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Υπεραυτόματο Ψηφιακό Πιεσόμετρο Μπράτσου
MODEL M6 INSTRUCTION

Οδηγίες Χρήσης
 



ΕΓΓΥΗΣΗ

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

1. Η εταιρεία μας σας παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας της συσκευής  για χρονικό 
διάστημα τεσσάρων ετών από την ημερομηνία αγοράς.
2. Η εγγύηση καλύπτει ελαττώματα των υλικών και της κατασκευής και περιλαμβάνει 
τόσο τα υλικά όσο και την εργασία επισκευής
3. Σε περίπτωση βλάβης που οφείλεται σε κατασκευαστικό σφάλμα, η εταιρεία θα 
επισκευάσει ή αντικαταστήσει τα ελαττωματικά εξαρτήματα ή θα αντικαταστήσει 
ολόκληρη την ελαττωματική συσκευή σύμφωνα πάντα με την κρίση του τεχνικού της.
4. Η εγγύηση ισχύει μόνον εφόσον επιδειχθεί η νόμιμη απόδειξη αγοράς της συσκευής 
όπου και θα αναφέρεται η ημερομηνία αγοράς.
5. Η διάρκεια της εγγύησης (4 έτη) παρατείνεται ύστερα και μόνον από την σύμφωνη 
γνώμη της εταιρείας.
6. Τα έξοδα μεταφοράς της συσκευής προς και από το συνεργείο βαρύνουν 
αποκλειστικά τον αγοραστή.
7. Απαγορεύεται η μεταβίβαση της εγγυήσεως σε τρίτα πρόσωπα.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ:

1. Συσκευές που ανοίχτηκαν ή επισκευάστηκαν από τον αγοραστή ή άλλα μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα.
2. Εξαρτήματα που υπόκεινται σε φυσιολογική φθορά όπως ελαστικά μέρη, περιχειρίδα 
κλπ.
3. Βλάβες που οφείλονται σε αμέλεια του αγοραστή, κακή σύνδεση, χρήση, συντήρηση 
και αποθήκευση.
4. Συσκευές που δεν χρησιμοποιήθηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως.
5. Βλάβες που προκλήθηκαν κατά την μεταφορά στο συνεργείο.     

ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΚΥΡΗ ΑΝ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΣΚΕΥΣ.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΟ :   ……………………………………..
ΟΝΟΜΑ :         …………………………………….
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :  ……………………………………..
ΠΟΛΗ :             ……………………………………..
S / N       :          ……………………………………..

ΘΕΣΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ                                                                    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
                                                                                                                    
                                                                                                   ……../……../…………



ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

1. Η συσκευή δε λειτουργεί για τη μέτρηση της πίεσης σε άτομα με σοβαρή 
αρτηριοσκλήρυνση ή για μέτρηση παλμών σε άτομα που φέρουν βηματοδότη.
2. Σε περίπτωση αρρυθμίας, να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του γιατρού για τη χρήση 
αυτής της συσκευής.
3. Κατά την εγκυμοσύνη να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη του γιατρού.
4. Να μην μετράτε την πίεση μετά από κόπωση, φαγητό ή οινοπνευματώδη.
5. Να είστε ακίνητοι και να μην ομιλείτε κατά τη διάρκεια της πίεσης.
6. Βρείτε μια αναπαυτική στάση στην καρέκλα σας και μείνετε ήρεμοι κατά τη διάρκεια 
της μέτρησης.
7. Η πίεση καλό θα ήταν να μετριέται πρωί και απόγευμα, εκτός αν ο γιατρός ορίσει 
διαφορετικά. 
8. Δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ θεραπευτικής αγωγής και μέτρηση της πίεσης 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μέτρηση της πίεσης ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ. Συνεπώς, 
δεν επιτρέπεται η αλλαγή δοσολογίας φαρμάκων που σας έχει ορίσει ο γιατρός σε καμία 
περίπτωση. 

