
Носим апарат за измерване на кръвно налягане

HeartGuide (HEM-6411T-MAE)

Прочетете ръководствата за употреба, преди да използ-
вате апарата.
В ръководството за употреба се съдържа важна инфор-
мация за безопасност .
Указанията за настройването на апарата за китката се 
съдържат в ръководството за употреба . 
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1. Въведение
Благодарим ви за закупуването на автоматичния апарат за измерване на кръвно 
налягане за китка OMRON HEM-6411T-MAE. Този апарат за измерване на кръвно 
налягане се поставя на китката ви. Той използва осцилометричния метод за измерване 
на кръвно налягане. Когато каишката се напомпва, апаратът отчита артериалните 
пулсации под нея. Пулсациите се наричат осцилометрични импулси. Електронният 
сензор за налягане извежда цифрово отчитане за измереното кръвно налягане. 
Този апарат може да проследява също и други измервания.

Измерване на активността
Този апарат проследява крачките, изчислява изгорените калории и изми-
натото разстояние.
Измерване на съня
Този апарат измерва часовете сън и времето в будно състояние.

1.1 Правила за безопасност
В това ръководство за употреба е дадена важна информация за автоматичния апарат 
за измерване на кръвно налягане за китка OMRON HEM-6411T-MAE. За целите на 
обезпечаването на безопасната и правилната употреба на вашия апарат ПРОЧЕТЕТЕ и 
РАЗБЕРЕТЕ всички правила за безопасност и инструкции за работа. Ако не разбирате 
инструкциите или имате въпроси, свържете се с търговеца или с дистрибутор 
на OMRON, преди да пристъпите към използване на апарата. За по-конкретна 
информация относно вашето кръвно налягане, консултирайте се със вашия лекар.

1.2 Предназначение
Устройството представлява цифров апарат, предназначен за измерване на кръвно 
налягане и пулс при възрастни пациенти с обиколка на китката от 16 до 19 см. По 
време на измерване апаратът отчита наличието на неравномерен сърдечен ритъм 
и издава предупредителен сигнал с отчитанията. Той е предназначен е главно за 
домашна употреба.

1.3 Получаване и проверка
Извадете апарата от опаковката и го проверете за повреди. Ако уреда е повреден, 
НЕ ГО ИЗПОЛЗВАЙТЕ и се консултирайте с търговеца или с дистрибутор на OMRON.

2. Опознайте своя апарат
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a Дисплей д Порт за зареждане

b Бутон [START/STOP] е Маншет

c Бутон [FORWARD] g Каишка

d
Бутон [HOME]
Натиснете бутона от който и да е 
екран, за да се върнете в екрана 
HOME.

h i j

h Щипка за зареждане
j

Калъф на маншета
За да използвате своя апарат по удобен 
начин, поставете калъфа върху маншета 
на апарата.i Адаптер за променлив ток

Насоки за управление на артериалната хипертония 2018 ESH/ESC*
Определения за хипертония според нивата на кръвно налягане в офиса и в 
домашна обстановка

Офис Домашна обстановка
Систолично кръвно налягане ≥ 140 mmHg ≥ 135 mmHg

Диастолично кръвно налягане ≥ 90 mmHg ≥ 85 mmHg
Тези диапазони на кръвното налягане са статистически.
*  Европейско общество по хипертония (ESH) и Европейско общество по 

кардиология (ESC).

Индикатор за ниво на кръвно налягане (цветен)
Когато вашето систолично или диастолично кръвно налягане е над насоките на 
ESC/ESH, стойността ще бъде показана в червено. За повече информация вижте 
„Насоки за управление на артериалната хипертония 2018 ESH/ESC”.

3. Важна информация за безопасност
Прочетете раздела „Важна информация за безопасност” в това ръководство за 
употреба, преди да използвате апарата. За ваша безопасност, спазвайте старателно 
инструкциите в това ръководство. Запазете за бъдещи справки. За по-конкретна 
информация относно вашето кръвно налягане, КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ С ВАШИЯ ЛЕКАР.

 3.1 Предупреждение
Показва потенциална рискова ситуация, която, ако не 
бъде избегната, може да доведе до смърт или сериозно 
нараняване.

• НЕ използвайте този апарат върху бебета, малки и по-големи деца или хора, които 
не могат да се изразяват.

• НЕ регулирайте медикаментите въз основа на отчитанията на този апарат за кръвно 
налягане. Вземайте медикаментите, както са предписани от вашия лекар. САМО 
лекар има квалификацията да диагностицира и лекува високо кръвно налягане.

• НЕ използвайте този апарат, като го поставяте на наранена ръка или ръка, която е 
под медицинско лечение.

• НЕ носете апарата на китката, през която се прави интравенозно вливане или 
преливане на кръв.

