
Bovenarmbloeddrukmeter EW3106
Bedieningsinstructies

Lees deze instructies volledig door voordat u dit apparaat in gebruik neemt. Bewaar deze handleiding 
zodat u de bedieningsinstructies altijd bij de hand hebt.
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Beste klant, gefeliciteerd met uw aankoop van de bloeddrukmeter van 
Panasonic. Al meer dan tien jaar levert Matsushita bloeddrukmeters aan 
onze klanten in Europa. Het door u gekochte apparaat heeft onze strenge 
kwaliteitscontroles doorstaan, en wij hopen dat u hierdoor een apparaat 
hebt waarmee u dagelijks efficiënt uw bloeddruk kunt meten. Wij wensen u 
al het beste voor uw gezondheid.

Overzicht van Onderdelen
controleer het instrument.

Start/Stop-knop

Manchet-
stekker

Geheugen/  
oproepknop

Aansluitpunt drukmanchet

Drukmanchet

 Onderzijde van 
hoofdeenheid

Batterijdeksel

Display

Onderzijde van hoofdeenheid
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BATTERIJEN PLAATSEN
* Batterijen zijn niet inbegrepen. Koop deze afzonderlijk. 
*  Gebruik altijd alkalinebatterijen.  

(Vier LR6-alkalinebatterijen van AA-formaat)

Draai de hoofdeenheid om, oefen 
lichte druk uit op het symbool ∆ 
op het batterijdeksel en verwijder 
het deksel door dit in de richting 
van de pijl te verschuiven. 

Zorg ervoor dat de plus- en 
minzijde van de batterijen aan de 
juiste zijde liggen.

Plaats het batterijdeksel terug en 
schuif dit dicht.

VOORZICHTIG:
• houd u altijd aan de veiligheidsaanwijzingen op de batterijen.
•  zorg ervoor dat de plus- en minzijde van de batterijen aan de juiste 

zijde liggen.
• lege batterijen moet u direct verwijderen.
• verwijder de batterijen als u het apparaat langere tijd niet gebruikt. 
•  Batterijen moet u gebruiken voordat de houdbaarheidsdatum hier-

van is verstreken. 
  Als u batterijen gebruikt na de houdbaarheidsdatum, kan letsel hiervan 

het gevolg zijn of het omringende gebied vervuild raken door hitte,  
barsten of lekken.

1

2

3

Batterijdeksel
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vervang batterijen in de volgende gevallen:
  • Tijdens gebruik verschijnt het links getoonde symbool. 

   •  Alle displaygegevens worden een kort moment verlicht 
nadat u de Start/Stop-knop indrukt. Daarna wordt het 
display leeg.

   •  Ook als de Start/Stop-knop wordt ingedrukt, verschijnen 
geen gegevens op het display. 

•  Met een set nieuwe alkalinebatterijen (vier LR6-batterijen van AA-for-
maat) van Panasonic kunt u circa 500 metingen verrichten (dat is circa 
5 maanden als u driemaal per dag een meting uitvoert). (Meetcondities: 
Kamertemperatuur: ��°C; Drukopbouw tot 170mmHg; Omtrek boven-
arm: 30 cm)

•  De gebruiksduur van batterijen is mogelijk korter als u andere batterijen 
dan van Panasonic gebruikt. Als u mangaanbatterijen of andere alkali-
nebatterijen gebruikt, is de gebruiksduur 1/6 korter dan de gebruiksduur 
van alkalinebatterijen van Panasonic. 

•  Zorg ervoor dat u eenmaal per jaar de batterijen vervangt. Als u de 
 vervanging van batterijen uitstelt, kan door lekkage schade optreden.

•  Als u batterijen vervangt, gebruik dan altijd vier nieuwe alkalinebatterijen 
van hetzelfde type en van dezelfde fabrikant.

•  Als de kamertemperatuur laag is, wordt de gebruiksduur van de batterij-
en mogelijk korter.
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de drukmanchet aanBrengen

1 Steek de stekker in het 
aansluitpunt. 

•  Steek de stekker van de 
drukmanchet in zijn geheel 
naar binnen.