Η ΣΥΣΚΕΥΗ:

Α Οθόνη 
Β ON/OFF Διακόπτης Ο/Ι 
C Διακόπτες μνήμης 
D Ρύθμιση ημερομηνίας/ώρας (~) 

Ε. Υποδοχή μπαταριών 
F. Υποδοχή αεραγωγού 
G. Γρύλος προσαρμοστών 
εναλλασσόμενου ρεύματος 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΘΟΝΗΣ: 

Η.Ένδειξη Συστολικής (Μεγάλης) πίεσης 
Ι.  Ένδειξη Διαστολικής (Μικρής) πίεσης
J. Ένδειξη Μνήμης 
Κ. Μέσος όρος τριών τελευταίων μετρήσεων 
L.  Ένδειξη λάθους λόγω μετακίνησης 
Μ.Ένδειξη ανωμαλίας χτύπου της καρδιάς
Ν.Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας 
O. Ένδειξη χτύπου καρδιάς 
P.  Ένδειξη παλμών 
Q. Ένδειξη ξεφουσκώματος 
R.  Ένδειξη ημερομηνίας ώρας
N. Διπλό σύστημα ελέγχου

W. Ένδειξη στάθμης πίεσης Αίματος
X. Σύμβολο ξεφουσκώματος
Y. Ένδειξη ελέγχου σωστής 
εφαρμογής τις περιχειρίδας

Μην επεμβαίνετε για τεχνικές επισκευές μόνοι σας. Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα 
συμβουλευτείτε την τεχνική υπηρεσία του αντιπροσώπου της OMRON. 
Η πιστοποιημένη ακρίβεια της συσκευής σας είναι σχεδιασμένη για να κρατήσει για πολύ 
καιρό. 
Για να επιμηκύνετε τη διάρκεια των μπαταριών, να τις βγάζετε από τη συσκευή όταν 
αυτή φυλάσσετε για πάνω από 2 μήνες. 
Ηλεκτρομαγνητικά πεδία μπορεί να επηρεάσουν τη μέτρηση. Μην χρησιμοποιείτε κινητό 
τηλέφωνο δίπλα στη συσκευή. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡIΣΤΙΚΑ 
Μοντέλο : OMRON Μ6
Οθόνη : Ψηφιακή υγρών κρυστάλλων (LCD Digital Display)
Μέθοδος μέτρησης : Οσιλομετρική μέθοδος (ταλαντώσεων)
Όρια μετρήσεως πίεσης : Πίεση: Omm Hg-280mmHg Σφυγμοί: 40-180 /λεπτό 
Ακρίβεια : Πίεση: ±3mm Hg Σφυγμοί: ± 5% του αποτελέσματος
Φούσκωμα : “Fuzzy logic” ελεγχόμενο από ηλεκτρική αντλία
Ξεφούσκωμα : Αυτόματη βαλβίδα εκκένωσης  της πίεσης του αέρα
Μνήμη : 90 Μετρήσεις με ημερομηνία και ώρα
Πηγή Ενέργειας : 4 Αλκαλικές μπαταρίες 1 ,5ν (ΑΑ) ή AC/DC 

μετασχηματιστής (προαιρετικά, 6ν = 4W)
Διάρκεια μπαταρίας : Η διάρκεια καινούργιων αλκαλικών μπαταριών είναι 

για περίπου 1500 μετρήσεις
Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
κατά τη χρήση

: +10°C  - +40°C

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
αποθήκευσης

: -20° - +60°C

Υγρασία περιβάλλοντος : Max: 30 μέχρι 90% RH
Υγρασία περιβάλλοντος 
αποθήκευσης 

: Max: 10 μέχρι 95% RH

Βάρος συσκευής : Περίπου 355γρ. χωρίς μπαταρίες
Βάρος περιβραχιόνιου : Περίπου 135γρ.
Εξωτερικές διαστάσεις : Περίπου 131 ( μήκος ) mm χ 155(πλάτος)mm χ 84 ( 

ύψος )mm
Διαστάσεις περιβραχιόνιου : Περίπου 140mm χ 480mm  (μεσαίο μέγεθος 

περίμετρος μπράτσου 22-32cm)
Αξεσουάρ : Περιβραχιόνιο (μεσαίου μεγέθους), Οδηγίες 

χρήσεως , Θήκη φύλαξης
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6. Όταν το επιθυμητό φούσκωμα επιτευχθεί, ο αέρας θα αρχίσει να ελευθερώνεται βαθμιαία και 
οι τιμές στην οθόνη θα αριθμούν αντίστροφα (προς το μηδέν). Μόλις η συσκευή προσδιορίσει 
το σφυγμό σας, το σύμβολο      αρχίζει να αναβοσβήνει στην οθόνη και ενώ το περιβραχιόνιο θα 
αρχίσει να ξεφουσκώνει, θα εμφανιστούν στην οθόνη η συστολική σας και η διαστολική σας πίεση 
(μικρή και μεγάλη). 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 
Το Omron Μ6 είναι αυτόματο. Βασίζεται στη μέθοδο oscillometric. Μετράει τους παλμούς 
γρήγορα και απλά. 

