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Ole hyvä ja tarkista tuote.

OSIEN TUNNISTAMINEN

Toivomme Teille terveyttä.
tuote voi auttaa Teitä verenpaineenne päivittäisessä hallinnassa.
jonka ostitte on läpäissyt tarkat laatukontrollimme, ja toivomme että tämä 
verenpainemittausvälineitä asiakkaillemme ympäri Eurooppaa. Tuote
johdosta. Jo yli vuosikymmenen Matsushita on toimittanut

Mittauslaitteen pohja

Ilmaletku

Mansetti

Start/Stop 

Ilmaletkun liitin

näppäin
Muisti/Selailu

Näyttö

liitäntä
Ilmaletkun
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Hyvä asiakas, onneksi olkoon Panasonic verenpainemonitorin hankinnan

Paristosuojus

näppäin

Vaihda paristot kun:

• Kun vasemmalla esitetty merkki ilmestyy näyttöön
käytön aikana.

• Kun käynnistyksen jälkeen kaikki näytöt palavat
yhtäaikaisesti hetken jonka jälkeen kaikki näytöt
pimenevät.

• Kun näyttö jää pimeäksi, vaikka Start/Stop näppäintä
on painettu.

(tai n. 5 kuukautta, jos mittauksia tehdään kolmesti päivässä).
(Mittaus olosuhteet: huoneen lämpötila 22°C, paineistettuna 170 mmHg;
olkavarren ympärysmitta: 30cm)

• Jos käytät muita kuin Panasonicin alkaliparistoja, niiden käyttöaika voi
olla lyhyempi. Käytettäessä mangaani tai muita alkaliparistoja käyttöikä
on vain yksi kuudesosa Panasonicin alkaliparistojen käyttöiästä.

• Vaihda paristot joka vuosi. Jos paristojen vaihto viivästyy,
vanhentuneiden paristojen vuoto saattaa aiheuttaa vahinkoa tuotteelle.

• Kun vaihdat paristoja, käytä aina neljää samanlaista uutta saman
valmistajan alkaliparistoa.

• Alhaisessa huoneenlämpötilassa paristojen käyttöikä voi lyhentyä.

FIN 3

• Tuoreet Panasonicin alkaliparistot riittävät keskimäärin 500 mittaukseen
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Kiinnitä mansetti niin ettei
käden ja mansetin väliin jää
koloa, mutta varo ettei
mansetti mene liian tiukalle.

jää mansetin väliin. 
(Voi johtaa huonompaan
mittaustarkkuuteen.)

•Sulje tarrakiinnike
huolellisesti.
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Noin 2-3cm:n
päässä
kyynärpäästä

Tarran kiinnike

<mitattaessa verenpainetta
oikeasta olkavarresta>

<mitattaessa verenpainetta
vasemmasta olkavarresta>

• Aseta letku siten, että se
on kämmenen puolella
samassa linjassa
pikkusormen kanssa.

Verenpainemittaria voi käyttää
kietomalla mansetin kumpaan
tahansa olkavarteen. Koska
verenpaineen on sanottu
vaihtelevan noin 10 mmHg
vasemman ja oikean käden
välillä, varmista että käytät
joka mittauskerralla
samaa kättä.

Kiinnitä ilmaletkun
laitteessa olevaan liitäntään.
Varmista että liitin on
kunnolla kiinnitetty.

Kiedo mansetti olkavarren
ympärille, paljaalle iholle.

MANSETIN KÄYTTÖ

• Varmista etteivät vaatteesi
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TARKKOJEN TULOSTEN MITTAAMINEN
Mittaa verenpaine istuessasi rauhallisesti ja rennosti.

Lepuuta kättäsi
pöydällä tai muulla

Aseta kätesi niin, että
mansetti on samalla
korkeudella sydämesi
kanssa.

Pidä kämmenesi
ylöspäin suunnattuna
ja rentouta kätesi.

Mittaa verenpaineesi käyttämällä samaa olkavartta
samassa asennossa samaan aikaan joka päivä.
• Mittaustulokset vaihtelevat riipuen mansetin korkeudesta olkavarrella.
• Mittaa verenpaineesi aamulla heti herättyäsi, ennen aamiaista ja

ennen kuin olet liikkunut paljon.

Rentoudu ja istu luontevassa asennossa mitatessasi
verenpainetta.
• Istu aina aloillasi 4-5 minuuttia ennen verenpaineen mittausta.
• Rentouta vartalosi, kätesi ja sormesi, äläkä liikuta niiden lihaksia.
• Älä puhu mitatessasi verenpainettasi.
• Älä käytä matkapuhelinta laitteen läheisyydessä.
• Älä kosketa laitetta tai letkua verenpaineen mittaamisen aikana.