2 Wikkel de manchet om uw 
bovenarm. 

•  Wikkel de manchet om een 
blote arm.

3 maak de manchet zo vast 
dat er tussen de manchet en 
de arm geen tussenruimte 
is, maar let er ook op dat de 
manchet niet te strak zit.

•  Let erop dat uw kleding niet 
bekneld raakt tussen de 
manchet als u deze om uw 
arm wikkelt. (Als dat wel ge-
beurt, zal het meetresultaat 
minder nauwkeurig zijn.)

•  Druk de klittenband goed 
tegen elkaar.

<Als u de manchet om de  
linkerarm wikkelt>

•  Plaats de slanguitlaat zo 
dat deze op de palmzijde 
van uw arm ligt, op één 
lijn met de pink van uw 
hand.

Klittenband

<Als u de manchet om de  
rechterarm wikkelt>

Circa � tot 3 
cm vanaf de 
binnenzijde van 
uw elleboog

De bloeddrukmeter kunt u ge-
bruiken aan beide bovenarmen. 
Aangezien wordt verondersteld 
dat het verschil in bloedruk 
tussen de linkerarm en rechter-
arm circa 10mmHg is, dient 
u ervoor te zorgen dat u uw 
metingen altijd uitvoert aan 
dezelfde arm.
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hOe u een nauWkeurige meting 
uitvOert
voer een meting uit terwijl u stilzit in een ontspannen 
houding.

1 laat uw ellebogen  
rusten op een tafel, etc.

2 Plaats uw arm zo dat de druk-
manchet zich ter hoogte 
van uw hart bevindt.

3 Houd uw handpalm naar 
boven gericht, en ontspan 
uw hand. 

voer elke dag bovenarmmetingen uit aan dezelfde zijde 
in dezelfde positie op hetzelfde tijdstip.
•  De meetresultaten zullen verschillen afhankelijk van de hoogte van de 

drukmanchet.

•  Voer een meting uit in de ochtend onmiddellijk nadat u wakker wordt, als 
u geen aandrang hebt om te urineren. Als dit moeilijk is, voer dan een 
meting uit vóór het ontbijt en voordat u veel hebt bewogen.

tijdens de metingen moet u zich ontspannen en 
 stilzitten in een natuurlijke houding. 
•  Blijf altijd eerst circa � tot 5 minuten stilzitten voordat u een meting 

 uitvoert.

•  Ontspan uw lichaam, arm en vingers, en span de spieren hiervan niet aan.

• Praat niet tijdens een meting.
• Gebruik geen mobiele telefoon in de buurt van uw lichaam.
• Raak tijdens de meting de hoofdeenheid en de slang niet aan.

[vOOrzichtig]
Blijf uit de buurt van mobiele telefoons en andere bronnen van elektro-
magnetische straling. Anders kunnen storingen optreden.
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vOOrzOrgSmaatregelen
in de volgende situaties is een nauwkeurige meting niet 
mogelijk.

 Binnen 1 uur nadat u hebt gegeten of alcohol hebt gedronken

  Onmiddellijk na het drinken van koffie of thee, of onmiddellijk nadat u 
hebt gerookt

  Onmiddellijk nadat u oefeningen hebt gedaan of in bad bent geweest
 - Blijf ten minste �0 minuten rustig zitten voordat u een meting uitvoert.

 In een bewegend voertuig

 Op koude plaatsen
 - Voer metingen uit bij een omgevingstemperatuur van 10 °C tot �0 °C.

 Als u moet urineren 
 - Wacht na het urineren een paar minuten voordat u een meting uitvoert.
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uW BlOeddruk meten
meting

1 druk op de Start/Stop-knop.

•  De drukmanchet wordt automatisch opgepompt 
en de meting wordt uitgevoerd. 

2 Nadat de meting is voltooid wordt de bloed-
drukwaarde en de hartslag weer-
gegeven. 
•  De druk wordt automatisch van de manchet 

gehaald.

