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KASUTUSJUHEND 
Palun lugege hoolikalt! 
 



Seade ja LCD ekraan 

 

 
 
Sümbolite selgitus 

 
 OLULINE 
Järgige kasutusjuhiseid. 
Juhendi nõuete eiramine võib põhjustada tõsiseid kehavigastusi või kahjustada 
seadet. 
 
HOIATUS 
Neid hoiatusi tuleb järgida, et vältida kasutaja vigastamist. 
 

HOIATUS 
Neid märkusi tuleb järgida, et vältida seadme vigastamist. 
 
MÄRKUS 
Need märkused annavad olulist lisateavet seadme paigaldamise ja käsitsemise 
kohta. 
 
 
Seadme klassifikatsioon: tüüp BF kasutatavad osad   
 
Partii number 
 
Tootja 
 
 
Tootja andmed 
 



Õige kasutamine 
• Seade on mõeldud täiskasvanutele vererõhu mõõtmiseks käsivarrelt. 
 
Vastunäidustused 
• Seade ei ole mõeldud lastel vererõhu mõõtmiseks. Enne seadme kasutamist vanematel 

lastel küsige nõu arstilt. 
• Seade ei sobi kasutamiseks inimestele, kes kannatavad arütmia, diabeedi, 

kardiovaskulaarsete probleemide all või kellel on olnud insult. 
 
Vale mõõtmise tavalised põhjused 
• Palun olge enne mõõtmist 5-10 minutit rahulikult ning vältige söömist, alkoholi joomist, 

suitsetamist, treeningut ja vanni. Kõik need tegurid mõjutavad mõõtmistulemust. 
• Eemaldage käsivarrelt rõivad. 
• Mõõtke alati samalt käelt (tavaliselt vasakult). 
• Mõõtmine peab toimuma regulaarselt iga päev samal ajal, kuna vererõhk muutub päeva 

jooksul. 
• Kõik patsientide jõupingutused toetada oma kätt, võib tõsta vererõhku. 
• Veenduge, et olete mugavas, lõdvestunud asendis ning ei liigu ega pinguta mõõtmise 

ajal käelihaseid. Kasutage vajadusel käe all patja. 
• Kui käe arter on südamest madalamal või kõrgemal, võib näit olla ekslik. 
• Lahtine või avatud mansett põhjustab valet näitu. 
• Mõõtmise kordamisel võib vere kogunemine käsivarde põhjustada vale näitu. 

Kui mõõta vererõhku mitu korda järjest, tuleb pidada 1 minutiline paus või peale käe 
ülevalhoidmist tuleb lasta kogunenud verel normaalselt voolata. 

 
Ohutusjuhised 

 
 Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt juhendit ning hoidke see 
tuleviku tarbeks kindlas kohas alles. Kui annate seadme edasi teisele 
isikule, on oluline jälgida, et ka kasutusjuhend kaasas oleks. 
 

 
• Seade on ette nähtud ainult kodus kasutamiseks. Kui olete tervise pärast mures, pidage 

enne seadme kasutamist nõu arstiga. 
• Seade on mõeldud ainult sihtotstarbeliseks kasutamiseks. 
• Seadme valesti tarvitamisel muutub garantii kehtetuks. 
• Kui teil on haigusi, nagu näiteks arteriaalne oklusioonhaigus, pidage enne seadme 

kasutamist nõu arstiga. 
• Seadet ei tohiks kasutada südamestimulaatoriga inimesed. 
• Rasedad peaksid olema eriti ettevaatlikud ja pöörama tähelepanu oma olukorrale. Palun 

pidage nõu arstiga. 
• Kui tunnete mõõtmise ajal ebamugavust, nagu valu randmes või muud sellist või juhul kui 

seade ei lõpeta täispumpamist, vajutage START - nuppu �, et lasta õhk viivitamatult 
mansetist välja. Vabastage mansett ja eemaldage viivitamatult käelt. 

• Kasutage õiget mansetti, vastasel korral seade ei tööta. 
• Seade ei sobi kasutamiseks lastele. 
• Ärge lubage lastel seadet kasutada. Meditsiiniseadmed ei ole mänguasjad! 
• Hoidke seda laste käeulatusest eemal. 
• Kaela ümber pandud mansett võib põhjustada lämbumise. 
• Väikeste osade, nagu pakend, patarei, patarei kate jne võivad põhjustada lämbumise. 