[Varoitus]
Pysy loitolla matkapuhelimista ja muista elektromangneettista säteilyä
aiheuttavista laitteista. Ne saattavat aiheuttaa toimintahäiriöitä.

FIN 5

vastaavalla tasolla.
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verenpaineen.
- Odota useita minuutteja virtsaamisen jälkeen ennen kuin mittaat

• Jos sinulla on tarve virtsata
-Verenpainemittaukset suoritettava 10°C - 40°C lämpötilassa.

• Kylmissä paikoissa
• Liikkuvassa ajoneuvossa

rauhallisessa olotilassa.
- Odota ainakin 20 minuuttia ennen verenpaineen mittausta

• Heti urheilusuorituksen tai kylpemisen jälkeen
• Heti kahvin tai teen juonnin tai tupakoinnin jälkeen
• Tunnin sisällä syömisestä tai alkoholin nauttimisesta
mittaustuloksia
Seuraavissa tilanteissa ei saada luotettavia
AIKANA
HUOMIOI VERENPAINEEN MITTAUKSEN
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LUKEMAN OTTAMINEN
Mittaaminen

Paina Start/Stop näppäintä
Mansetti täyttyy ja ottaa lukeman
automaattisesti.

Koko näyttö valaistuu
noin sekunnin ajaksi

1. Jos mansettiin on
jäänyt ilmaa, näyttö
pysyy valaistuna
kauemmin. Kun mittaus on suoritettu, verenpaine-

ja pulssiarvot näkyvät näytöllä.
• Paine poistuu automaattisesti mansetista.
• Jos mitattu arvo osoittaa korkeaa verenpainetta,

mittausarvot välkkyvät (noin 6 sekuntia).
(Miten arvot luetaan, katso s.8.)

• M — merkki välkkyy. (Mittausarvojen tallennus,
katso s.9.)

• Pulssiarvo tarkoittaa sydämenlyöntien määrää
minuutissa mittauksen aikana.

Sammuttaaksesi laitteen, paina
Start/Stop näppäin.
• Jos unohdat sammuttaa laitteen, se sammuu

automaattisesti viidessä minuutissa.
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1

Sydänmerkki välkkyy kun
sydämen syke havaitaan
paineen mittauksen
aikana.
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Uusintamittausmerkki E ilmestyy näytölle.
Saadaksesi mittaukset onnistumaan, paina Start/Stop
näppäintä sammuttaaksesi laitteen ja lepää 4 - 5 minuuttia
mitataksesi verenpaineesi uudelleen.

Ohje:
Normaalisti toisella kerralla mitattaessa verenpainearvot ovat matalampia
kuin ensimmäisellä kerralla, koska olet rauhallisempi. Henkilöille, jotka
jännittävät paljon, on suositeltavaa mitata verenpaine kahdesti joka kerta.
Mitatessasi verenpaineesi kahdesti, muista aina rauhoittua 4 - 5 minuuttia
mittausten välillä.

•1  1999 World Health Organisationin ja International Society of Hypertensionin ohjeistus
verenpaineen hallintaan

• Jos mitattu verenpainearvo on korkeassa verenpaineryhmässä,
arvot välkkyvät noin 6 sekuntia. (Ainoastaan heti mittaamisen jälkeen.)

Yläpaine: 140mmHg tai enemmän
Alapaine: 90mmHg tai enemmän

Jos arvoja ei voitu mitata oikein

Verenpainemittarin lukeminen

Jos verenpaineen ylä- tai alapaineet ovat korkeassa tai normaalissa
verenpaineryhmässä, ne luokitellaan WHO:n/ISH:n (World Health
Organization/International Society of Hypertension) verenpaineluokitelmien
mukaan ja verenpainearvo välkkyy näytöllä tarvittaessa.

Korkea verenpaine

Verenpaineen
raja-arvot

Normaali

MITTAUSARVOJEN TALLENNUS
Tämä laite voi tallentaa 42 mittausarvoa.

Mittauksen jälkeen paina Muisti/Selailu
näppäintä M-merkin välkkyessä.

Tallennus on valmis.
• Jopa 42 mittausta voidaan tallentaa. Kun 

muisti täyttyy ja uusia arvoja tallennetaan,
vanhin arvo poistuu muistista ja uusin
arvo tulee poistuneen tilalle.