• НЕ използвайте този апарат в зони, където има високочестотно (HF) хирургическо 
оборудване, апаратура за ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), компютърни томографи 
(КТ). Те могат да доведат до неправилна работа на апарата или до неточно измерване.

• НЕ използвайте апарата в среди, богати на кислород, или в близост до запалими газове.
• Консултирайте се със своя лекар, преди да използвате апарата, ако страдате от 

често срещани аритмии, като преждевременни артериални или вентрикуларни 
контракции или предсърдно мъждене, артериална склероза, лоша перфузия, диабет, 
бъбречни заболявания, прееклампсия или сте бременна. ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ, че 
всяко от тези състояния, в допълнение към движение, треперене, потрепване на 
пациента могат да повлияят на отчетеното измерване на кръвното налягане.

• НИКОГА не се диагностицирайте или лекувайте самостоятелно въз основа на 
отчетеното от апарата. ВИНАГИ се консултирайте със своя лекар.

• За да предотвратите задушаване, винаги съхранявайте кабела на адаптера за 
променлив ток далеч от бебета, малки или по-големи деца.

• Този продукт съдържа малки части, които могат да причинят опасност от 
задушаване при поглъщане от бебета, малки и по-големи деца.

Предаване на данни
• Този продукт излъчва радиочестотни (РЧ) сигнали с честота 2,4 GHz. НЕ използвайте 

този продукт на места, където  е забранено РЧ излъчване, например в самолет или 
в болници. Изключвайте Bluetooth® функцията на апарата, изваждайте батериите 
и/или изключвайте адаптера за променлив ток, когато се намирате в такива зони.

Боравене и употреба на адаптер за променлив ток
• НЕ използвайте адаптера за променлив ток, ако апаратът или кабелът на адаптера 

за променлив ток са повредени. Ако апаратът или кабелът на адаптера за 
променлив ток са повредени, незабавно изключете захранването и изключете 
адаптера за променлив ток.

• Включвайте адаптера за променлив ток в контакт със съответното напрежение. Да НЕ 
се използва със щепсел с няколко гнезда.

• НИКОГА не включвайте или изключвайте кабела на адаптера за променлив ток от 
контакта с мокри ръце.

• НЕ разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате адаптера за променлив ток.
• Подсушавайте ръцете си, преди да докоснете адаптера за променлив ток, щипката 

за зареждане и електродите за зареждане на устройството.
• Винаги пазете сухи адаптера за променлив ток, щипката за зареждане и електродите 

за зареждане на устройството.
Боравене и употреба на акумулаторната батерия
• Акумулаторната батерия е проектирана специално за този апарат. НЕ я използвайте с 

други устройства.
• НЕ зареждайте акумулаторната батерия, след като е извадена от апарата.
• НЕ хвърляйте батерията в огън.
• НЕ разрушавайте и не пробивайте батерията, тъй като това може да причини 

спонтанното ѝ запалване.
• НЕ разглобявайте и не модифицирайте батерията.
• НЕ свързвайте полюсите + и – с помощта на парче метал или други проводими предмети.

< екран HOME >

• НЕ я носете и не я съхранявайте заедно с артикули, като огърлици и фиби.
• НЕ презареждайте, използвайте или оставяйте батерията в среда с висока 

температура, например на място в близост до огън или на пряка слънчева светлина. 
В противен случай батерията може да прегрее, да се запали или спука.

• НЕ оставяйте извадената батерия на места, където може да бъде достигната от бебета, 
малки или по-големи деца, или домашни любимци. В противен случай това може да 
доведе до нараняване или инцидент. Може да възникне пожар или инцидент, ако 
течност влезе в контакт с батерията.

• Този апарат е с вградена акумулаторна батерия. За да предотвратите риска от 
прегряване, НЕ хвърляйте батерията в огън, не я нагрявайте, не я пробивайте или 
счупвайте, не я използвайте или оставяйте на място с висока температура.

 3.2 Внимание
Показва потенциална рискова ситуация, която, ако не бъде 
избегната, може да доведе до малки или средни по тежест 
наранявания на потребителя или пациента, или да повреди 
уреда или друга собственост.

• Спрете да използвате апарата и се консултирайте със своя лекар, ако усетите 
дразнене на кожата или дискомфорт.

• НЕ използвайте устройството, ако имате алергия към метал.
• Поддържайте апарата чист. Ако апаратът предизвиква раздразнение на кожата 

вследствие на пот или замърсяване, спрете да го използвате и се консултирайте с 
вашия дерматолог.

• Продължителното триене и притискане може да раздразни кожата. Позволете 
на китката си да почине, като свалите апарата за известно време след 
продължително носене.

• НЕ позволявайте химични продукти, като лосиони, масла, кремове за кожа или козметика, 
да се натрупват по каишката. За да избегнете повреждане на материала на каишката, 
винаги избърсвайте всички химични продукти, които са се натрупали по каишката.

