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Bästa kund!
Vi gläder oss över att ni har bestämt er för att köpa en produkt 
ur vårt sortiment. Vårt namn står för noggrant kontrollerade och 
högklassiga kvalitetsprodukter från de olika områdena värme, 
vikt, blodtryck, kroppstemperatur, puls, mjuk terapi, massage 
och luft.
Var vänlig och läs igenom den här manualen noggrant. Spara 
på den för senare användning och se till att den blir tillgäng-
lig för andra personer, som använder vågen och var vänlig och 
iaktta de instruktioner, som ges.

Med vänlig hälsning
Ert Beurer-team

1. Lära känna enheten
Kontrollera att produktförpackningen är oskadad och att alla 
delar finns med.
Blodtrycksmätaren för överarmsbruk är avsedd för indirekt 
mätning och övervakning av arteriellt blodtryck hos vuxna 
människor.

Du kan mäta ditt blodtryck snabbt och enkelt och visa det se-
naste mätvärdet.
Om enheten detekterar en hjärtrytmstörning får du en varning.
De framtagna värdena klassificeras och visas grafiskt.

2. Viktig information

 Teckenförklaring

I bruksanvisningen, på förpackningen och på typskylten till 
apparaten och tillbehören används följande symboler.

Var försiktig!

Anvisning
Anvisning om viktig information

Följ bruksanvisningen
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Applicerad del, typ BF

Likström

Avfallshantera produkten enligt EG-direkti-
vet om avfall som utgörs av eller innehål-
ler elektriska eller elektroniska produkter 
– WEEE.
Tillverkare

Storage Godkänd temperatur och luftfuktighet för 
förvaring

Operating Godkänd temperatur och luftfuktighet för 
förvaring

Skydda mot fukt

Serienummer

 0483

CE-märkningen anger att apparaten upp-
fyller de grundläggande kraven i direktivet 
93/42/EEC om medicintekniska produkter.

 Användning

• Mät alltid blodtrycket vid samma tid på dagen för att värdena 
ska bli jämförbara.

• Vila ca 5 minuter före varje mätning!

• Om du vill utföra flera mätningar på en person ska du vänta 
fem minuter mellan varje mätning.

• Minst 30 minner före mätningen ska du inte äta, dricka, röka 
eller anstränga dig fysiskt.

• Upprepa mätningen om de uppmätta värdena är tvetydiga.
• De värden som du får vid dina egna mätningar är endast 

avsedda som information. De ersätter inte en läkarundersök-
ning! Diskutera dina uppmätta värden med en läkare. Fatta 
aldrig egna medicinska beslut (t.ex. om läkemedel eller dose-
ring) baserat på mätningar som du utfört själv!

• Använd inte blodtrycksmätaren på spädbarn eller kvinnor 
med preeklampsi (havandeskapsförgiftning). Före använd-
ning av blodtrycksmätaren under graviditet rekommenderar 
vi att detta godkänns av en läkare.

• Produkten är inte avsedd att användas av personer (inkl. 
barn) med nedsatt fysisk, psykisk eller sensorisk förmåga, 
eller som saknar erfarenhet av och/eller kunskap om hur en 
sådan här produkt används, såvida de inte övervakas av eller 
får anvisningar om hur produkten ska användas av en person 
som är ansvarig för deras säkerhet. Barn ska hållas under 
uppsikt så att de inte leker med produkten.

• Sjukdomar i hjärt-kärlsystemet kan leda till felmätningar och 
till försämringar av mätnoggrannheten. Detta gäller även 
vid mycket lågt blodtryck, diabetes, genomblödnings- och 
rytmstörningar samt frossa eller darrningar.

• Blodtrycksmätaren får inte används tillsammans med en 
högfrekvent kirurgiapparat.

• Använd enbart blodtrycksmätaren på personer som har ett 
överarmsomfång som stämmer överens med de mått som 
anges för mätaren.
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• Observera att den berörda extremiteten kan hindras i sin 
funktion under uppumpningen.