• Jos mittausta ei ole voitu suorittaa oikein 
(E-merkki ilmestyy näytölle
verenpainearvojen sijaan), mittausarvoja
ei voida tallentaa muistiin.

• Jos verenpaineenmittaus on onnistunut 
ja laite ilmoittaa E-merkillä pulssin arvon,
verenpainearvot tallentuvat ilman
pulssiarvoa.

Sammutaaksesi laitteen, paina Start/Stop näppäintä.
• Jos unohdat sammuttaa laitteen, se sammuu 

automaattisesti viidessä minuutissa.
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Paina Muisti/Selailu näppäintä saadaksesi tallennetut tiedot näytölle.

2. Paina Muisti/Selailu näppäintä uudelleen, ja pidä sitä pohjassa kunnes
mittausarvot häviävät näytöltä (3 sekuntia tai enemmän).

* Yksittäisten mittausarvojen poistaminen ei ole mahdollista.

1. Paina Muisti/Selailu näppäintä saadaksesi tallennetut tiedot näytölle.

Tallennettujen
arvojen määrä



MITTAUSTULOSTEN SELAILU MUISTISTA
Mittaustuloksia voi selailla mittauksen jälkeen tai laitteen
uudelleenkäynnistämisen jälkeen.

Jos mittaustuloksia ei ole tallennettu, muisti on tyhjä.

Paina Muisti/Selailu näppäintä
Kaikkien mittausten keskiarvo
ilmestyy näytölle.

• Esimerkiksi, jos muistissa on 42 tallennettua 
mittausarvoa, keskiarvo 42:lle mittausarvolle
näytetään. (Jos vain yksi mittausarvo on
tallennettu, Avg-merkki ei ilmesty näyttöön.)

Paina Muisti/Selailu näppäintä uudestaan.
Joka kerta kun painat Muisti/Selailu näppäintä,
edellinen tallennettu arvo ilmestyy näytölle,
aloittaen uusimmasta tallennetusta arvosta.

Poistuaksesi mittaustulosten selailusta paina
Start/Stop näppäintä.
• Jos unohdat sammuttaa laitteen, se sammuu 

automaattisesti 30 sekunnissa.

Paina Muisti/Selailu näppäintä kevyesti vain
hetken ajan. Jos painat näppäintä kolmen 
sekunnin ajan tai pidempään, koko tiedosto
poistuu. Ole siis varovainen.

1
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• Avg-merkki ilmestyy näytön alareunaan.

Kääri mansetti löyhästi rullalle ja
sijoita ilmaletku rullan sisään.
• Älä kääri ilmaletkua laitteen 
ympärille. Tämä voi aiheuttaa
rasitusta letkulle ja siten myös
toimintahäiriöitä.
• Varo taittamasta letkua. 

TUOTESELOSTE

Virtalähde:

Näyttö:
Mittausmenetelmä:

Mittausasteikko:

Tarkkuus:

Käyttölämpötila/
kosteus:

Säilytyslämpötila/
kosteus:

Mitattavan
olkavarren ympärysmitta:

Laitteen paino:
Ulkomitat:

Digitaalinen nestekidenäyttö

Verenpaine 0-280mmHg,
Pulssi 30-160 lyöntiä/minuutti
Verenpaine +/- 3mmHg,
Pulssi +/- 5%

10-40°C, 30-85% huoneen kosteus

-10- +60°C, 10-95% huoneen kosteus

Noin 20-34 cm

Noin 285g (ilman paristoja)
15,0 x 11,0 x 6,8cm

KÄYTÖN JÄLKEEN/TUOTESELOSTE
Säilytys

Irroita ilmaletkun liitin laitteesta.
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Oskillometrinen

DC 6V 4 x 1,5V(LR6/AA/Mignon/alkaline)

1
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KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
K Miksi verenpainearvot kotona mitattuina ovat erilaisia kuin

lääkärin mittaamat arvot?

Verenpaine vaihtelee 24 tuntia vuorokaudessa.
Lisäksi se voi muuttua suuresti riippuen säätilasta, henkisestä
mielialasta, urheilusuorituksista jne.

Lisäksi jos verenpaine kotona mitatessa on joskus korkeampi
tai matalampi kuin lääkärin vastaanotolla mitatessa, tulee
ottaa huomioon seuraavat asiat. Kiinnitä näihin asioihin
huomiota mitatessasi verenpainetta.
(1) Onko mansetti kiinnitetty tukevasti?
• Varmista, että mansetti ei ole kiinnitetty liian löysästi tai liian 

tiukasti.
• Onko mansetti kiedottu olkavarren ympärille? Varmista että 

se ei ole kyynärpään peittona.
Ohjeet mansetin oikeaan kiinnittämiseen sivulla 4.

