ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА
КРЪВНО НАЛЯГАНЕ
Ръководство с инструкции

Символи

3.

Функция / Значение
Включване и изключване

SYS

Систолично кръвно налягане, измерено в mmHg.

DIA

Диастолично кръвно налягне, измерено в mmHg.

PUL

Пулс в минута

4.

Вид: Апаратът, маншетът и маркучите са
проектирани да осигурят специална защита
против електрошокове.
WEEE надпис

5.

Производител
Представител за ЕС
CE маркировка и номер на нотифициращия
орган.
Внимание, прочетете внимателно прилежащите
документи

БГ Превод

Пазете сух

Представяне на електронен апарат за
кръвно налягане ZEDD EASY
Благодарим Ви за покупката на електронен апарат за
измерване на кръвно налягане ZEDD EASY. Проектиран
за лесна употреба, този апарат ще улесни ежедневния
контрол върху Вашето кръвното налягане.
Моля прочетете внимателно това ръководство преди да
използвате ZEDD EASY.

Бутон
Батерии

Символи Функция/Значение

Нищо не се
появява на
дисплея, дори
когато апаратът
е включен.

Батериите са
изтощени.

Сменете батериите
с нови.

Батериите не
са поставени
правилно.

Поставете отново
батериите, като
внимавате да
съвпадат със
символите на
отделението.

Контактът на
отделението
за батериите е
замърсен.

Почистете контактите
на отделението за
батерии със суха
кърпа.

Забележка: Нормално е да усещате маншета много
стегнат по време на измерването. (Няма повод за
тревога)

Стойте спокойно и не
говорете по време на
измерването.

ИЗМЕРВАНИЯ

Символ за
аритмичен пулс
(I.H.B.) Появява се,
когато се установи
неравномерен
сърдечен ритъм
или движение.

–

Предишни
измервания,
съхранени в
паметта

–

Средна стойност
на последните три
измервания

–

Автоматично
издуване за
осигуряване
на правилно
измерване.

Вижте “ Автоматично
издуване”

Маншетът не
е поставен
правилното.

Поставете правилно
маншета според
инструкциите.

Маншетът не
е поставен на
правилното място.

Стойте спокойно.
Поставете ръката
си така, че да е на
нивото на сърцето, с
длан сочеща нагоре.

Мърдали сте си
ръката или тялото
по време на
измерването

Стойте спокойно и не
говорете по време на
измерването.

Използване на Zedd Easy

7.

1.

2.

3.

4.

Сменете батериите с
нови.

Маншетът
е поставен
неправилно
или буксата на
въздуховода е
разхлабена.

Убедете се, че
маншетът е поставен
правилно, буксата
на въздуховода е
затегната и повторете
измерването.

Засечено е
движение на
ръката или дланта
по време на
измерването

Повторете
измерването като
следвате стриктно
инструкциите в
ръководството.

Маншетът не
е надут до
необходимото
налягане.

Повторете
измерването, като
напопате маншета до
по-високо налягане.

Аритмия

Консултирайте се с
личния си лекар.

5.

ПОСТАВЯНЕ/СМЯНА НА БАТЕРИИТЕ

1.
2.

Батериите са слаби
или изтощени

1

Пулсът е
твърде висок
или твърде
нисък.

Препоръчителни
действия
Извършва се
измерване.
Стойте възможно
най-спокойно.

Появява се
по време на
измерване.

Понякога е трудно да се постави
правилно маншета поради
формата на горната част на
ръката на потребителя. В този
случай конусовидната форма на
маншета също е приемлива.

Препоръчително
действие

Забележка: Ако действията описани по-горе не помогнат за
решаването на проблема, свържете се с търговския
представител. Не се опитвайте да отворите и поправите
този продукт, тъй като всяка намеса, ще направи гаранцията
Ви невалидна.

Символи

Уверете се, че маркерът
<INDEX> сочи в обхвата на
правилния размер с надпис
<NORMAL> или <LARGE CUFF>.
Това означава, че размерът
е правилен. Ако маркерът
<INDEX> сочи извън обхвата с
надпис <NORMAL> или <LARGE
CUFF>, свържете се с нас за
указания откъде можете да си
закупите подходящ маншет.

Възможна причина

Показанията
са прекалено
ниски или
високи.