• Консултирайте се със своя лекар, преди да използвате апарата на ръка, на 
която имате поставен вътресъдов достъп, през нея се провежда терапия 
или има артерио-венозен (A-V) шънт, тъй като временното влияние върху 
кръвоснабдяването при работа на апарата може да доведе до наранявания.

• Консултирайте се със своя лекар, преди да използвате апарата, ако сте 
претърпели мастектомия.

• Консултирайте се със своя лекар, преди да използвате апарата, ако имате 
тежки проблеми с кръвообращението или заболявания на кръвта, тъй като при 
напомпването на маншета може да се появят синини.

• НЕ правете измервания по-често от необходимото, тъй като може да се появят 
синини, дължащи се на смущенията в кръвоснабдяването.

• Напомпвайте маншета САМО когато е поставен на китката ви.
• Отстранете каишката, ако не започне да се изпуска по време на измерването на 

кръвното налягане.
• Уверете се, че по време на измерване, в радиус от 30 см от апарата няма мобилно 

устройство или други електрически устройства, които излъчват електромагнитни 
полета. Те могат да доведат до неправилна работа на апарата или до неточно 
измерване.

• НЕ разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате апарата или компонентите 
му. Това може да доведе до неточно отчитане.

• НЕ използвайте на място, където има влага или съществува риск от попадане на 
вода върху апарата. Това ще повреди уреда.

• Апаратът и адаптерът за променлив ток не са предназначени за носене във вода 
или влажна среда.

• НЕ използвайте апарата в движещо се превозно средство, например в автомобил 
или самолет.

• НЕ изпускайте апарата и не го подлагайте на силни удари или вибрации.
• НЕ използвайте апарата на места с висока или ниска влажност или с високи или ниски 

температури. Вижте раздел 9.
• Уверете се, че апаратът не нарушава кръвообращението, като наблюдавате ръката, 

докато се прави измерването.
• НЕ използвайте апарата в случаи, когато той ще се ползва интензивно, например в 

медицински клиники или лекарски кабинети.
• НЕ използвайте апарата едновременно с друго електромедицинско (ЕМ) 

оборудване. Те могат да доведат до неправилна работа на апарата или до неточно 
измерване.

• Използвайте този апарат САМО за лица, на които обиколката на китката е в 
рамките на посочения за маншета диапазон.

• Уверете се, че апаратът се е аклиматизирал до температурата в помещението, 
преди да пристъпите към измерване. Измерване след голяма промяна в 
температурата може да доведе до получаване на неточно отчитане. Когато 
апаратът се използва в среда с температура в рамките на посочените работни 
условия, след като е бил съхраняван при максимална или минимална температура 
на съхранение, OMRON препоръчва да се изчака приблизително 2 часа, за 
да се затопли или охлади. За допълнителна информация относно работната 
температура и температурата на съхранение/транспортиране вижте раздел 9.

• НЕ използвайте апарата след изтичане на експлоатационния му срок. Вижте 
раздел 9.

• НЕ мачкайте силно каишката.
• НЕ използвайте функцията за измерване на кръвното налягане за други цели.
• НЕ използвайте апарата за диагностициране на проблеми със съня.
• Консултирайте се с вашия лекар или доставчик на здравни грижи, ако започнете 

програма за намаляване на теглото или спортна програма.
• Пазете продукта на недостъпни за бебета, малки и по-големи деца места.
• Избягвайте да се къпете, да приемате алкохол или кофеин, да пушите, да правите 

физически упражнения и да ядете поне 30 минути преди измерване.

• Починете поне 5 минути преди измерване.
• Отстранете плътно прилепнали, дебели дрехи и всякакви аксесоари от ръката си, 

преди да пристъпите към измерване на кръвното налягане.
• Останете неподвижно и НЕ говорете по време на измерване.
Боравене и употреба на адаптер за променлив ток
• НЕ включвайте кабела на адаптера за променлив ток в устройство, различно от 

апарата.
• Включете адаптера за променлив ток в контакта.
• Когато изключвате адаптера за променлив ток от електрическия контакт, 

издърпайте го внимателно, като хванете адаптера за променлив ток. НЕ 
издърпвайте от кабела на адаптера за променлив ток.

• Когато боравите с кабела на адаптера за променлив ток:
НЕ го повреждайте. / НЕ го пречупвайте. / НЕ го модифицирайте. / НЕ го 
притискайте. / НЕ го прегъвайте или дърпайте. / НЕ го усуквайте.
НЕ го използвайте, ако е навит в пакет.
НЕ го поставяйте под тежки предмети.

