 219 gram (exclusief batterijen)
Maten monitor
L 132mm x B 100mm x H 45mm
Gebruiksduur monitor
10,000 keer, bij normaal gebruik
Batterij
Onder normale omstandigheden 300x
Accessoires
Bloeddrukmeter band handleiding
5°C - 40°C
Besturingsomgeving
Temperatuur

Bewaren
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Vochtigheid
15% - 85% RH
Luchtdruk
86 kPa – 106 kPa
Temperatuur -20°C - 55°C
Luchtdruk: 10% - 85%
Vermijd vallen, zonlicht of regen tijdens
vervoeren
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EMC Declaratie
Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit
De bloeddrukmeter is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde
elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de
bloeddrukmeter moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke omgeving
wordt gebruikt.
Immuniteitstest

IEC 60601
test level

Nalevingsniveau

Elektromagnetische
omgeving richtlijnen

Elektrostatische
ontlading
IEC 61000-4-2

±6 kV contact
±8 kV lucht

±6 kV contact
±8 kV lucht

Vloeren moeten van
hout, beton of
keramische tegels
zijn. Als vloeren zijn
bedekt met
synthetisch
materiaal, moet de
relatieve vochtigheid
ten minste 30% zijn.

Snelle
schakeltransiënten
IEC 61000-4-4

Golf
IEC61000-4-5

±2 kV voor
stroomtoevoer
±1 kV voor
invoer/uitvoer

±1 kV
differentiële
modus
±2 kV normale
modus

±2 kV voor
stroomtoevoer
±1 kV voor
invoer/ uitvoer

±1 kV
differentiële
modus
±2 kV normale
modus
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De kwaliteit van de
netspanning moet
die van een typische
commerciële of
ziekenhuisomgeving
zijn.

Spanningsvariaties
op de
voedingsingangen
IEC 61000-4-11

Vermogensfrequentie (50/60
Hz)
magnetisch veld
IEC 61000-4-8

<5% UT
(>95% dip in UT)
voor 0.5 cycli

<5% UT
(>95% dip in UT)
voor 0.5 cycli

40% UT
(60% in UT)
Voor 5 cycli

40% UT
(60% in UT)
Voor 5 cycli

70% UT
(30% dip in UT)
voor 25 cycli

70% UT
(30% dip in UT)
voor 25 cycli

<5% UT
(>95% dip in UT)
Voor 5 sec

<5% UT
(>95% dip in UT)
Voor 5 sec

3 A/m

3 A/m

De kwaliteit van de
netspanning moet
die van een typische
commerciële of
ziekenhuisomgeving
zijn. Als de gebruiker
van de bloeddruk
monitor continu
moet werken tijdens
stroomonderbreking,
is het raadzaam om
de bloeddrukmeter
te voeden met een
ononderbroken
voeding of een
batterij.
Machtsfrequente
magnetische velden
moeten zich op
niveaus bevinden die
kenmerkend zijn
voor een typische
locatie in een
typische
commerciële of
ziekenhuisomgeving.

OPMERKING: UT is de netspanning vóór toepassing van het testniveau.

De kwaliteit van de
netspanning moet
die van een typische
commerciële of
ziekenhuisomgeving
zijn.
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Draagbare
en
mobiele
RFcommunicatieapparatuur mag niet
dichter bij enig deel van de
bloeddrukmonitor worden gebruikt,
inclusief kabels, dan de aanbevolen
scheidingsafstand berekend op basis
van de vergelijking die van
toepassing is op de frequentie van
de zender.