1. Ανοίξτε το καπάκι μπαταριών στο πίσω μέρος της συσκευής και 
τοποθετήστε 4 μπαταρίες ΑΑ όπως στο εικονίδιο. 

2. Ρυθμίστε την ημερομηνία και την ώρα ως εξής 
ί)  Όταν τοποθετηθούν οι μπαταρίες αναβοσβήνει στην οθόνη το 
έτος 
ίί)  Πατήστε          ή          για να ρυθμίσετε την επιθυμητή 
ημερομηνία 
ίίί) Πατήστε      για επικύρωση και επαναλάβετε τα βήματα 2 

και 3 για να ρυθμίσετε μήνα, ημερομηνία και ώρα. 
ίν) Αφού το ρυθμίσετε πατήστε το πλήκτρο Ο/Ι SΤART. 
ν) Αφού το ρυθμίσετε πατήστε το πλήκτρο Ο/Ι SΤART, 

3. Τοποθετήστε το περιβραχιόνιο στο αριστερό σας χέρι ή το δεξί με 
τέτοιο τρόπο, ώστε η έγχρωμη ταινία να βρίσκεται 1- 2 cm. πάνω 
από την ένωση του αγκώνα σας από τη μέσα πλευρά του μπράτσου 
και να καλύπτει την αρτηρία. 

4. Ακουμπήστε τον αγκώνα σας σε ένα τραπέζι με την παλάμη 
στραμμένη προς τα πάνω και φροντίστε το περιβραχιόνιο να είναι 
στο ύψος της καρδιάς σας 

5. Στη συνέχεια ανοίξτε το πιεσόμετρο Ο/Ι SΤART και αφού γίνει 
αυτόματα έλεγχος της οθόνης θα αρχίσει να φουσκώνει μόνο του. 
τελευταίων μετρήσεων μαζί 

7. Κάθε φορά που τελειώνει μία μέτρηση, αποθηκεύεται αυτόματα 
στη μνήμη της συσκευής τόσο η μέτρηση όσο και οι σφυγμοί σας Η 
συσκευή αποθηκεύει μέχρι 90 μετρήσεις με την ημερομηνία και την 
ώρα της μέτρησης Για να ανακαλέσετε παλαιότερες μετρήσεις σας 
πατήστε τα πλήκτρα          η          . Όταν στη μνήμη καταχωρηθούν 
90 μετρήσεις θα σβηστεί η παλαιότερη για να καταγραφεί η νεότερη. 

8. Πατώντας το πλήκτρο          , θα εμφανιστεί στην οθόνη ο μέσος όρος των τριών τελευταίων  
μετρήσεων μαζί  με το εικονίδιο       .Για τις υπόλοιπες μνήμες ξαναπατήστε          ή          . 

9 Για να διαγράψετε τις μνήμες της συσκευής πατήστε συγχρόνως           και το πλήκτρο Ο/Ι 
START (βλ εικόνα). 

10. Κλείστε τη συσκευή με το πλήκτρο Ο/Ι START. Αν ξεχάσετε να κλείσετε τη συσκευή, θα κλείσει 
μόνη της αυτόματα μετά από 5 λεπτά. 

11. Περιμένετε 2-3 λεπτά προτού ξαναμετρήσετε την πίεσή σας 

12. Το περιβραχιόνιο της συσκευής είναι για μπράτσο περιμέτρου 22-32cm. και για να 
εξασφαλίσετε ακριβή μέτρηση για χέρια με μεγαλύτερη περίμετρο θα χρειαστείτε μεγαλύτερο 
περιβραχιόνιο, Το περιβραχιόνιο πρέπει να φουσκώνεται μόνο όταν είναι στο μπράτσο σας 
ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΣΩΣΤΗ ΜΕΤΡΗΣΗ 

Το στρες ανεβάζει την πίεση, γι' αυτό πηγαίνετε στην τουαλέτα αν υπάρχει ανάγκη, ηρεμήστε, 
μη μιλάτε, μην κινείστε και μην ακουμπήσετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της μέτρησης. 