• Blodcirkulationen får inte hindras onödigt länge under blod-
trycksmätningen. Vid fel på apparaten tar du av manschetten 
från armen.

• Undvik att klämma, trycka ihop eller vika manschettslangen.
• Undvik ett långvarigt tryck i manschetten och mät inte för 

ofta. De störningar i blodflödet som detta orsakar kan leda till 
skador.

• Manschetten får inte inte användas på en arm vars artärer 
eller vener behandlas medicinskt, t.ex. intravaskulärt ingrepp, 
en intravaskulär behandling eller en shunt.

• Använd inte manschetten på personer som har genomgått 
en bröstamputation.

• Använd inte manschetten över sår, eftersom det kan leda till 
ytterligare skador.

• Placera manschetten enbart på din överarm. Placera inte 
manschetten på andra delar av kroppen.

• Blodtrycksmätaren kan användas med batterier eller med 
en nätdel. Tänk på att det endast är möjligt att överföra och 
spara data när blodtrycksmätaren har tillgång till ström. När 
batterierna är förbrukade eller nätdelen kopplas från elnätet 
försvinner datum och klockslag från blodtrycksmätaren.

• För att spara batterierna stängs blodtrycksmätaren av auto-
matiskt efter tre minuter om ingen knapptryckning har gjorts.

• Mätaren är endast avsedd att användas på det sätt som beskrivs 
i den här bruksanvisningen. Tillverkaren ansvarar inte för skador 
som uppkommer vid olämplig eller felaktig användning.

 Förvaring och skötsel

• Blodtrycksmätaren innehåller precisions- och elektronik-
komponenter. Noggrannheten i mätvärdena och livsläng-
den hos enheten är beroende av att enheten hanteras på ett 
omsorgsfullt sätt: 

 –  Skydda enheten från stötar, fukt, smuts, starka temperatur-
växlingar och direkt solljus.

 –  Se till att du inte tappar enheten. 
 –  Använd inte enheten i närheten av starka elektromagne-

tiska fält – håll den på avstånd från radioanläggningar och 
mobiltelefoner. 

 –  Använd bara de medföljande manschetterna eller original-
reservmanschetter. I annat fall visas felaktiga mätvärden.

• Om enheten inte kommer att användas under en längre tid, 
rekommenderar vi att batterierna tas ur.

 Anvisningar för hantering av batterier 

• Om vätska från en battericell kommer i kontakt med hud eller 
ögon ska det berörda stället sköljas med rikliga mängder vat-
ten. Uppsök läkare.

•  Risk för sväljning! Små barn kan svälja batterier, vilket 
kan orsaka kvävning. Förvara därför batterier oåtkomligt för 
små barn!

• Lägg märke till polsymbolerna plus (+) och minus (-).
• Om ett batteri läcker ska batterifacket rengöras med en torr 

trasa. Skyddshandskar ska bäras vid rengöringen.
• Utsätt inte batterierna för höga temperaturer.

•  Risk för explosion! Kasta inte batterier i öppen eld.
• Batterier får inte laddas upp eller kortslutas.
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• Om produkten inte ska användas under längre tid ska batte-
rierna tas ut från batterifacket.

• Använd enbart samma eller en motsvarande batterityp. 
• Byt ut alla batterier samtidigt.
• Använd inte uppladdningsbara batterier!
• Batterierna får inte öppnas eller tas isär. 

 Reparationer och avfallshantering

• Batterier får inte kastas i hushållsavfallet. Lämna förbrukade 
batterier till den lokala batteriinsamlingen eller återvinnings-
centralen. 

• Öppna inte enheten. Om denna anvisning inte följs upphör 
garantin att gälla. 

• Du får inte själv reparera eller justera enheten. Om du gör så 
kan en problemfri funktion inte längre garanteras.

• Reparationer får endast göras av Beurers kundtjänst eller av 
auktoriserade återförsäljare. Före reklamation – kontrollera 
först att batterierna fungerar och byt dessa om så behövs.