•  Als de gemeten waarde in het bereik van hoge 
bloeddruk valt, zullen de waarden knipperen (circa 
6 seconden). (Zie pag. � voor informatie over hoe u 
het meetresultaat moet interpreteren)

•  Het symbool M  zal knipperen. (Zie pag. 9 voor 
informatie over het opslaan van meetresultaten)

•  De hartslagwaarde is het aantal slagen per minuut 
dat tijdens de meting wordt berekend op basis van 
de gemeten hartslag.

Het gehele display gaat 
circa 1 seconde branden.
•  Als er lucht achterblijft 

in de drukmanchet, 
zal het display langer 
verlicht zijn.

Het hartsymbool ™ zal 
knipperen als tijdens het 
oppompen uw hartslag 
wordt gedetecteerd.

3 druk op de Start/Stop-knop om het apparaat uit 
te zetten.

•  Als u vergeet het apparaat uit te zetten, zal de 
bloeddrukmeter na circa 5 minuten automatisch 
worden uitgeschakeld. 
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Systolisch (mmHg)

Bloeddrukclassificaties 
van de WHO/ISH *1

Hoge bloeddruk (geringe 
hypertensie, gemiddelde 
hypertensie, ernstige 
hypertensie)

Grenshypertensie

Normaal
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het meetresultaat interpreteren
Of de systolische en diastolische bloeddrukwaarden binnen het bereik van hoge 
bloeddruk of binnen het bereik van normale bloeddruk vallen, wordt bepaald aan de 
hand van de bloeddrukclassificaties van de WHO/ISH (Wereldgezondheidsorganisatie/
Internationale Vereniging voor Hypertensie), en de bloeddrukwaarde zal, indien nodig, 
knipperen.

•  Als de gemeten waarde in het bereik van hoge bloeddruk valt, zullen de waarden 
circa 6 seconden knipperen. (Alleen onmiddellijk na de meting) 

• Systolische bloeddruk: 140mmhg of hoger
• diastolische bloeddruk: 90mmhg of hoger

indien de meting niet goed kon worden uitgevoerd
   Het symbool  wordt weergegeven om aan te geven dat de meting 

opnieuw moet worden uitgevoerd  
als u achter elkaar meerdere metingen uitvoert, druk de 
Start/Stop-k nop dan eenmaal in om de bloeddrukmeter 
uit te zetten en blijf daarna 4 tot 5 minuten stilzitten, en 
verricht daarna de volgende meting.

advies:
Bij de tweede meting bent u meestal minder gespannen en voelt u zich meer relaxed, 
waardoor de bloeddrukwaarde lager zal zijn.
Voor mensen die gemakkelijk gestresst raken, is het zeer effectief om twee metingen 
te verrichten. Bij twee metingen wordt normaliter de lagere waarde opgeslagen. Als 
u twee metingen wilt verrichten, blijf dan na de eerste meting altijd � tot 5 minuten 
stilzitten voordat u de tweede meting uitvoert.

1*  Richtlijnen uit 1999 voor de behandeling van hoge bloeddruk van de  
Wereldgezondheidsorganisatie-Internationale Vereniging voor Hypertensie
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MEETWAARDEN OPSLAAN
dit apparaat kan 42 meetresultaten opslaan. 

   druk na de meting op de Geheugen/  
oproepknop terwijl het symbool  M  knippert.

  de gegevensopslag is voltooid.
   •  U kunt tot �� meetwaarden opslaan. Als 

het geheugen vol is en u meer meetre-
sultaten wilt opslaan, wordt het oudste 
meetresultaat uit het geheugen verwijderd 
en het nieuwe meetresultaat opgeslagen.

  •  U kunt geen meetresultaten opslaan als 
de meting niet met succes werd uitge-
voerd (in plaats van de bloeddrukwaarde 
wordt het symbool  weergegeven). 