• Забърсвайте прахта от адаптера за променлив ток.
• Изключете адаптера за променлив ток, когато не го използвате.
• Изключвайте адаптера за променлив ток, преди да почистите апарата.
• Използвайте САМО адаптера за променлив ток, който е посочен за този апарат. 

Използването на неодобрени адаптери за променлив ток може да предизвика 
повреда и/или да бъде опасно за апарата.

Боравене и употреба на акумулаторната батерия
• НЕ зареждайте батерията, когато адаптерът за променлив ток е мокър.

4. Изключване на апарата
Едновременно натиснете и задръжте средния и долния бутон в продължение на 
повече от 7 секунди, за да изключите апарата.
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5. Съобщения за грешки и отстраняване на 
неизправности

В случай че по време на измерване възникне някой от посочените по-долу проблеми, 
проверете дали в радиус от 30 см няма друго електрическо устройство. Ако 
проблемът продължи, моля, направете справка в таблицата по-долу.

Дисплей/
Проблем Причина Решение

• Открит е 
неравномерен 
сърдечен ритъм.

Свалете своя апарат. Изчакайте 2–3 минути 
и след това направете друго измерване. 
Повторете стъпките в ръководството за 
употреба . Ако тази грешка възниква 
многократно, препоръчваме да се 
консултирате с вашия лекар.

• Тялото ви се е 
движило по време 
на измерването.

Внимателно прочетете и повторете стъпките 
в ръководството за употреба .

• Вашият апарат не 
е на правилната 
височина.

Регулирайте височината на китката си в 
съответствие с индикатора за сърдечната зона. 
Вижте стъпка 8 от ръководството за употреба

.
Поради разлики в размера и физиката на 
хората е възможно тази функция да не е 
полезна във всички случаи. Ако усетите, 
че позицията на китката НЕ съответства на 
нивото на сърцето ви, изключете функцията 
и следвайте своята преценка. За да 
деактивирате тази функция, вижте гърба на 
ръководството за употреба .

• Батерията е 
изтощена.

Заредете батерията. Вижте стъпка 2 от 
ръководството за употреба .

Апаратът не може 
да се свърже със 
смарт устройство 
или не прехвърля 
данни правилно.

Изпълнете инструкциите, показани в 
приложението „HeartAdvisor”. Ако остане на 
дисплея след проверката на приложението, 
свържете се с търговеца или с дистрибутор 
на OMRON. За информация за контакт вижте 
„www.omron-healthcare.com”.

• Каишката не 
е поставена 
правилно.

Поставете каишката правилно, след това 
извършете друго измерване. Вижте стъпка 7
от ръководството за употреба .

Изпуска се въздух 
от маншета.

Свържете се с вашия търговец на дребно или 
дистрибутор на OMRON. За информация за 
контакт вижте „www.omron-healthcare.com”.

Дрехите влизат в 
съприкосновение с 
каишката.

Свалете всички дрехи, които влизат в 
съприкосновение с каишката.

• Възможно е 
каишката да 
е поставена 
прекалено 
хлабаво.

Поставете каишката правилно, след това 
извършете друго измерване. Вижте стъпка 7
от ръководството за употреба .

• Маншетът е 
напомпан над 
максималното 
допустимо 
налягане.

Не докосвайте апарата по време на 
измерване.

• Вие се движете или 
говорите по време 
на измерване.
Вибрациите пречат 
на измерването.

Останете неподвижно и не говорете по време 
на измерване.

• Каишката не 
е поставена 
правилно или 
е преместена 
по време на 
измерване.

Поставете каишката правилно, след това 
извършете друго измерване. Вижте стъпка 7
от ръководството за употреба .
Останете неподвижно и седнете правилно 
по време на измерване.
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Подробното ръководство за потребителя за 
HeartGuide вече е достъпно в интернет. С помощта 
на смартфона си сканирайте QR кода или въведете 
URL адреса по-долу, за да получите достъп до 
ръководството за употреба в интернет.

https://www.omron-healthcare.com/manuals/heartguide

Ръководство за употреба 

Производител OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 
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Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, ХОЛАНДИЯ
www.omron-healthcare.comВносител в ЕС

Производствена база OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Matsusaka Factory
1855-370, Kubo-cho, Matsusaka-shi, Mie, 515-8503 
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Произведено в Япония

Продължете на гърба на листа

BG

21K2398



Дисплей/
Проблем Причина Решение

• Китката ви се 
движи нагоре - 
надолу по време на 
измерване.

Извършете друго измерване, като се 
уверите, че не движите китката си.

• Открита е грешка в 
температурата.

Изчакайте няколко минути и извършете 
друго измерване на място с умерена стайна 
температура. Ако грешката възникне отново, 
свържете се с търговеца или дистрибутор 
на OMRON. За информация за контакт вижте 
„www.omron-healthcare.com”.

Апаратът е 
неизправен.