• Av miljöskäl får produkten inte kastas i hushållsavfallet.  
Lämna den i stället till en återvinningscentral. Produk-
ten ska avyttras i enlighet med EG-direktivet om avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska 
produkter – WEEE. Om du har frågor som rör avfallshantering 
kan du vända dig till ansvarig kommunal myndighet.

3. Produktbeskrivning

1. Manschett
2. Manschettslang
3. Manschettkontakt
4. Uttag för nätdel
5. Display
6. Minnesknappar M1/M2
7. START/STOPP-knapp 
8. Riskindikator
9. Anslutning för manschettkontakt (vänster sida)

SYS
mmHg

DIA
mmHg

PUL
/min

1 2 3 4

8

9
5

6

7
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Indikeringar på displayen:
  1. Datum / klockslag
  2. Systoliskt tryck
  3. Diastoliskt tryck
  4. Uppmätt puls
  5. Symbol för puls 
  6. Släppa ut luft (pil)
  7.  Minnesplatsens num-

mer/Minnesvisning 
medelvärde (  ),  
morgon (  ), kväll (  )

  8.  Symbol, dags för bat-
teribyte 

  9. Användarminne 
10. Riskindikator
11.  Symbol för hjärtrytmstörning  

4. Förbereda mätning
Sätta i batterierna
• Ta bort batterifackets lock på 

produktens baksida.
• Sätt i fyra batterier av typ 1,5  V 

AA (alkaliska typ LR 06). Kon-
trollera noga att du sätter i bat-
terierna med polerna åt rätt håll 
enligt märkningen. Använd inte 
uppladdningsbara batterier.

• Sätt tillbaka batterifackets lock ordentligt.

När symbolen för batteribyte  visas går det inte utföra fler 
mätningar förrän alla batterier har bytts ut. Varje gång batte-
rierna avlägsnas ur produkten måste datum och klockslag stäl-
las in på nytt. De sparade mätresultaten försvinner inte. 

 Batteriåtervinning 

• De förbrukade, helt urladdade batterierna ska kasseras sepa-
rat i speciellt märkta insamlingsbehållare eller lämnas tillbaka 
till affären. Batterier ska enligt lag kasseras på särskilt sätt.

• Följande teckenkombinationer förekommer på  
batterier som innehåller skadliga ämnen: 

 Pb = batteriet innehåller bly
 Cd = batteriet innehåller kadmium 
 Hg = batteriet innehåller kvicksilver.

Ställa in timformat, datum och klockslag
I den här menyn har du möjlighet att ställa in följande funktio-
ner efter varandra.

Timformat ➔ Datum ➔ Klockslag

Du bör alltid ställa in datum och klockslag. Bara på det sättet 
kan du spara dina mätvärden korrekt med datum och klockslag 
och ta fram dem senare. 

  Om du håller ned minnesknappen M1 eller M2 kan du 
ställa in värdena snabbare.

11
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9

8

1

2

3

4

567

4 x 1,5V AA (LR06) 
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Ti
m

fo
rm

at
• Håll ned START/STOPP-knappen  i 

5 sekunder.
• Använd minnesknapparna M1/M2 för att 

välja önskat timformat och bekräfta med 
START/STOPP-knappen .

D
at

um

Årtalet blinkar på displayen.

• Använd minnesknapparna M1/M2 för 
att välja önskat årtal och bekräfta med 
START/STOPP-knappen .

Månaden blinkar på displayen.

• Använd minnesknapparna M1/M2 för att 
välja önskad månad och bekräfta med 
START/STOPP-knappen .

Tagen blinkar på displayen.

• Använd minnesknapparna M1/M2 för 
att välja önskad dag och bekräfta med 
START/STOPP-knappen .
  Om 12 timmar är inställt som timformat är ordnings-
följden för visning av dag och månad omvänd.

K
lo

ck
sl

ag

Timmen blinkar på displayen.

• Använd minnesknapparna M1/M2 för 
att välja önskad timme och bekräfta med 
START/STOPP-knappen .

