
Belangrijke veiligheidsinformatie 

Raadpleeg uw arts voordat u het product gebruikt tijdens een zwangerschap of als u aan aritmie of 
arteriosclerose lijdt. Lees dit gedeelte zorgvuldig voordat u de meter gebruikt. Raadpleeg uw arts als 
u over de volgende zaken twijfelt:
- Het aanbrengen van de manchet over een wond of ontstekingsziekten.
- Het aanbrengen van de manchet over een ledemaat met intravasculaire toegang of therapie, of een
arterio-veneuze (A-V) shunt.
- Gelijktijdig gebruik met andere medische meetapparatuur op hetzelfde ledemaat.
- De bloedcirculatie van de gebruiker moet worden gecontroleerd.
- ! Deze elektronische bloeddrukmeter is ontworpen voor volwassenen en mag nooit worden
gebruikt bij baby's of jonge kinderen. Raadpleeg uw arts of een andere zorgverlener voordat u het
apparaat gebruikt op kinderen.
- Gebruik deze bloeddrukmeter niet in een bewegend voertuig. Dit kan tot onnauwkeurige metingen
leiden.
- Bloeddrukmetingen die door deze meter worden uitgevoerd zijn gelijkwaardig aan metingen
uitgevoerd door opgeleide waarnemers waarbij de manchet/stethoscoop-auscultatiemethode wordt
gebruikt binnen de limieten vastgelegd door de American National Standard Institute, Electronic or
Automated Sphygmomanometers.
- Voor informatie met betrekking tot potentiële elektromagnetische of andere interferentie tussen
de bloeddrukmeter en andere apparaten en advies betreffende het voorkomen van dergelijke
interferentie, zie het deel INFORMATIE M.B.T. ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT.
- Raadpleeg altijd uw arts. Het is gevaarlijk om zelf een diagnose te stellen op basis van de
meetresultaten en om zichzelf te behandelen.
- Mensen met ernstige problemen met de bloedsomloop of bloedziekten moeten een arts
raadplegen voordat ze het product gebruiken. Het opblazen van de manchet kan interne bloedingen
veroorzaken.
- Laat het product niet onbeheerd bij kleine kinderen of mensen die hun instemming niet kunnen
betuigen.
- Gebruik het product niet voor iets anders dan het meten van de bloeddruk.
- Gebruik geen mobiele telefoon of andere apparaten die elektromagnetische velden afgeven in de
buurt van het product. Dit kan leiden tot een foute bediening van het product.
- Demonteer het apparaat of de polsmanchet niet.
- Gebruik geen andere manchet dan diegene die door de fabrikant werd meegeleverd, aangezien dat
tot een biocompatibel gevaar en onnauwkeurige metingen kan leiden.
- ! De meter voldoet mogelijk niet aan de prestatiespecificaties of kan een gevaar voor de veiligheid
opleveren indien het wordt opgeslagen of gebruikt buiten de gespecificeerde temperatuur- en
vochtigheidsbereiken.
- ! Deel de manchet niet met een persoon die een andere besmettelijke ziekte heeft om kruisinfectie
te voorkomen.
- ! Mensen met ernstige aritmie mogen deze elektronische bloeddrukmeter niet gebruiken.
- Dit apparaat werd getest en voldoet aan de limieten van een digitaal apparaat van klasse B
overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten bieden redelijke bescherming tegen
schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan
radiofrequente energie uitstralen; als ze niet wordt geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming
met de instructies, kan ze schadelijke interferentie in radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter
geen garantie dat er geen interferentie op zal treden bij een bepaalde installatie. Als deze apparatuur
schadelijke interferentie veroorzaakt in radio- of televisieontvangst, wat kan worden bepaald door de
apparatuur uit en weer in te schakelen, dient de gebruiker de interferentie te verhelpen met een of
meer van de hierna vermelde maatregelen:
• De ontvangstantenne heroriënteren of verplaatsen.
• De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten.
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• De apparatuur aansluiten op een stopcontact van een andere stroomkring dan de stroomkring 
waarop de ontvanger is aangesloten. 
• Neem voor hulp contact op met uw verdeler of een ervaren radio-/televisietechnicus. 
- Als u batterijvloeistof op uw huid of kleding krijgt, spoel dan onmiddellijk met veel schoon water. 
- Gebruik alleen twee 'AAA' alkalinebatterijen (LR03) bij dit product. Gebruik geen andere soorten 
batterijen. 
- Plaats de batterijen niet met de polen aan de verkeerde kant. 
- Vervang oude batterijen onmiddellijk door nieuwe. Vervang beide batterijen op hetzelfde ogenblik. 
- Verwijder de batterijen als het product drie maanden of langer niet zal worden gebruikt. 
- Gebruik nieuwe en gebruikte batterijen niet samen. 
 
! staat voor “WAARSCHUWING” 