• Възможно е 
каишката да 
е поставена 
прекалено 
стегнато.

Поставете каишката правилно, след това 
извършете друго измерване. Вижте стъпка 7 
от ръководството за употреба .

• Температурата в 
помещението е 
прекалено висока 
за зареждане на 
батерията.

Заредете батерията в помещение с умерена 
температура.

Апаратът е 
неизправен.

Ако грешката възникне при умерена 
температура, свържете се с търговеца или 
дистрибутор на OMRON. За информация за 
контакт вижте „www.omron-healthcare.com”.

Error
xxx

Апаратът е 
неизправен.

Изключете апарата и след това отново го 
включете. За изключване на апарата вижте 
раздел 4.
Ако грешката възникне отново, свържете 
се с търговеца или дистрибутор на 
OMRON. За информация за контакт вижте 
„www.omron-healthcare.com”.

Ако е изведен 
3-цифрен номер.
(„xxx” е 3-цифрен 
номер.)

Апаратът 
не може да 
работи.
На дисплея на апарата не се 
показва нищо.

Заредете батерията. Вижте стъпка 2 от 
ръководството за употреба .
Вашият апарат е изключен. Вижте стъпка 
3 от ръководството за употреба , за да 
включите апарата.

Отчитанията са или твърде високи, 
или твърде ниски.

Кръвното налягане варира постоянно. 
Много фактори, включително стрес, времето 
от деня и/или как сте поставили каишката, 
могат да повлияят на кръвното ви налягане.

Възниква друг проблем с 
комуникацията.

Следвайте инструкциите, показани на смарт 
устройството, или посетете раздел „Помощ” в 
приложението „HeartAdvisor” за допълнителна 
помощ. Ако проблемът продължи да 
съществува, свържете се с търговеца или 
дистрибутор на OMRON. За информация за 
контакт вижте „www.omron-healthcare.com”.

Апаратът или адаптерът за 
променлив ток е необичайно 
горещ при зареждане на 
батерията.

Апаратът или адаптерът за променлив ток 
може да са повредени. Незабавно изключете 
адаптера за променлив ток от контакта и се 
свържете с вашия търговец или дистрибутор 
на OMRON. За информация за контакт вижте 
„www.omron-healthcare.com”.

Времето за работа е кратко или 
апаратът не работи, дори когато 
батерията е напълно заредена.

Това може да се дължи на живота на 
акумулаторната батерия. Батерията не 
може да бъде сменена. Свържете се с 
вашия търговец на дребно на OMRON или 
изхвърлете апарата. За информация за 
контакт вижте „www.omron-healthcare.com”.

6. Полезни функции
HeartGuide разполага с някои полезни функции освен измерването на кръвно налягане/
активност/сън. Тези функции може да бъдат зададени с помощта на приложението 
„HeartAdvisor”. Вижте приложението за повече информация за тези функции.

6.1 Получаване на уведомления от вашето смарт устройство
Вашият апарат получава известие (телефонно обаждане, съобщение и имейл) от 
вашето смарт устройство. 
Вашият апарат вибрира, когато получи известие.
Натиснете който и да е бутон, за да затворите известието.

6.2 Получаване на напомняне
Функцията за напомняне ще ви извести в определен час на деня с вибрация и 
иконката „Напомняне” на дисплея.

6.3 Записване на събитие
Можете да запишете часа на вашето действие или дейност като „Събитие”, като 
например часа, в който сте се хранили, приели лекарство, спортували или сте 
имали друго събитие.
Натиснете и задръжте бутона ( ) за повече от 3 секунди, след което се извежда 
„отметка”.

7. Ограничена гаранция
Благодаря ви, че закупихте продукт на OMRON. Този продукт е създаден от 
висококачествени материали и при неговото производство е било обърнато 
голямо внимание. Той е проектиран така, че да получите пълно удовлетворение, 
при условие че с него се работи правилно и е поддържан по начина, описан в 
ръководството за употреба.
Този продукт има гаранция от OMRON 2 години след датата на покупка. Правилната 
конструкция, изработка и материали на този продукт са гарантирани от OMRON. По 
време на този период на гаранция OMRON ще ремонтира или подмени дефектния 
продукт или дефектната част, като трудът или самите части ще бъдат безплатни. 
Гаранцията не покрива което и да било от следното:
А.  Транспортни разходи и рискове при транспортиране.
Б.  Разходи за ремонт и/или дефекти, възникнали вследствие на ремонти, направени от 

неоторизирани лица.
В.  Периодични проверки и поддръжка.
Г.  Неизправност или износване на допълнителни части и други приставки, различни от самото 

устройството, освен ако не са изрично посочени като гаранционни по-горе.
Д.  Разходи, възникнали поради неприемане на претенция (за тях ще бъде заплащано).
Е.  Щети от какъвто и да е тип, включително персонални, възникнали случайно или от 