Minut blinkar på displayen.

• Använd minnesknapparna M1/M2 för att 
välja önskad minutangivelse och bekräfta 
med START/STOPP-knappen .

Användning med nätdel 
Den här produkten kan även användas med en nätdel. 
Då får det inte finnas några batterier i batterifacket. Nätdelen 
med beställningsnummer 071.19 kan erhållas via fackhandeln 
eller från serviceadressen.
• Blodtrycksmätaren får enbart användas med den här angivna 

nätdelen för att undvika att blodtrycksmätaren skadas.
• Anslut nätdelen till det avsedda uttaget på blodtrycksmä-

tarens högra sida. Nätdelen får enbart anslutas till den nät-
spänning som anges på typskylten.

• Anslut sedan nätdelens stickkontakt till ett eluttag.
• När du har använt blodtrycksmätaren drar du först ut nätde-

len ur eluttaget och sedan ur blodtrycksmätaren. När nät-
delen kopplas ur försvinner datum och klockslag från blod-
trycksmätaren. De sparade mätvärdena finns dock kvar.
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5. Mäta blodtrycket
Produkten måste ha uppnått rumstemperatur innan du utför 
mätningen. 
Du kan utföra mätningen på vänster eller höger arm.

5.1 Sätta på manschetten 
Lägg manschetten runt den blottade  
vänstra överarmen. Genomblödningen 
får inte hindras av strama kläder eller 
liknande.  

Manschetten skall placeras på  
överarmen, så att dess nedre kant 
ligger 2 – 3 cm över armbågen och 
över artären. Slangen skall ligga mot 
handflatans mitt. 

Placera manschetten tätt men inte för  
hårt runt armen och fäst den med 
kardborrbandet. Manschetten sitter 
fast ordentligt när man precis kan föra 
in två fingrar mellan manschetten och 
armen. För in slangen i motsvarande  
öppning på manschetten.
Stick nu in manschettslangen i  
anslutningen för manschettstick-
proppen.  
 

  Om du utför mätningen på höger överarm sitter slangen på 
insidan av armbågen. Se till att armen inte trycker mot slangen.

Blodtrycket kan skilja sig åt mellan vänster och höger arm, och 
därför kan det uppmätta blodtrycksvärdet bli olika stort. Utför 
alltid mätningen på samma arm.
Om värdena skiljer sig mycket åt mellan de båda armarna bör 
du kontakta läkare för att ta reda på vilken arm du bör utföra 
mätningen på.

Obs! Produkten får endast användas med originalmanschet-
ten. Manschetten är avsedd för ett armomfång på mellan 22 
och 36 cm. 
Via beställningsnumret 163.387 kan en större manschett för 
överarmsomfång mellan 35 och 44 cm erhållas via fackhandeln 
eller serviceadressen.

5.2 Rätt kroppshållning

• Vila i ca 5 minuter före varje mätning! Annars kan mätningen 
visa felaktiga värden. 

• Mätningen kan göras i sittande eller liggande. Tillse i båda 
fallen att manschetten befinner sig i höjd med hjärtat.

• Sitt bekvämt vid blodtrycksmätningen. Vila rygg och armar. 
Korsa inte benen. Placera fötterna på golvet.

• För att få ett så rättvisande resultat som möjligt är det viktigt 
att du håller dig still och inte pratar under mätningen.
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Mäta blodtrycket
M

ät
ni

ng
Placera manschetten enligt ovanstående beskrivning och 
inta önskad kroppsställning inför mätningen.
• Starta blodtrycksmätaren genom att trycka 

på START/STOPP-knappen . Alla sektio-
ner på displayen blinkar kort.

Eter tre sekunder börjar blodtrycksmätaren 
mäta blodtrycket automatiskt.
Manschetten pumpas upp automatiskt.

  Du kan när som helst avbryta mätningen genom att 
trycka på START/STOPP-knappen . 