(2) Oletko huolissasi tai ärtynyt?
Ennen verenpaineen mittausta hengitä syvään 2 tai 3 kertaa,
rentoudu tasoittaaksesi verenpaineesi. Lisäksi on suositeltavaa, 
että istut rauhallisesti 4 - 5 minuuttia ennen verenpaineen

V
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mittaamista.

Tämän lisäksi mittaustulokseen ei vaikuta niin kutsuttu 
"valkotakkihypertensio", jolloin lääkärin vastaanotolla verenpainetta
mitattaessa verenpaineesi saattaa olla korkeampi johtuen huolesta 
tai stressistä.

MITTAUSTETULOSTEN TARKKUUS
Yleistä
Tämä verenpainemittari täyttää EU:n suositukset (EU direktiivi 93/42/EEC, laadittu
14. kesäkuuta 1993) ja se on saanut CE merkinnän CE0197. Laitteen laatu on
todistettu ja se täyttää seuraavat standardit:

EN 60601-1-2
(Marraskuu 2001)

Ei-invasiivinen verenpainemittari
Yleiset vaatimukset
Ei-invasiivinen verenpainemittari
Täydentävät vaatimukset elektromekaanisille
verenpaineenmittauslaitteille

Ei-invasiivinen verenpainemittari
Testimenetelmä joka määrittää automatisoidun
ei-invasiivinen verenpainemittari
kokonaistarkkuuden.

Elektromagneettinen kilpailukykyisyys ja
turvallisuus lääketieteellisissä sähköisissä
laitteissa

EN 1060-1 (Joulukuu 1995)

EN 1060-3 (Syyskuu 1997)

EN 1060-4 (Syyskuu 2004)
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CE-merkintä takaa tuotteille vapaan liikkuvuuden EU:n jäsenmaissa.

Panasonic takaa tarkat mittaukset
Takuuseen kuuluu, että Panasonic on tarkastanut jokaisen 
verenpainemittarin tarkkojen mittaustulosten saamiseksi.
Suositellaan, että laite kalibroidaan uudelleen kolmen 
vuoden välein. Ensimmäinen kalibrointi tehdään sinetissä 
mainittuna vuotena.

Jos hankit laitteen alle kolme vuotta ennen sinettiin merkittyä vuosilukua,
voit laskea kalibrointiajan ostopäivästä lukien. On suositeltavaa kalibroida
laite kolmen vuoden välein ostopäivästä lukien.

Jos laitetta on korjattu tai 3 vuoden takuu on umpeutunut, laitteen
tarkkuudesta ei enää ole varmuutta. Näissä tapauksissa suositellaan
laitteen uudelleen kalibroimista tai uuden laitteen hankkimista. 

2015



Miksi mittaamani verenpainearvot eroavat toisistaan?

(1) Verenpainearvot muuttuvat jopa joka
päivä riippuen mittausasennosta. Tästä
syystä, kun mittaat verenpainettasi,
varmista että teet sen aina samoissa
olosuhteissa.

(2) Henkilöillä, jotka käyttävät
verenpainelääkitystä, verenpaine voi
muuttua suuresti riippuen lääkkeen
vaikutuksesta.

(3) Jos mittaat verenpaineesi kahdesti 
samalla kerralla, varmista että pidät 
mittausten välillä taukoa 4 - 5

Miksi mittaustulokset eroavat vasemman ja oikean käden välillä?

Sanotaan että verenpaineen arvojen erot
vasemman ja oikean käden välillä ovat
noin 10mmHg. Verenpainetta voi mitata
joko oikeasta tai vasemmasta kädestä,
mutta mittaukset tulee suorittaa joka kerta
samasta kädestä.

K

K
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minuuttia.

LAITTEESTA HUOLEHTIMINEN
Ole hyvä äläkä yritä purkaa laitetta osiin, korjata tai muunnella sitä.
Tästä voi aiheutua tulipalo tai laitteen toimimattomuus. Se voi aiheuttaa
myös tapaturmia.

Älä käytä liikaa voimaa laitteen käyttöön.
Älä pudota laitetta.