   *   Als het symbool  wordt weergegeven 
voor de hartslagwaarde, dan kan de 
bloeddrukwaarde echter nog wel worden 
opgeslagen. 

u verwijdert alle meetresultaten als volgt uit het geheugen:
1.  Druk op de Geheugen/oproepknop om de opgeslagen meetresultaten 

op te roepen.

�.  Druk nogmaals op de Geheugen/oproepknop en houd deze (langer 
dan circa 3 seconden) ingedrukt totdat de meetresultaten verdwijnen.

 * Het is niet mogelijk om meetresultaten afzonderlijk te verwijderen.

druk op Start/Stop-knop om het apparaat uit  
te zetten.

•  Als u vergeet het apparaat uit te zetten, zal de 
bloeddrukmeter na circa 5 minuten automatisch 
worden uitgeschakeld.

Aantal opgeslagen 
meetresultaten



NL11

OpgeSlagen meetreSultaten 
OprOepen
u kunt meetresultaten oproepen nadat de meting is vol-
tooid of nadat de stroom werd uitgeschakeld. 
Er wordt geen waarde weergegeven als er geen meetresultaten zijn opgeslagen.

1 druk op de Geheugen/oproepknop.

Op het display verschijnt het ge-
middelde van alle meetresultaten 
die in het geheugen zijn opgeslagen.
• Aan de onderzijde van het display wordt het 
symbool avg.  weergegeven.

• Als er bijvoorbeeld �1 meetresultaten zijn 
opgeslagen, wordt het gemiddelde van �1 
metingen getoond. (Het symbool avg.  wordt 
niet getoond als slechts 1 meetresultaat is 
opgeslagen.)

2 druk nogmaals op de Geheugen/oproepknop. 

Telkens wanneer u op de Geheugen/oproep-
knop drukt, worden achtereenvolgens de 
eerder opgeslagen meetresultaten weerge-
geven, te beginnen met het laatst opgeslagen 
meetresultaat.

3 druk op de Start/Stop-knop als u wilt 
stoppen met het oproepen van de opgeslagen 
meetresultaten. 

• Als u vergeet het apparaat uit te zetten, zal 
de bloeddrukmeter na circa 5 minuten auto-
matisch worden uitgeschakeld.

let Op: Druk heel kort op de Geheugen/
oproepknop. Als u de knop langer dan circa 
3 seconden ingedrukt houdt, worden alle 
gegevens uit het geheugen verwijderd.
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na geBruik/SpecificatieS
Opbergen

1 Haal de stekker uit de hoofdeen-
heid.

2 Rol de drukmanchet losjes op, 
en berg de slang op binnen de 
drukmanchet.

•  Wikkel de slang niet om de  
hoofdeenheid, etc. Als u dat 
wel doet, wordt mogelijk te veel 
kracht uitgeoefend op de slang, 
en kan een defect ontstaan.

• Verbuig de slang niet.

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

Display Digitale LCD

Meetmethode Oscillometrisch systeem

Meetbereik Bloeddruk: 0 tot ��0mmHg
Hartslag: 30 tot 160 slagen per minuut

Nauwkeurigheid Bloeddruk: Binnen ±3mmHg
Hartslag: Binnen ±5%

Bereik temperatuur en 
vochtigheid bij gebruik 10 tot �0 °C, 30 tot �5% RH

Bereik temperatuur en 
vochtigheid bij opslag -10 tot 60 °C, 10 tot 95% RH

Omtrek meetarm Circa. �0 tot 3� cm
Gewicht Circa ��5 gram (zonder batterijen)

Afmetingen 15,0 x 11,0 x 6,� cm

Specificaties
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MEETNAUWKEURIGHEID
algemeen
Deze bloeddrukmeter voldoet aan de Europese voorschriften (EU-richtlijn 
93/��/EG gedateerd 1� juni, 1993) en draagt het CE-keurmerk “CE 0197”. 
De kwaliteit van het apparaat is geverifieerd en het apparaat voldoet aan 
de volgende normen:

EN 1060-1 (Dec. 1995)  Niet-invasieve bloeddrukmeters  
Algemene eisen

EN 1060-3 (Sep. 1997)  Niet-invasieve bloeddrukmeters 
Aanvullende eisen voor elektro-mechanische 
bloeddrukmeetsystemen

EN 1060-� (Sep. �00�)  Niet-invasieve bloeddrukmeters  
Beproevingsprocedures voor totale nauw-
keurigheidsbepaling van de automatische 
niet-invasieve bloeddrukmeters.