неправилна употреба.
Ж.  Услугата калибриране не е включена в гаранцията.
Ако е необходимо гаранционно обслужване, моля, обърнете се към търговеца, 
от когото сте закупили продукта или към оторизиран дистрибутор на OMRON. 
За адреса вижте опаковката на продукта / документа или вашия специализиран 
търговец. Ако имате проблем с откриването на сервизи на OMRON, свържете се с 
нас за информация: www.omron-healthcare.com

Error 7

Error 8

Error 9

Error

Ремонт или подмяна в гаранционния период не удължава и не подновява 
гаранционния период. Гаранцията ще бъде предоставена само ако се върне 
пълният комплект на продукта, заедно с оригиналната фактура/касов бон, 
издадени на клиента от търговеца.

8. Поддръжка
8.1 Поддръжка
Промени или модификации, които не са одобрени от производителя, ще анулират 
гаранцията за потребителя.

 Внимание

НЕ разглобявайте и не се опитвайте да ремонтирате апарата или компонентите му.

8.2 Как да замените калъфа на маншета 
Заменете калъфа на маншета, когато се замърси. Препоръчително е да замените 
калъфа на маншета след шестмесечна употреба.
Вижте фигурата по-долу за това как да свалите калъфа на маншета и да поставите 
нов. Вижте предната страница от ръководството за употреба .

8.3 Съхранение
• Прибирайте своя апарат на чисто, надеждно място.
• Не прибирайте апарата си:
• Ако е мокър.
• На места, където е изложен на екстремни температури, висока влажност, пряка 

слънчева светлина, прах или изпарения, причиняващи корозия, например от 
белина.

• На места, където е изложен на вибрации или удари.

8.4 Почистване
Почиствайте калъфа на маншета, когато се замърси (препоръчва се почистване 
веднъж седмично).
• Не използвайте абразивни или летливи почистващи препарати.
• Използвайте мека суха кърпа или мека кърпа, напоена с неутрален (мек) миещ 

препарат, за да почистите своя апарат и маншета за китка, и след това ги изтрийте 
със суха кърпа.

• Не перете и не потапяйте във вода апарата и маншета за китка.
• Не използвайте бензин, разредители или други подобни разтворители за 

почистване на апарата и маншета за китка.
• Не използвайте мокра кърпа за почистване на щепсела на адаптера за променлив 

ток, кабела на адаптера за променлив ток или клемата на щипката за зареждане.
• Измивайте ръчно калъфа на маншета с неутрален (мек) миещ препарат и го 

оставяйте да изсъхне. Не накисвайте във вода за продължителни периоди от 
време. Не използвайте химични препарати за стерилизация, дезинфектанти или 
омекотители.

 Внимание

• Спрете да използвате апарата и се консултирайте със своя лекар, ако усетите 
дразнене на кожата или дискомфорт.

• Продължителното триене и притискане може да раздразни кожата. Позволете 
на китката си да почине, като свалите апарата за известно време след 
продължително носене.

• Внимавайте и не позволявайте химични продукти, като лосиони, масла, кремове 
за кожа или козметика, да се натрупват върху каишката. Ако това се случи, 
избършете ги незабавно, в противен случай те може да повлияят на материала и 
живота на продукта.

8.5 Настройка и сервиз
• Точността на този апарат за кръвно налягане е старателно тествана и е 

проектирана да се запази през целия технически живот.
• Поддръжката е ограничена до замяна на калъфа на маншета.

9. Технически данни
Описание на продукта Носим апарат за измерване на кръвно налягане

Модел (код) HeartGuide (HEM-6411T-MAE)

Категория на продукта Електронни сфигмоманометри

Дисплей Трансфлективен LCD дисплей с памет в пикселите

Памет Измерване на кръвно налягане: до 100 измервания
Измерване на активност: до 7 дни
Измерване на сън: до 7 измервания
Събитие: до 100 измервания

Метод на предаване Bluetooth® с ниско енергопотребление

Безжична 
комуникация

Честотен диапазон: 2,4 GHz (2400–2483,5 MHz)
Модулация: GFSK
Ефективна излъчвана мощност: <20 dBm

Работен режим Непрекъсната работа

Клас на защита от прах 
и влага

Апарат: IP22 / Адаптер за променлив ток: IP22

Основни 
характеристики

DC 3,8 V 3,0 W

Захранване Вградена литиево-йонна полимерна акумулаторна 
батерия (3,8 V; приблизително 164 mAh)
Адаптер за променлив ток (ВХОД: AC 100–240 V, 50–60 Hz 
0,12–0,065 A)

Продължителност на 
употреба на батерията

Ще издържи приблизително 500 цикъла, 
8 измервания/ден при нормална температура от 25°C, 
когато новата батерия е напълно заредена.