Маншет
Пръстен за затягане
Бутон

Маншетът не трябва да е
прекалено стегнат или твърде
свободен. Трябва да можете
да поставите лесно два пръста
между маншета и горната част
на ръката.

Затруднение

Издуването
Мърдали сте
спира и
ръката си по време
започва отново. на измерването.

Корпус
Екран
Гнездо за маншета
Букса на маншета
Въздуховод

6.

Отстраняване на проблеми

Поставете маншета на ръката
(за предпочитане на лявата) на
около 2-3 см над лакътя, както е
показано. Маркерът <ARTERY>
трябва да бъде над артерията.

Отворете капака на отделението за батерии и поставете
четири батерии тип “AA” в отделението, както е показано,
внимавайки символите на батериите (+) и (-) да съвпадат с
тези на отделението.
Поставете капака обратно на мястото му.
Използвайте само R6P, LR6 или AA алкални батерии. Не
се препоръчва употребата на презаредими батерии за този
апарат.

Забележка: Батериите не се считат за обикновени битови
отпадъци и трябва да бъдат изхвърлени според местните
регулации.
Забележка:
• Заменете всички батерии с нови. Не смесвайте нови със
стари батерии. Това може да съкрати живота на батериите
или да причини повреда.
• Използвайте само предписания тип батерии.
• Извадете батериите ако устройството не се използва
продължително време. Има възможност да протекат и да
предизвикат повреди.

ПОСТАВЯНЕ НА МАНШЕТА

1.
2.

Поставете ръба на маншета на
около 5 сантиметра навътре в
пръстена за затягане, както е
показано.
Поставете маншета върху
горната горна част на ръката
като маркучът, сочи към дланта.
Ако изпитвате затруднение
при измерване на лявата ръка,
може да извършите измерване
на дясната ръка. В този случай
е необходимо да знаете, че
показанията между лявата
и дясната ръка може да се
различават с 5 - 10 mmHg.
2

6.

Силното притискане от навит
ръкав може да попречи на
точното измерване. Поставете
маншета директно върху кожата,
тъй като дрехите може да
попречат на точното измерване.

Седнете удобно на стол.
Поставете ръката си върху маса
и я отпуснете, докато извършвате
измерването, както е показано
на фигурата вдясно или може
да легнете и да направите
измерването както е показано.
Поставете буксата на въздуховода
в специалното гнездо. Поемете
3-5 дълбоки вдишвания преди
измерването и се отпуснете. Не
говорете и не движете ръката си.
Натиснете бутон
и всички
символи ще се появят на екрана
за около 2 секунди (фиг. 1). След
две кратки примигвания, на екрана
ще се появи ‘0’.
Маншетът започва да се издува
със започване на измерването,
като се надува до 190 mmHg.
(фиг. 2). Помпата спира
надуването и налягането започва
да намалява постепенно, при
което се изчислява кръвното
налягане и пулса на потребителя.
След приключване на
измерването, се чува
продължителен сигнал. Когато
измерването е завършено,
маншетът изпуска останалия
въздух, докато не спадне напълно
и на екрана се появат стойностите
на систоличното, диастоличното
налягане и пулса (фиг. 3).

(фиг. 1)

(фиг. 2)

(фиг. 3)

Натиснете отново бутон , за
да изключите апарата. Свалете
маншета.

Забележка:
• Ако искате да спрете издуването по всяко време,
натиснете отново бутон .
• Изчакайте най-малко три минути преди следващо
измерване.

АВТОМАТИЧНО ИЗДУВАНЕ
Този апарат има 4 нива на налягане. 190 mmHG, 230
mmHG, 270 mmHG и 300 mmHG. Когато налягане до
190 mmHG не е достатъчно или е засечено движение на
китката, устройството автоматично ще надуе маншета до
подходящо ниво на налягане, за да се извърши успешно
измерване.

КАК ДА НАПРАВИМ ТОЧНО ИЗМЕРВАНЕ?
yy Седнете в удобно положение. Поставете ръката си
върху маса, с длан сочеща нагоре и маншет на нивото
на сърцето.
yy Отпуснете се за 5-10 минути преди измерването.
yy Кръвното налягане варира постоянно, в зависимост от
това каква физическа активност сте извършвали или
какво сте консумирали. Приемаето на течности, също
така може да предизвика значителни промени в
кръвното налягане.
yy Не измервайте кръвното си налягане, непосредствено
след физическо натоварване или душ. Починете си
около 20-30 минути преди да направите измерването.
3

Използвани части

Маншет: Вид BF

yy ZEDD EASY е предназначен за измерване на кръвното
налягане на възрастни. Консултирайте се с вашия
доктор, преди да използвате апарата върху дете.
Децата не трябва да се оставят да боравят с апарата
без надзор от възрастен.