EN 60601-1-� (Nov. �001)  Elektromagnetische compatibiliteit en veilig-
heid voor medische elektrische toestellen

Het CE-keurmerk dient om het vrije verkeer van goederen tussen de lid-
staten van de EU te vergemakkelijken.

Panasonic garandeert een nauwkeurige meting

Het zegel bevestigt dat in de fabriek van Matsushita  
is gecontroleerd of elk apparaat nauwkeurig meet.  
Het verdient aanbeveling om het apparaat om de  
3 jaar opnieuw te kalibreren, te beginnen met het  
jaar dat op het zegel is gedrukt.

Als het apparaat is gerepareerd of het zegel onleesbaar is geworden, dan 
moet u ervan uitgaan dat het apparaat onnauwkeurig is. In dergelijke geval-
len verdient het aanbeveling het apparaat opnieuw te laten kalibreren.
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vragen & antWOOrden
v Waarom zijn de bloeddrukwaarden van metingen die thuis zijn uit-

gevoerd verschillend van metingen die bij de arts zijn uitgevoerd?

a De bloeddruk varieert �� uur per dag.

De bloeddruk kan verder in grote mate afhangen van het weer, uw 
mentale toestand, oefeningen, etc.

Dan is er ook nog specifiek het verschijnsel “witte jassen hoge bloed-
druk”. Dit betekent dat de bloeddruk die wordt gemeten in de praktijk 
van de arts vaak hoger is als gevolg van stress of zorgen. 

Ook is het zo dat als de bloeddruk die u thuis meet, soms hoger en 
soms lager is dan de bloeddruk die wordt gemeten bij uw arts.  
u moet dan letten op de volgende punten. houd daar rekening 
mee als u een meting uitvoert.

is de drukmanchet stevig om uw arm gewikkeld?
•  Let erop dat de drukmanchet niet te los en niet te strak om uw 

arm is gewikkeld.

•  Is de drukmanchet om uw bovenarm gewikkeld? Zorg ervoor dat 
de drukmanchet niet gedeeltelijk om uw elleboog is gewikkeld.

Raadpleeg pagina � voor informatie over hoe u de drukmanchet 
juist moet aanbrengen

hebt u zorgen of bent u geïrriteerd?
Haal � tot 3 keer diep adem en ontspan uzelf voordat u de meting 
uitvoert. Daardoor stabiliseert u uw bloeddruk. Daarnaast verdient 
het aanbeveling dat u circa � tot 5 minuten rustig stilzit voordat u 
een meting uitvoert.
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Er wordt gezegd dat het verschil in bloed-
druk tussen de linkerarm en rechterarm circa 
10mmHg kan bedragen. De bloeddruk kunt 
u meten aan de linkerarm of rechterarm, 
maar u moet wel alle metingen uitvoeren aan 
dezelfde arm. 

v Waarom zijn de gemeten bloeddrukwaarden telkens verschillend 
als ik een meting heb uitgevoerd?

a De bloeddruk verandert zelfs binnen één 
enkele dag en hangt af van de houding die u 
tijdens het meten aanneemt. Daarom moet 
u een meting altijd uitvoeren onder dezelfde 
omstandigheden. 

Bij personen die bloeddrukmedicijnen 
innemen, kan de bloeddruk vanwege de 
effecten van de medicatie in sterke mate 
veranderen. 

Als u achtereenvolgens twee metingen wilt 
verrichten, blijf dan na de eerste meting � 
tot 5 minuten stilzitten voordat u de tweede 
meting uitvoert.

v Waarom is het meetresultaat tussen de linkerarm en rechterarm 
verschillend?

a



NL16

Behandeling van het apparaat
Probeer het apparaat niet te demonteren, te repareren of te veranderen. 
Hierdoor kan brand ontstaan of kan het apparaat defect raken. Ook letsel 
kan hiervan het gevolg zijn.