Uitgevoerde RF 3 Vrms
150 kHz tot
80 MHZ
Geleide RF

3 V/m
80 MHz tot
2,5 GHz

3V

Aanbevolen scheidingsafstand
d=1.2 √ P
d= 1.2 √ P 80 MHz tot 800 MHz
d= 2.3 √ P 800 MHz tot 2.5 GHz

Waarbij
P
het
maximale
3 V/m uitgangsvermogen van de zender is
in
watt
(W)
volgens
de
transmitterfabrikanten en d de
aanbevolen scheidingsafstand in
meters (m) is. Veldsterkten van
vaste RF-zenders, zoals bepaald
door
een
elektromagnetisch
onderzoek ter plaatse,ᵃ moeten
minder zijn dan het nalevingsniveau
in
elk
frequentiebereik.
ᵇ
interferentie kan optreden in de
buurt van apparatuur gemarkeerd
met het volgende symbool:
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OPMERKING 1: At 80 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.
OPMERKING 2: These guidelines may not apply in all situations.
Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from
structures, objects and people.
a Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radiotelefoons
(mobiel/draadloos) en landmobiele radio's, amateurradio, AM- en FMradio-uitzendingen en tv-uitzendingen kunnen theoretisch niet nauwkeurig
worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van
vaste RF-zenders te beoordelen, moet een elektromagnetisch onderzoek
ter plaatse worden overwogen. Als de meetbare veldsterkte op de locatie
waar de bloeddrukmeter wordt gebruikt groter is dan het toepasselijke RFconformiteitsniveau hierboven, moet de bloeddrukmeter worden
gecontroleerd om de normale werking te controleren. Als abnormale
prestaties worden waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen nodig
zijn, zoals het heroriënteren of verplaatsen van de bloeddrukmeter.
b Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz, moeten de veldsterkten
lager zijn dan [V1] V / m
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissies
De bloeddrukmeter is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde
elektromagnetische omgeving. De klant of de gebruiker van de
bloeddrukmeter moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke omgeving
wordt gebruikt.
Emissie test
RF emissie
CISPR 11

RF emissie
CISPR 11
Harmonische
emissies
IEC 61000-3-2
Spanningsschommelingen
Flikker emissies
IEC 61000-3-3

Naleving
Groep 1

Klasse B
Klasse A

Voldaan

Elektromagnetische omgeving –
richtlijnen
De bloeddrukmeter gebruikt alleen RFenergie voor zijn interne functie. Daarom
zijn de RF-emissies erg laag en
veroorzaken ze naar alle
waarschijnlijkheid geen interferentie in
elektronische apparatuur in de buurt.
De bloeddrukmeter is geschikt voor
gebruik in alle instellingen, inclusief
woonhuizen en bedrijven die direct zijn
aangesloten op het openbare
laagspanningsnetwerk dat gebouwen
levert die voor huishoudelijke doeleinden
worden gebruikt.

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RFcommunicatieapparatuur en de bloeddrukmeter
De bloeddrukmeter is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische
omgeving waarin uitgestraalde RF-storingen onder controle zijn. De klant of
de gebruiker van de bloeddrukmeter kan elektromagnetische interferentie
helpen voorkomen door een minimumafstand aan te houden tussen
draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en de
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bloeddrukmeter, zoals hieronder wordt aanbevolen, afhankelijk van het
maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.
Nominaal
maximum
outputvermogen
van zender
W

Scheidingsafstand volgens zenderfrequentie
m
150 kHz tot 80
80 MHz tot 800
800 MHz tot 2,5
MHZ
MHZ
GHz
𝑑=

0,01
0,1
1
10
100

0.12
0.38
1.2
3.8
12

3,5
√𝑃
𝑉1

𝑑=
0.12
0.38
1.2
3.8
12

3,5
√𝑃
𝐸1

𝑑=

7
√𝑃
𝐸1

0.73
2.3
7.3
23

Voor zenders met een maximaal uitgangsvermogen die hierboven niet zijn
vermeld, kan de aanbevolen scheidingsafstand (d) in meters (m) worden
geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de
frequentie van de zender, waarbij P het maximale uitgangsvermogen is van
de zender in watt (W) volgens de fabrikant van de zender.
OPMERKING 1: Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het
hogere frequentiebereik van toepassing.
OPMERKING 2: Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van
toepassing. Elektromagnetische voortplanting wordt beïnvloed door
absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen.
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Automatische

Bloeddrukmeter


Fabrikant
SHENZHEN URION TECHNOLOGY CO.
4e gebouw, Hi-tech Industrial Zone, Heping Community, Fuyong,
Baoan District, Shenzhen, 518103, P.R. China



EU representative
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Duitsland
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