Μην τοποθετείτε το περιβραχιόνιο πάνω από ρούχα και μην σηκώνετε τα μανίκια σας ψηλά 
αν είναι στενά. Μην μετρηθείτε αμέσως μετά το μπάνιο και μην μετρηθείτε σε αυτοκίνητο που 
κινείται, γιατί οι μετρήσεις αυτές θα είναι ανακριβείς 

ΑIΤΙΕΣ ΛΑΘΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΑΙΤΙΑ ΔΙΟΡΘΩΣΗ
Το περιβραχιόνιο είναι, 
φουσκωμένο λιγότερο από 
όσο πρέπει.

Ξεκινήστε εκ νέου τη  μέτρηση 
ακολουθώντας προσεκτικά τα 
βήματα των οδηγιών χρήσης

Κίνηση του χεριού ή του 
σώματός σας κατά τη διάρκεια 
της μέτρησης

Το περιβραχιόνιο είναι 
περισσότερο από όσο πρέπει.

Οι σφυγμοί είναι αδύναμοι 
ή δεν τους βρίσκει, αλλά 
μπορεί να είναι και σωστό σε 
περίπτωση αδυναμίας

Βγάλτε το περιβραχιόνιο 
και επανατοποθετήστε το. 
Περιμένετε 2-3 λεπτά και 
αρχίστε νέα μέτρηση.

Ένδειξη χαμηλής μπαταρίας Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Οι μπαταρίες είναι άδειες Αντικαταστήστε τις μπαταρίες

Δεν γίνεται μέτρηση ή οι 
τιμές είναι πολύ υψηλές

Είναι σωστά τοποθετημένο το 
περιβραχιόνιο?

Επανατοποθετήστε το 
περιβραχιόνιο

Το περιβραχιόνιο δεν 
φουσκώνει παρόλο που 
η συσκευή λειτουργεί και 
ακούγεται κανονικά η αντλία 
αέρα.

Ελέγξτε αν ο αεραγωγός έχει 
συνδεθεί σωστά στη 
συσκευή 

Η τιμή της πίεσης είναι 
διαφορετική κάθε φορά. 
Είναι υπερβολικά υψηλή ή 
υπερβολικά χαμηλή.

Η τιμή της πίεσης κάθε φορά ποικίλλει ανάλογα με την ώρα και 
την ψυχολογική μας κατάσταση. Πάρτε βαθιές ανάσες για να 
χαλαρώσετε πριν ξεκινήσετε τη μέτρηση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ 
Για τον καθαρισμό της συσκευής χρησιμοποιείστε μόνο μαλακό και ελαφρώς υγρό ύφασμα. Μην 
χρησιμοποιείτε διαλυτικά ή αραιωτικά με βάση το πετρέλαιο 

Λεκέδες ή βρωμιές επί του περιβραχιονίου μπορούν να καθαριστούν προσεκτικά 
χρησιμοποιώντας ένα ελαφρώς υγρό πανί με νερό και σαπούνι. Μην πλύνετε το 
περιβραχιόνιο ή μην το βυθίσετε σε νερό. 

Φυλάσσετε τη συσκευή στη θήκη της για να την προστατέψετε από σκόνη και υγρασία. 
Προστατέψτε τη συσκευή σας από απότομα τραντάγματα ή κτυπήματα και μην την αφήνετε ποτέ 
σε μέρη που η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλές (κάτω από -20°) ή πολύ υψηλές (πάνω από 
60°) ή σε μέρη με υψηλή υγρασία (πάνω από 90%). 
Μην τη χρησιμοποιείτε ποτέ σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κάτω από 10°C ή πάνω από 40°C 

Μην διπλώνετε το περιβραχιόνιο και τον αεραγωγό μαζί σφιχτά και μην τα τσαλακώνετε.
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