Oefen op het apparaat niet te veel kracht uit.
Laat het apparaat niet vallen.

De meting kan worden belemmerd als het apparaat dicht in de buurt van 
televisies, magnetrons, röntgenapparatuur of andere apparaten met sterke 
elektrische velden wordt gebruikt.

Meet uw bloeddruk op voldoende afstand van dergelijke apparaten of 
schakel de betreffende apparaten uit.

De manchet kan bij temperaturen onder 0°C in enige mate zijn elasticiteit 
verliezen. Als het apparaat blootstaat aan dergelijke extreme tempera-
turen, dan is het aan te bevelen het apparaat te laten liggen totdat het is 
opgewarmd tot kamertemperatuur voordat u de volgende meting uitvoert. 
In principe dient het apparaat niet te worden blootgesteld aan extreme 
omstandigheden (koude, hitte, vochtigheid, stof). 

Laat stof of andere vreemde objecten niet in het object binnendringen, 
omdat het apparaat anders defect kan raken.

Het apparaat reinigen

•  Gebruik alleen een doek met een beetje warm water en zeep om het 
apparaat schoon te vegen.

•  Gebruik geen verdunners, benzeen of alcohol op het apparaat, omdat 
anders het apparaat kan verkleuren of scheuren kunnen ontstaan.

•  De manchet mag u niet wassen.

Opbergen 

•  Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid 
en direct zonlicht omdat het apparaat anders defect kan raken.

Het apparaat langere tijd opbergen

•  Verwijder de batterijen voordat u het apparaat langere tijd opbergt. Als 
u dat nalaat, kunnen de batterijen gaan lekken, waardoor het apparaat 
defect kan raken.
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VOOR UW VEILIGHEID
Houd u altijd aan de voorschriften van uw arts als u medicijnen gebruikt.

Vraag aan uw arts wat het beste tijdstip is om uw bloeddruk te meten als u 
medicijnen gebruikt.

Mensen met pacemakers voor het hart, hartritmestoornissen, vaatvernauw-
ing of leveraandoeningen evenals diabetici moeten hun arts raadplegen 
voordat zij zelf hun bloeddruk meten, omdat in dergelijke gevallen mogelijk 
verschillende waarden worden gemeten. Hetzelfde geldt ook voor vrouwen 
die in verwachting zijn.

De Diagnostec is geen speelgoed voor kinderen!

Als u de bloeddruk meet van uw kind, raadpleeg dan altijd uw arts omdat 
de gegevens niet kunnen worden vergeleken met die van de standaardge-
gevens van volwassenen.
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Symptoom mogelijke oorzaak

De systolische of diastolische 
bloeddrukwaarde is hoog of laag.

•  De drukmanchet is te laag aangebracht.
•  De drukmanchet is niet op de juiste wijze om 

uw arm gewikkeld.
•  De drukmanchet is te hoog aangebracht.
•  U hebt zich tijdens de meting bewogen of u 

hebt tijdens de meting gepraat. 
Zie pagina 4 en 5.

De bloeddruk is abnormaal hoog of 
abnormaal laag.

Bij elke meting hebt u een andere houding 
aangenomen.
Zie pagina 5.

De bloeddrukwaarde verschilt van 
de bloeddrukwaarde die bij de arts 
is gemeten.

•  De bloeddruk varieert in reactie op kleine 
veranderingen in uw mentale toestand, zoals 
uw reactie op de aanwezigheid van een arts.

•  Blijf 4 tot 5 minuten stilzitten en voer daarna 
een volgende meting uit.

Zie pagina 5
Bij elke meting is het meetresultaat 
verschillend.

Ook als de Start/Stop-knop wordt 
ingedrukt, verschijnen geen 
gegevens op het display.

•  De batterijen zijn leeg.
•  De batterijen zijn zo geplaatst dat de plus- en 

minzijde van de batterijen aan de verkeerde 
kant liggen.