Издуване

Автоматично чрез помпа

Бързо изпускане на
налягането

Автоматично чрез електронен
вентил

Памет

90 измервания

yy Екстремните температури, влажност и атмосферно
налягане мога да повлияят върху работата на апарата.

Условия на употреба

+10 °C до +40 °C / 15 до 85 %RH
700 до 1060 hPa

Условия на транспорт /
съхранение

-20 °C до +50 °C / 10 до 85 %RH
500 до 1060 hPa

Размери

Приблизително
110 [Д] x 80 [Ш] x 52 [В] мм

Тегло

Приблизително 285 гр, без
батериите

Степен на замърсяване

Степен 2

Категория на
свръхнапрежение

Категория II

Надморска височина

≤ 2000м

Период на употреба

Устройство: 2 години (ако се
използва шест пъти дневно)

Памет
ИЗВЕЖДАНЕ НА ДАННИТЕ ОТ ПАМЕТТА
Апаратът може да съхранява данните от до 90
измервания и автоматично изчислява средната стойност
на последните три показания. Когато паметта е пълна,
данните от най-старото отчитане ще бъдат заменени
с данните от следващото. Натиснете и задръжте
бутона , за да изведете данните. Съхраняваните
данни се показват автоматично в ред от най-новите до
най‑старите.

1.
2.
3.

4.

След отчитане или когато
устройството е в режим на
готовност, натиснете бутон , за
да изведете съхранените данни.

Маншет: 1 годинa (ако се
използва шест пъти дневно)

Апаратът ще изведе първо
средната стойност на последните
три измервания, както е показано
на фигурата (фиг. 4).
Натиснете отново бутон , и на
екрана ще се изпише ‘01’, което
означава, че това са данните от
последното измерване, както е
във фигурата (фиг. 5)
При следващо натискане на
бутон ще се покаже “02” и ще
се премине към следващото
четене.

Гаранционни условия
(фиг. 4)

(фиг. 5)

Забележка: Данните в паметта няма да се изтрият при
спиране на захранването.

ИЗЧИСТВАНЕ НА ПАМЕТТА
Когато измерването е приключило
или когато устройството е в режим
на готовност, натиснете и задръжте
бутона на паметта за поне 5
секунди. На дисплея ще се появи
, което означава, че всички
съхранени показания се изтриват,
както е показано на (фиг. 6).

(фиг. 6)

КАКВО Е АРИТМИЧЕН ПУЛС?
Електронният апарат за измерване на кръвно налягане
ZEDD EASY измерва кръвното налягане и пулса, дори
при наличие на аритмичен пулс (IHB). Когато апаратът
установи неравномерно сърцебиене или прекомерно
движение по време на измерването, на дисплея ще
се появи
. Аритмичният пулс (IHB), който се отчита,
са удари на сърцето, които варират с 25% от средната
стойност на всички удари на сърцето по време на
измерването. Важно е да сте спокойни, да останете
неподвижни и да не говорите по време на измерването.
Забележка: Препоръчваме Ви да се консултирате с лекар,
ако символът
се появява често.

Поддръжка
Не отваряйте апарата. ZEDD EASY съдържа деликатни
електрически компоненти и сложна въздушна система,
които могат да бъдат повредени. Ако не можете да се
справите с проблема, използвайки инструкциите за
отстраняване на проблеми, свържете се с оторизирания
представител във Вашия район или нашия Отдел
обслужване на клиенти. Отдел обслужване на клиенти,
ще предоставят техническа информация, резервни части
и апарати на оторизираните представители. ZEDD EASY
е проектиран и произведен за дългогодишна употреба.
Препоръчително е апаратът да бъде профилактично
преглеждан в оторизиран сервиз, за да бъдете сигурни в
правилното му функциониране и точност. Моля, свържете
се оторизирания представител за Вашия район, за
информация относно оторизираните сервизи.
 РИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА НЕ РАЗГЛОБЯВАЙТЕ АПАРАТА
П
И НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ГО ПОПРАВЯТЕ САМИ!