Tulosten luotettavuutta voi heikentää laitteen käyttö televisioiden,
mikroaaltouunien, röntgenlaitteiden tai muiden vahvojen sähkökenttien
läheisyydessä.
Ole hyvä ja mittaa verenpaineesi riittävän välimatkan päässä kyseisistä
laitteista, tai sammuta niistä virta.

Mansetti voi menettää joustavuutensa alle 0°C lämpötiloissa. Jos laite
joutuu alttiiksi äärimmäisille lämpötiloille, on hyvä säilyttää laitetta
huoneenlämmössä ennen seuraavan verenpainemittauksen toimittamista.
Periaatteessa laitetta ei tulisi altistaa äärimmäisille olosuhteille (kylmyys,
kuumuus, kosteus, pölyisyys).

Estä pölyn tai muiden roskien pääsy laitteeseen, koska nämä voivat johtaa
laitteen toimimattomuuteen.
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•Poista paristot ennen pitkäaikaista säilytystä, sillä ne voivat sisällä 
ollessaan vuotaa ja aiheuttaa laitteelle vahinkoa.

Laitteen puhdistus (koskee mittaria, ei mansettia):
• Älä käytä muuta kuin pyyhettä kostutettuna lämpöiseen saippuaveteen 

laitteen pyyhkimistä varten.
• Älä käytä ohenteita, bensiiniä tai alkoholia mittarin puhdistamiseen, 

koska ne voivat aiheuttaa värivirheitä tai halkeamia.

Säilytys:
• Älä säilytä tuotetta korkeissa lämpötiloissa, kosteissa tiloissa tai suorassa 

auringonvalossa, koska nämä voivat aiheittaa toimintahäiriöitä laitteelle.

• Mansettia ei voi pestä pyykinpesukoneessa.
• Mansetti on päällystetty puhdistettavalla/desinfioitavalla materiaalilla. 

Alkoholipohjainen desinfiointiaine voi olla esim. Bacillol AF (valmistaja
Bode Chemie) tai vastaava. 



TURVALLISUUSOHJEITA
Seuraa aina huolellisesti lääkärisi ohjeita lääkityksen ottamisesta.

Jos käytät lääkitystä, kysy lääkäriltäsi paras aika verenpaineen
mittaamiselle.

Henkilöt joilla on sydämentahdistin, sydämen rytmihäiriö, 
verisuoniahtauma tai maksan toimintahäiriö tai diabetes tulisi
tarkistaa lääkäriltänsä ennen kuin he voivat itse ruveta mittaamaan 
verenpaineensa, koska arvot saattavat muuttua.
Sama pätee myös raskauden aikana.

Laite ei ole lasten lelu!

Jos mittaat lapsesi verenpainetta, varmista tulokset lääkäriltäsi,
koska tuloksia ei voi verrata aikuisten tulosten kanssa.

Tietoa käyttäjille sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
hävittämisestä (yksityiset kotitaloudet)
Kierrätystunnus tuotteissa ja/tai tuotteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa
tarkoittaa, että käytettyjä sähkö- ja elektroniikkalaitteita ei saa sekoittaa
tavallisiin talousjätteisiin. Asianmukaista käsittelyä ja kierrätystä varten
nämä tuotteet on vietävä erityisiin keräyspisteisiin, joissa ne oletaan
vastaan maksutta. Joissakin maissa tuotteet voidaan palauttaa
paikalliselle jälleenmyyjälle vastaavan uuden laitteen hankinnan
yhteydessä. Tämän laitteen hävittäminen asianmukaisella tavalla auttaa
säästämään luonnonvaroja ja estämään mahdollisia negatiivisia terveys- ja 
ympäristövaikutuksia, joita aiheutuu irheellisestä jätteiden käsittelystä. Kysy 
paikallisilta viranomaisilta tarkemmat tiedot lähimmän keräyspisteen sijainnista. 
Kansallisten lakien mukaan virheellisestä jätteiden hävittämisestä 

Liikekäyttö Euroopan Unionissa
Jos haluat hävittää sähkö- tai elektroniikkalaitteen, ota yhteys jälleenmyyjään
tai maahantuojaan lisätietoja varten.

Tietoja hävittämisestä Euroopan Unionin ulkopuolissa maissa
Tämä tunnus on voimassa vain Euroopan Unionissa.
Jos haluat hävittää tämän tuotteen, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai
jälleenmyyjään ja kysy tarkemmat tiedot hävitystavasta.
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saattaa olla seurauksena rangaistus.