Lufttrycket i manschetten släpps långsamt ut. Om en 
antydan till högt blodtryck upptäcks pumpas manschet-
ten upp igen, den här gången till ett högre tryck. Så snart 
mätaren kan uppmäta pulsen visas symbolen för puls . 
• Mätresultaten för systoliskt tryck, diasto-

liskt tryck samt puls visas. 

•   visas om mätningen inte kunde genom-
föras korrekt. Läs igenom avsnittet Felmed-
delanden/felavhjälpning i denna bruksanvis-
ning och upprepa sedan mätningen.

M
ät

ni
ng

• Välj önskat användarminne genom att trycka på någon 
av minnesknapparna M1 eller M2. Om du inte väl-
jer något användarminne kommer mätvärdet att lagras 
i det användarminne som senast användes. Motsva-
rande symbol M1 eller M2  visas på displayen.

• Starta blodtrycksmätaren genom att trycka på START/
STOPP-knappen . Då sparas mätvärdet i det valda 
användarminnet.

 Om du glömmer att stänga av produkten stängs den av 
automatiskt efter ungefär tre minuter. Även i det fallet 
sparas först mätvärdet i det valda eller senast använda 
användarminnet.

• Vänta i minst 5 minuter innan du utför en 
ny mätning!

6. Bedöma resultat
Hjärtrytmstörningar:
Denna enhet kan identifiera eventuella störningar i hjärtrytmen 
vilket i så fall anges med symbolen  efter mätningen. 
Detta kan vara en indikator för en arytmi. Arytmi är en sjukdom 
vid vilken hjärtrytmen är onormal till följd av fel i det bioelek-
triska systemet som styr hjärtslagen. Symtomen (hjärtklapp-
ning, extraslag, långsammare eller snabbare puls) kan bl.a. 
bero på hjärtsjukdomar, ålder, anlag, överdrivet intag av njut-
ningsmedel, stress och sömnbrist. Arytmier kan bara fastställas 
vid en läkarundersökning.
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Gör om mätningen om symbolen  visas på displayen efter 
mätningen. Tänk på att vila 5 minuter före mätningen och att 
inte prata eller röra dig under mätningen. Om symbolen  
visas ofta ska du vända dig till din läkare. Självdiagnos och 
egenbehandling baserat på mätresultat kan vara skadligt. Följ 
alltid anvisningarna du får av din läkare. 

Riskindikator:
Mätresultaten kan klassificeras och bedömas enligt följande 
tabell. 
De här standardvärdena är dock endast avsedda som allmänna 
riktlinjer, eftersom det individuella blodtrycket avviker mellan 
olika personer och olika åldersgrupper osv. 
Det är viktigt att du har kontakt med din läkare med jämna mel-
lanrum. Din läkare upplyser dig om vilket blodtrycksvärde som 
är normalt för dig, samt om vilket värde ditt högsta blodtryck 
får ha innan det kan anses vara skadligt för dig.
I stapeldiagrammet på displayen och skalan på produkten vi-
sas inom vilket område det uppmätta blodtrycket finns.
Om värdet för det systoliska och diastoliska trycket skulle ham-
na inom två olika områden (t.ex. det systoliska trycket inom 
Högt normalt och det diastoliska inom Normalt) visas alltid det 
högre området på den grafiska indelningen på produkten, i 
exemplet Högt normalt.

Område för blod-
trycksvärden

Systoliskt 
(i mmHg)

Diastoliskt
(i mmHg)

Åtgärd

Nivå 3: 
svår hypertoni

≥ 180 ≥ 110 uppsök läkare

Nivå 2: 
måttlig hypertoni

160–179 100–109 uppsök läkare

Område för blod-
trycksvärden

Systoliskt 
(i mmHg)

Diastoliskt
(i mmHg)

Åtgärd

Nivå 1: 
mild hypertoni

140–159 90–99 Regelbunden kont-
roll hos läkare 

Högt normalt 130–139 85–89 Regelbunden kont-
roll hos läkare

Normalt 120–129 80–84 Egenkontroll
Optimalt <120 <80 Egenkontroll

Källa: WHO, 1999 (World Health Organization)

7.  Hämta och radera mätvärden

A
nv

än
da

rm
in

ne

Resultaten från varje genomförd mätning sparas tillsam-
mans med datum och klockslag. Vid mer än 60 mätupp-
gifter skrivs de äldsta uppgifterna över.
• Om du vill gå till minnesläget måste du först starta 

blodtrycksmätaren. Tryck på START/STOPP-knappen 
.