Живот на батериите Живот на батерията* до 2 дни (48 часа) с едно зареждане.
* Вижте „Информация за живот на батерията” за живота на батерията.

Експлоатационен срок 
(полезен живот)

Апарат: 2 години/адаптер за променлив ток: 2 години/
калъф на маншета: 0,5 години

Работни условия +5 до +40°C/15 до 90% относителна влажност 
(без конденз)/800 до 1060 hPa

Условия на зареждане/
прехвърляне на данни

+10 до +35°C/15 до 90% относителна влажност 
(без конденз)/800 до 1060 hPa

Условия на 
съхранение

-20 до +40°C/10 до 90% относителна влажност 
(без конденз)

Условия на 
транспортиране

-20 до +60°C/10 до 90% относителна влажност 
(без конденз)

Тегло Приблизително 115 г

Размери Диаметър на корпуса: приблизително 48 мм
Дебелина на корпуса: приблизително 14 мм
Ширина на каишката: приблизително 30 мм

Подходяща обиколка 
на китката

160 до 190 мм

Съдържание Апарат, щипка за зареждане (HEM-CLIP-01), адаптер 
за променлив ток (HHP-CH03), 2 резервни калъфа на 
маншета (HEM-CUCV-01), ръководство за употреба  и 

Приложна част Тип BF (маншет)

Защита срещу 
електрически удар

Медицинско оборудване с вътрешно захранване

Максимална 
температура на 
приложната част

По-ниска от +48°C

Информация за живот на батерията
Животът на батерията е 2 дни (48 часа) със следния начин на употреба: в среда с 
температура 23°C, обиколка на китката 170 мм, 8 измервания на кръвно налягане 
(напомпва се до 150 mmHg) за деня, 16-часов брояч на крачки за деня, 8-часово 
измерване на съня за деня, 96 натискания на бутони за деня, 16 входящи обаждания 
за деня, 1 звъняща аларма за деня, 16-часова Bluetooth комуникация за деня.  
Животът на батерията зависи от условията на употреба и условията на съхранение.

Измерване на кръвно налягане
Диапазон на 
налягане на 
маншета

от 0 до 299 mmHg

Диапазон на 
измерване на 
кръвно налягане

SYS: от 60 до 230 mmHg
DIA: от 40 до 160 mmHg

Диапазон на 
измерване на пулс

от 40 до 180 удара/мин.

Точност Налягане: ±3 mmHg / Пулс: ±5% от показанието на дисплея

Напомпване Автоматично, чрез електрическа помпа

Изпускане на 
въздух

Автоматично бързо изпускане

Метод на 
измерване

Осцилометричен метод

Измерване на активност/сън
Обхват на 
измерване

Крачки: от 0 до 99 999 крачки
Разстояние: от 0,0 до 999,9 км/от 0,0 до 621,3 мили
Часовник: от 0:00 до 23:59
Изгорени калории: от 0 до 59 999 kcal

Диапазон на 
настройките

Часовник: от 0:00 до 23:59
Тегло: от 9,97 до 136,08 kg (със стъпка от 0,01 kg) /  
от 22 до 300 фунта (със стъпка от 1 фунт)
Височина: от 100,00 до 199,00 см (със стъпка от 0,01 см) /  
от 3'4" до 6'6" (със стъпка от 1 инч)
Дължина на крачката: от 30,00 до 121,92 см (със стъпка от 
0,01 см) /  
от 12" до 48" (със стъпка от 1 инч)

Забележка
• Тези спецификации са предмет на промяна без уведомление.
• Този апарат е клинично проучен съгласно изискванията на ISO 81060-2:2013. В 

клинично проучване е използвана K5 (фаза 5) при 85 лица с цел определяне на 
диастолично кръвно налягане.

• Този апарат не е получил одобрение за използване при бременни пациентки.
• IP класификацията представлява степени на защита, осигурени от външните 

корпуси, съгласно IEC 60529. Този апарат и адаптерът за променлив ток са 
защитени срещу твърди чужди предмети с диаметър 12,5 мм и по-големи, 
например пръст на ръка, и срещу косо падащи капки вода, които могат да 
причинят проблеми по време на нормална работа.

• Маркировката за класификация е отпечатана върху маншета.
• Уверете се, че не поставяте вашия апарат на място, където е трудно да включвате 

и изключвате адаптера за променлив ток.