VIANMÄÄRITYS
Näyttö Tila ennen virhettä

Uusintamittausmerkki
E näytöllä

Paineistus yli 280mmHg

Paine laski yllättäen ja

ilmestyi näytölle

Mittausarvoksi mitattu 20mm Hg
jonka jälkeen uusintamittausmerkki
E ilmestyi näytölle

Sydän merkki vilkkui vain
pari kertaa tai ei ollenkaan

Mansetti ei täyty edes usean

Tehtiinkö mittaus oikean
menettelytavan mukaan
ja oikeassa asennossa?

Katso s.4 ja 5.

Oliko mansetti

Katso s.4.

Letku voi olla
väärin liitetty.
Tarkista letkun
kiinnitys.          Katso s.4.
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Mahdollinen syyOire

Ylä tai alapaine on
poikkeuksellisen korkea tai
matala

Verenpainearvot ovat
epänormaalin korkeat

lääkärin mittaamat

Mittausarvot poikkeavat
toisistaan

Start/Stop näppäintä painalluksen
jälkeen kaikki näytön valot paloivat
hetken ja sitten näyttö sammui

Laite on rikki

• Mansetti on kiinnitetty liian matalalle 
• Mansetti on kiinnitetty väärällä tavalla 
• Mansetti on kiinnitetty liian korkealle 
• Liikuit tai puhuit ottaessasi mittausta 

Katso s.4 ja 5.

Katso s.5

• Pienet vaihtelut mielialassa, kuten esimerkiksi reaktio lääkärin 

Katso s.5.

Paristot on asetettu väärin päin laitteeseen

Katso s.2 ja 3.

Vie laite liikkeeseen josta ostit sen
tai palauta maahantuojalle.
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Syy ja ratkaisu
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uusintamittausmerkki E

sekunnin odotuksen jälkeen

Näyttöön ei syty valoa, vaikka
Start/Stop näppäintä on painettu

Paristot ovat kuluneet loppuun.

• Istu rauhassa 4 - 5 minuuttia ja mittaa verenpaineesi uudelleen
läsnäoloon saattaa vaikuttaa verenpaineeseen ja sen vaihteluun.

• Mittausasento on erilainen eri mittauskerroilla

kiedottu oikein?

Verenpainervot ovat eri kuin



TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

varmista että käytät laitetta oikein.

oikeanlaiseen käyttöön ja välttää aiheuttamasta tapaturmia itsellesi tai
muille ihmisille.
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• Tämän osion varoitusten tarkoituksena on opastaa sinua laitteen

• Ennen tämän tuotteen käyttöönottoa, lue tärkeät turvallisuusohjeet ja

Joka varoitus sisältää tärkeää tietoa turvallisuuteen liittyvistä asioista ja
niitä on noudatettava.
Varoitus: Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa 

vakavaan onnettomuuteen, tapaturmaan tai omaisuusvahinkoihin.

VAROITUS:
• Henkilöt joilla on veren tukkeutumia käsivarressa tulee ottaa yhteys lääkäriinsä 

ennen laitteen käyttöä. Tämän jättämättä tekeminen voi johtaa fyysisen
hyvinvoinnin rappeutumiseen.

• Laitetta puhdistaessa irroita AC adapteri laitteesta ennen puhdistuksen

Älä kiinnitä tai irroita AC adapteria märillä käsillä. Tämä voi johtaa sähköiskuun 
tai tulipaloon.

• Älä anna lasten koskea laitteeseen. 
• Tuotteen väärinkäyttö voi johtaa tapaturmaan.
• Älä läikytä vettä laitteen äläkä AC adapterin päälle. Tämä voi johtaa sähköiskuun, 

oikosulkuun tai tuotteen vahingoittumiseen.
• Älä käytä AC adapteria jos se on vioittunut tai jos se kiinnittyy istukkaan löyhästi. 

Tämä voi johtaa sähköiskuun tai oikosulkuun.

HUOMAUTUS:
• Älä tee päätelmiä tuotteen mittausarvojen perusteella äläkä aloita itsehoitoa. 
• Mittaa verenpaineesi lääkärisi ohjeiden mukaan ja anna lääkärisi tehdä

mittausarvoista diagnoosi.
• Ota lääkkeet lääkärisi ohjeiden mukaan. 
• Älä käytä laitetta muuhun kuin verenpaineen mittaukseen. Tämä voi johtaa 

tapaturmaan tai tuotteen toimintahäiriöön.
• Älä muuntele tuotetta, pura sitä osiin tai yritä korjata sitä itse. Tämä saattaa 

johtaa tulipaloon tai tapaturmaan.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

aloittamista. 