• Efter helbildsvisningen väljer du inom 3 sekunder, med 
hjälp av minnesknapp M1 eller M2, önskat användar-
minne (  ).

– Om du vill se mätdata  för användarminnet  trycker 
du på minnesknappen M1.

– Om du vill se mätdata  för användarminnet 
 trycker du på minnesknappen M2. 

Den senaste mätningen visas på displayen.
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M
ed

el
vä

rd
en

• Tryck på minnesknappen (M1 eller M2).
  Om du har valt användarminne1 trycker du på min-
nesknapp M1. 
Om du har valt användarminne2 trycker du på min-
nesknapp M2.

Ett A blinkar på displayen. 
Nu visas genomsnittsvärdet för alla de mät-
värden som finns sparade i det aktuella 
användarminnet .

• Tryck på minnesknappen (M1 eller M2).

AM blinkar på displayen. 
Genomsnittsvärdet för för de senaste sju 
dagarnas morgonmätningar visas (morgon: 
05:00–09:00).

• Tryck på minnesknappen (M1 eller M2).

PM blinkar på displayen. 
Genomsnittsvärdet för de senaste sju dagar-
nas kvällsmätningar visas (kväll: 18:00–
20:00).

En
sk

ild
a 

m
ät

vä
rd

en

• Om du trycker på en minnesknapp (M1 
eller M2) igen visas den senaste enskilda 
mätningen på displayen (här i exemplet 
mätning 03).

• Om du trycker på en minnesknapp igen (M1 eller M2) 
kan du se de uppmätta enskilda mätvärdena.

• För att stänga av produkten igen trycker du på START/
STOPP-knappen .
  Du kan när som helst lämna menyn genom att trycka 
på START/STOPP-knappen .

R
ad

er
a 

m
ät

vä
rd

en

• Om du vill rensa ett minne i respektive användarminne 
väljer du önskat användarminne. 

• Börja med att ta fram ett enskilt mätvärde.

• Håll ned minnesknapparna M1 & M2 i 5 sekunder.

Alla värden för det visade användarminnet 
raderas.

8.  Rengör och förvara mätaren och 
manschetten

• Rengör mätaren och manschetten försiktigt och endast med 
en lätt fuktad duk.

• Använd inga rengörings- eller lösningsmedel.
• Sänk aldrig ned mätaren och manschetten i vatten eftersom 

vätska då kan tränga in i och förstöra dem.
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• När mätaren och manschetten förvaras får inga tunga före-
mål ligga ovanpå dem. Ta ur batterierna. Manschettslangen 
får inte vikas.

9. Problemlösning 
Vid fel visas ett felmeddelande  på displayen.
Felmeddelanden kan visas om
• pulsen inte kan registreras: E1
• du rör dig eller pratar under mätningen: E2
• manschetten sitter för hårt eller för löst: E3
• fel uppträder under mätningen: E4
• uppumpningstrycket överstiger 300 mmHg: E5
• batterierna  håller på att ta slut: E6.

Upprepa mätningen i dessa fall. Se till att manschettslangen 
sitter ordentligt på plats och att du inte rör dig eller pratar. Ta ut 
och sätt i batterierna igen eller byt ut dem om det behövs.