Zie pagina 2 en 3
Nadat de Start/Stop-knop werd 
ingedrukt, gingen alle display-
gegevens branden en daarna 
verdwenen deze.

Het apparaat is gebroken. Laat het testen en repareren in de winkel 
waar u het hebt gekocht.
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prOBlemen OplOSSen
display Situatie voordat de fout optrad

Op het display wordt 
symbool  (om aan te 
geven dat een meting 
opnieuw moet worden 
uitgevoerd) weerge-
geven.

De druk is opgebouwd tot meer 
dan 280mmHg.

De druk is plotseling afgenomen en 
het symbool  (om de meting op- 
nieuw uit te voeren) is verschenen.

De meting werd uitgevoerd tot 
 20mmHg en vervolgens ver-
scheen het symbool  (om aan 
te geven dat de meting opnieuw 
moet worden uitgevoerd). 

Het hartsymbool ™ heeft slechts 
een paar keer of helemaal niet 
geknipperd.   

De druk wordt niet opgebouwd, 
ook niet nadat een tiental seconden 
is gewacht.

Oorzaak en oplossing
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Is de meting uitge-
voerd volgens de juiste 
procedure en in de 
juiste houding?
Zie pagina 4 en 5

Hebt u de druk-
manchet goed om  
uw arm gewikkeld?
Zie pagina 4

De slang is mogelijk 
niet goed aangesloten.
Controleer de slang-
aansluiting.
Zie pagina 4.
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*   Lees de “BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES” voordat u het apparaat in 
gebruik neemt en zorg ervoor dat u het apparaat op de juiste wijze gebruikt.

*   De veiligheidsaanwijzingen in dit gedeelte zijn bedoeld om u te instrueren hoe u dit 
apparaat op de juiste wijze moet gebruiken en om te voorkomen dat een gevaarlijke 
situatie ontstaat of aan uzelf of anderen letsel wordt toegebracht..

alle veiligheidsaanwijzingen bevatten belangrijke in-
structies ten aanzien van de veiligheid, welke dienen te 
worden nageleefd.
WaarSchuWing:  De dood of ernstig letsel kan het gevolg zijn als u de veilig-

heidsaanwijzing niet naleeft.

vOOrzichtig:   Als u de veiligheidsaanwijzing niet naleeft, kan dit leiden tot 
ernstig letsel of schade aan eigendommen.

WAARSCHUWING:
•  Personen die lijden aan ernstige obstructies in de bloedstroom van de arm, 

moeten een arts raadplegen voordat zij dit apparaat mogen gebruiken. De fysieke 
conditie kan anders verslechteren.

•  Laat dit apparaat niet gebruiken door kinderen.

•  Laat dit apparaat niet gebruiken door mensen die hun gevoelens niet kunnen 
uitdrukken of die het apparaat niet zelf kunnen bedienen. Anders kunnen er onge-
lukken gebeuren of mensen gewond raken.

VOORZICHTIG:
•  Als dit apparaat niet of vreemd werkt, stop het gebruik dan onmiddellijk en laat het 

apparaat vervolgens inspecteren en eventueel repareren. Als u dat nalaat, kan er 
brand ontstaan, kunt u bloot komen te staan aan elektrische schokken of kunt u 
brandwonden oplopen.

•  Beoordeel het meetresultaat niet naar uw eigen inzicht en doe niet aan zelfbehan-
deling.

•  Voer metingen uit volgens de instructies van uw arts en laat uw arts een diagnose 
geven van het resultaat.

•  Neem medicijnen in volgens de instructies van uw arts.

•  Gebruik het apparaat alleen voor het meten van uw bloeddruk en nergens anders 
voor. Anders kunnen er ongelukken gebeuren of defecten optreden.

•  U mag het apparaat nooit zelf demonteren of proberen te repareren. Anders kan 
er vanwege een abnormale werking brand ontstaan of kunt u als gevolg daarvan 
letsel oplopen.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
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