Относно смущения в безжична комуникация
Опцията Bluetooth на продукта се използва за свързване със специализирани 
приложения на мобилни устройства за синхронизиране на датата/часа на 
мобилното устройство с тези на продукта и за синхронизиране на данните от 
измервания от продукта с мобилното устройство. По-нататъшната работа с данните 
на мобилното устройство е по усмотрение на потребителя. Продуктът работи в 
нелицензирания обхват 2,4 GHz за промишлени, научни и медицински (ISM) цели, 
в който всяка трета страна може да прихване радио вълните, преднамерено или 
случайно, ръководена от всякакви неизвестни подбуди. В случай че този продукт 
се използва в близост до други безжични устройства, например микровълнови 
устройства и безжични LAN мрежи, които работят в същата честотна лента, в която 
работи и той, съществува възможност за възникване на смущения. Ако възникне 
смущение, спрете работата на другите устройства или преместете този продукт 
далеч от други безжични устройства, преди да пристъпите към използването му.

10. Правилно изхвърляне на продукта (съгласно 
Директивата за отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване)

Този символ, показан на опаковката или прилежащите документи, 
означава, че апаратът не трябва да се изхвърля с другите домакински 
отпадъци след излизането му от употреба.
За да се предотвратят възможни вреди за околната среда или човешкото 
здраве, причинени от неконтролирано изхвърляне, моля, отделете 
този продукт от останалите отпадъци и рециклирайте, за да насърчите 
многократното използване на материалите.
Домакинствата, които използват този апарат, трябва да се свържат с търговеца, от 
където са закупили този продукт, или с местната администрация за информация 
къде могат да предадат този апарат за рециклиране.
Бизнес потребителите трябва да се свържат с доставчика си и да се запознаят с 
условията на договора за покупка. Този продукт не трябва да се изхвърля като 
отпадък заедно с други промишлени отпадъци.
За да изхвърлите апарата, вижте www.omron-healthcare.com.

11. Важна информация относно електромагнитната 
съвместимост (EMC)

Това устройство е произведено от OMRON HEALTHCARE Co. Ltd. и съответства на 
изискванията на стандарта EN60601-1-2:2015: Електромагнитна съвместимост 
(EMC).
Допълнителната документация в съответствие с този стандарт за ЕМС е може да се 
получи от OMRON HEALTHCARE EUROPE на поместения в настоящото ръководство 
за употреба адрес или на www.omron-healthcare.com.

12. Указания и декларация на производителя
• Този апарат за измерване на кръвно налягане е конструиран съгласно 

европейския стандарт EN1060: Неинвазивни сфигмоманометри, Част 1: Общи 
изисквания и Част 3: Допълнителни изисквания за електромеханични системи за 
измерване на кръвно налягане.

• OMRON HEALTHCARE Co. Ltd. декларира с настоящото, че радиочестотното 
оборудване от тип HEM-6411T-MAE отговаря на изискванията на Директива 
2014/53/ЕС.

• Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие можете да намерите на 
следния интернет адрес:  
www.omron-healthcare.com

• Този продукт на OMRON е произведен съгласно строгата система за качество на 
OMRON HEALTHCARE Co. Ltd., Япония. 

• Моля, информирайте производителя и компетентните органи на Държавата 
членка, в която живеете, за всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с 
това устройство.

13. Допълнителни медицински принадлежности

Калъф на маншета
HEM-CUCV-01

Адаптер за променлив ток
HHP-CH03 (за Европа)

Щипка за зареждане
HEM-CLIP-01

HHP-BFH03 (за Обединеното 
кралство)

14.  Описание на символите

Приложна част – Тип BF 
Степен на защита срещу 
токов удар (протичане на 
ток)

Оборудване Клас II. Защита 
срещу електрически удар

Степен на защита от 
проникване по IEC 60529

CE маркировка

Сериен номер Медицинско изделие

Постоянен ток Променлив ток

Обозначение за поляритет 
на конектора

Ограничение за 
температура

Ограничение за влажност Ограничение за 
атмосферно налягане

Правилното позициониране 
на каишката върху китката

Необходимост 
потребителят да направи 
справка с това ръководство 
за употреба.

Правилното позициониране 
на апарата върху китката

Дата на производство

За обозначение на общо 
повишени, потенциално 
опасни нива на 
нейонизиращо лъчение, 
или за обозначение на 
оборудване или системи, 
например в зона с 
електромедицински уреди, 
включващи радиочестотни 
(RF) предаватели или 
целенасочено използващи 
радиочестотна (RF) 
електромагнитна енергия за 
диагностика или лечение.

Степен на ефективност на 
захранването

Забранено действие

За употреба само на 
закрито

Словната марка Bluetooth® и логотипите са регистрирани търговски 
марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc., и всяка употреба на тези марки 
от OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., е по лиценз. Другите търговски марки и 
наименования са собственост на съответните им притежатели. 
App Store и логотипът на App Store са марки за услуга на Apple Inc., регистрирани в 
САЩ и други държави. 
Google Play и логото на Google Play са търговски марки на Google LLC.

https://www.omron-healthcare.com/
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