10. Tekniska data
Modellnr BM 45
Typ M1501
Mätmetod Oscillometrisk, indirekt blodtrycksmätning 

på överarmen
Mätområde Manschettryck 0 – 300 mmHg, 

systoliskt 60 – 250 mmHg, 
diastoliskt 40 –199 mmHg, 
Puls 30 – 180 slag/minut

Displayens 
 noggrannhet

systoliskt ± 3 mmHg, diastoliskt ± 3 mmHg,  
puls ± 5 % av det angivna värdet

Mätosäkerhet max. tillåten standardavvikelse enligt  klinisk 
prövning: systoliskt 8 mmHg /  
diastoliskt 8 mmHg

Minne 2 x 60 minnesplatser
Dimensioner L 165 mm x B 107 mm x H 50 mm
Vikt Ungefär 288 g (utan batterier)
Manschettstorlek 22 till 36 cm
Till. drifts-
förhållanden

+10 °C till +40 °C, ≤ 85 % relativ luftfuktighet 
(ej kondenserande

Förvaring/
transport

-20 °C till +50 °C, ≤ 85 % relativ luftfuktig-
het), 800 –1050 hPa omgivningstryck

Strömförsörjning 4 x 1,5  V  AA-batterier 
Batteriernas 
 livslängd

Räcker ca. 250 mätningar, beroende på 
blodtryckets höjd och uppumpningstrycket

Tillbehör Bruksanvisning, 4 x 1,5  V AA-batterier, För-
varingsväska

Klassificering Intern försörjning, IPX0, ej AP eller APG, 
kontinuerlig drift, applicerad del typ BF 
(manschett), klass ll (när nätdelen används)

Vi förbehåller oss rätten att på grund av aktualiseringar ändra 
de tekniska uppgifterna utan föregående meddelande.

• Denna produkt motsvarar den europeiska standarden 
EN60601-1-2 och särskilda försiktighetsåtgärder gäller 
beträffande den elektromagnetiska kompatibiliteten. Tänk 
på att bärbar och mobil HF-kommunikationsutrustning kan 
påverka mätaren. Mer detaljerad information kan beställas på 
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den angivna kundserviceadressen. Informationen finns också 
att läsa i slutet av bruksanvisningen på sidorna 105 – 107.

• Apparaten motsvarar EU-direktivet för medicintekniska pro-
dukter 93/42/EEC, medicinproduktlagen och standarden 
SS-EN 1060-1 (Blodtrycksmätare för indirekt blodtrycks-
mätning – Del 1: Allmänna krav), SS-EN 1060-3 (Blodtrycks-
mätare för indirekt blodtrycksmätning, del 3: Komplette-
rande krav på elektromekaniska blodtrycksmätsystem) och 
IEC80601-2-30 (Elektrisk utrustning för medicinskt bruk, 
del 2 – 30: Säkerhet och väsentliga prestanda – Särskilda 
fordringar på utrustning för automatisk icke-invasiv blod-
trycksövervakning).

• Exaktheten hos den här blodtrycksmätaren har kontrollerats 
noggrant och den har utvecklats för att få en lång livslängd. 
Vid användning av apparaten inom medicinen ska mättek-
niska kontroller utföras med lämpliga hjälpmedel. Närmare 
uppgifter om hur man kontrollerar exaktheten kan du från 
serviceadressen.

11. Adapter
Modellnr FW 7575M/EU/6/06
Ingång 100–240  V, 50–60 Hz
Utgång  6  V DC, 600 mA, endast tillsammans med 

blodtrycksmätare från Beurer.
Tillverkare Friwo Gerätebau GmbH
Skydd  Apparaten är dubbelt skyddsisolerad och 

är försedd med en temperatursäkring på 
primärsidan som kopplar bort apparaten 
från nätspänningen i händelse av fel. 
Kontrollera att batterierna är borttagna från 
batterifacket innan du använder adaptern.
Likspänningsanslutningens polaritet

 Skyddsisolerad / skyddsklass 2

Hölje och 
skyddskåpa

 Adapterhöljet skyddar från beröring av 
spänningssatta delar (t.ex. med fingrar, 
naglar eller metallföremål). 
Användaren får inte samtidigt vidröra 
patienten och utgångskontakten på AC-
adaptern.
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