Технически спецификации
Вид

Електронен апарат за кръвно
ZEDD EASY

Метод на измерване

Осцилометрично измерване

Обхват на
измерването

Налягане: 0 – 300 mmHg
Кръвно налягане:
40 – 260 mmHg
Пулс: 40 – 160 удара / мин.

Точност на
измерването

Налягане: ±3 mmHg

Източници на
захранване

4 x 1.5V батерии
(R6P, LR6 или AA)

Размер на маншета

Обиколка на бицепса: 22-32 cм
(стандартен размер маншет);
32-42 cм (голям размер маншет)

Пулс: ±5%
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Настоящата търговска гаранция се предоставя от “ЮНИКОМС БЪЛГАРИЯ”
ЕООД, гр. София, р-н Витоша, ж.к. София Парк, бл. 16А, ап. 1.1, в качеството
му на вносител и дистрибутор на ZEDD EASY
Гаранционен срок
Закупеният от вас апарат за кръвно налягане е с 24 месеца гаранция за
качество, за всички електронни компоненти.
Гаранционният срок на: гумените части и частите произведени от плат на
апарата са с гаранция 12 месеца.
Ако в този период апаратът покаже дефект поради некачествени материали
или неправилна изработка, ние ще го ремонтираме безплатно.
Не се приема гаранционна претенция, когато не са спазени указанията за
монтаж и експлоатация, посочени в ръководството; има несъответствия
между данните в гаранционната карта и самата стока; има повреди поради
ремонт от неупълномощени лица или сервизна база; настъпилите повреди са
следствие на външни фактори: прах, течности, излагане на неблагоприятни
атмосферни условия и подлагане на сътресения или удар от изпускане;
неправилна експлоатация и поддържане на апарата; при естествено
износване на материалите.
Рекламации на апаратите за кръвно налягане ZEDD EASY се разглеждат от
оторизирания сервиз на дистрибутора ЮниКомс България ЕООД, посочен на
гърба на гаранционната карта. Сервизът се намира на следния адрес: София,
Люлин 6, бул. „Петър Дертлиев” 90.
Гаранцията е валидна и рекламацията се разглежда само при едновременно
представяне на рекламирания апарат за кръвно налягане, правилно
попълнена гаранционна карта и касов бон/фактура за покупка.
1. Обработка на рекламации
Сервизът на „Юникомс България“ ЕООД разполага с необходимата сервизна
техника, информация, софтуер, обучен персонал и е упълномощен да
разглежда гаранционни рекламации в следните срокове:
До 30 дни при директно представяне на апарата за кръвно налягане в
сервиза; До 30 дни, когато рекламацията се урежда чрез търговеца, продал
продукта.
Внаселено място без гаранционен сервиз рекламацията се урежда чрез
търговеца. Той изпраща рекламирания продукт с попълнен гаранционен
формуляр и прикрепен към него касов бон/фактура към гаранционния
сервизи.
При неодобряването на гаранционната рекламация, клиентът получава
обратно гаранционния формуляр с кратко писмено становище.
При продукти с гаранционна карта, в нея се вписва всяко гаранционно
оплакване.
Извършването на самостоятелни ремонти крие опасност от възникване на
материални щети, създаване на допълнителни неизправности на продукта и
изгубване правото на гаранционна претенция.
ПРИЛОЖИМИ РАЗПОРЕДБИ НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ:
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за
продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от
продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този
случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката
или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него
начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
(2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е
непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача,
които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се
вземат предвид:
1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
2. значимостта на несъответствието;
3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване,
който не е свързан със значителни неудобства за него.
Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не
съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в
съответствие с договора за продажба.
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската
стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките
на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по
ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена
заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската
стока съгласно чл. 114.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската
стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той
не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали
и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и
обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за
продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на
рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните
възможности:
1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
2. намаляване на цената.
(2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената
сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи
да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се
поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от
потребителя.
(3) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен
да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената
от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на
потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на
срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие
на стоката с договора за продажба.
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.)
Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако
несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок
до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката
или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение
между продавача и потребителя за решаване на спора.
(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с
никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
Търговската гаранция не оказва влияние върху правата на потребителите,
произтичащи от гаранцията по чл. 112 - 115, и независимо от търговската
гаранция продавачът отговаря за липсата на съответствие на потребителската
стока с договора за продажба съгласно гаранцията по чл. 112 – 115.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
yy ZEDD EASY е проектиран, за измерване на кръвното
налягане и пулса, а не за самодиагноза и лечение.
yy Апаратът е предназначен за употреба в домашна среда.
yy Апаратът е предназначен само за възрастни, не е
подходящ за бебета и деца.
yy Този апарат, отговаря на Европейска Директива 93/42
EEC за Медицинските Изделия. Доказателство за това е
символът за съответствие.
yy При изработката на този апарат са използвани високо
прецизни компоненти. Да се избягва съхраняване при
екстремни температури, влажност, пряка слънчева
светлина, удари или запрашаване.
yy Почиствайте апарата със сух, мек плат или плат,
навлажнен с вода или неутрален почистващ препарат.
yy Избягвайте силното прегъване на маншета или
съхранението на маркучите, усукани за дълъг период,
тъй като това може да съкрати живота на компонентите.
yy Не усуквайте въздуховода по време на измерването.
Това може да причини травма поради продължителното
налягане на маншета.
yy Апаратът и маншета не са водоустойчиви.
Предотвратете намокрянето на апарата от дъжд, вода
и пот.
yy Не използвайте микровълнови фурни, рентген или други
устройства със силно електромагнитно поле в близост
до апарата, защото това може да наруши измерването.
yy Не използвайте мобилен телефон или други устройства,
които излъчват електромагнитни вълни в близост до
апарата. Това може да доведе до неправилно
функциониране на апарата.
yy При повторна употреба на апарата, убедете се, че е
чист.
yy Употребявано оборудване, части и батерии не се считат
за обикновени битови отпадъци и трябва да бъдат
изхвърлени според местните регулации.
yy По никакъв начин не модифицирайте апарата. Може да
предизвика инциденти или да повреди апарата.
yy Измерване на кръвното налягане прекалено често, може
да доведе до увреждане, поради намеса в кръвния
поток. Уверете се, че работата на апарата не води до
продължително увреждане на кръвообращението при
нееднократна употреба на устройството.
yy Не изпускайте апарата на земята и не го подлагайте на
силни вибрации или удари.
yy Дръжте апарата далече от бебета и деца, за да
избегнете случайно нараняване.
yy В апарата има наличие на дребни части, които могат да
причинят задавяне и задушаване, ако бъдат погълнати
от малки деца.
yy Препоръчва се калибриране на апарата в лицензирана
лаборатория на всеки две години.
yy При повторна употреба на апарата, убедете се, че е
чист.
yy При спазване на инструкциите за употреба и
предпазните мерки, устройството няма определен
максимално допустим брой за употреба.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
yy Не поставяйте самодиагноза, базирана на резултатите и
не започвайте самолечение. Винаги се консултирайте с
лекари за оценка на резултатите и лечението.
yy Не използвайте маншета върху ръка, на която има
интравенозно вливане или се прелива кръв. Може да
предизвика контузия или инцидент.
yy Не използвайте апарата при наличие на анестетични
или други възпламеняеми газове. Може да предизвика
експлозия.
yy Не използвайте апарата в помещения с висока
концентрация на кислород като камери с кислород под
високо налягане или кислородни палатки. Може да
предизвика пожар или експлозия.

Гаранционна карта
Ремонти в гаранционен период:

Адрес на сервиз:
ЮниКомс България ЕООД, София, Люлин 6, бул. „Петър Дертлиев” 90, тел. 0800 1 3456,
Работно време: от понеделник до петък, от 09:00 до 18:00 ч.
Всички искове по тази гаранция трябва да са придружени от касова бележка за покупка.

Вносител и дистрибутор: ЮниКомс България ЕООД,
бул. България 118, бизнес-център Абакус, ет. 5, София
1618, България, тел. 0800 1 3456

Хонсун (Нантонг) Ко., Лтд., №8, Тонгксинг Роуд,
226009, Нантонг, КНР.
Шанхай Интернешънъл
Холдинг Корп. ГмбХ, Айфенщрасе 80, Хамбург, Германия.
Дата на последна
ревизия: 18.08.2017
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yy Измервайте кръвното си налягане по едно и също
време всеки ден, за да имате база за сравнение.
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