• Enne seadme kasutamist tuleb kasutajal kontrollida, kas see töötab korralikult ja on 
töökorras. 

• Kasutage ainult kaasasolevat mansetti ning ärge vahetage seda mõne teise tootja 
manseti vastu. Seda võib vahetada ainult sama tüüpi manseti vastu. 

• Seade ei pruugi töötada kõrge radiatsioonitasemega ruumis või selliste seadmete 
läheduses, nagu nt. raadiovastuvõtjad, mobiiltelefonid ning mikrolaineahjud, kuna need 
võivad põhjustada funktsionaalseid häireid või ebatäpset mõõtmist. 

• Ärge kasutage seadet kohas, kus on süttimisohtlikke gaase (nagu nt anesteetilised 
gaasid või hapnik) või süttimisohtlikke vedelikke (nagu nt alkohol). 

• Seadme muutmine ei ole lubatud. 
• Ärge hakake seadet rikke korral ise parandama, kuna sellega katkeb garantii. Kõik 

parandustööd peab tegema volitatud teenindus. 
• Kaitske seadet niiskuse eest. Kui seadmesse satub niiskust, eemaldage viivitamatult 

patareid ja ärge seadet enam kasutage. Sellisel juhul pidage nõu maaletoojaga. 
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks lahjendatud vahendeid, alkoholi ega petrooli. 
• Ärge lööge seadet ega laske sellel kõrgelt kukkuda. 
• Eemaldage patareid, kui te seadet pikemat aega ei kasuta. 
 
MÄRKUSED PATAREIDE OHUTUSE KOHTA 
• Ärge võtke patareisid lahti. 
• Kui seade kuvab tühja patarei sümboli, vahetage kõik patareid. 
• Ärge jätke tühje patareisid patareisahtlisse, kuna need võivad lekkida ja seadet 

kahjustada. 
• Lekke korral vältige kontakti silmade ja nahaga! Kui patarei hape satub silma või muudele 

kehaosadele, loputage need viivitamatult puhta veega ja pöörduge arsti poole. 
• Patarei allaneelamise korral pöörduge viivitamatult arsti poole! 
• Vahetage mõlemad patareid üheaegselt! 
• Ärge kunagi kasutage koos eri tüüpi või uusi ja vanu patareisid. 
• Sisestage patareid alati õigesti, jälgides polaarsust. 
• Eemaldage patarei seadmest, kui te ei soovi seda kolme kuu jooksul kasutada. 
• Eemaldage patareid, kui te seadet pikemat aega ei kasuta. 
• Hoidke patareid laste käeulatusest eemal. 
• Ärge püüdke patareisid laadida! Plahvatuse oht! 
• Ärge lühistage. Plahvatuse oht! 
• Ärge visake patareisid tulle. Plahvatuse oht! 
• Ärge visake kasutatud patareisid olmejäätmete hulka; viige need ohtlike jäätmete 

kogumiskohta või patareide kogumispunkti kaupluses. 
 
Seade ja LCD ekraan 
� Toiteadapteri pesa � Vererõhuaparaat  �MEM – nupp (Mälu kuva) � START/STOP 
nupp �SET nupp �Patareisahtel (all) �Sisselükatav ühendus õhuvoolikule � LCD ekraan 

(kuva) 	 Kuupäeva/kellaaja kuva 
Süstoolse rõhu kuva _  Diastoolse rõhu kuva   Pulsi 

sümbol  Pulsisageduse kuva  Patarei vahetamise sümbol  Arütmia kuva 
 Mälukoha number  Mälu - sümbol  Vererõhu indikaator (roheline- kollane - oranž - 

punane)  Kasutaja mälu 1 / 2 
 
Pakendi sisu 
Palun kontrollige kõigepealt, kas seade on terviklik. 
Komplektis on järgmised esemed: 
• 1 ecomed vererõhu aparaat BW-82E 
• 1 õhuvoolikuga mansett 
• 4 patareid (AA tüüp, LR6) 1,5V 
• 1 hoiutasku 
• 1 kasutusjuhend 



Kui märkate lahtipakkimise transpordikahjustusi, pidage viivitamatult nõu müüjaga. 
 
Mis on vererõhk ? 
Vererõhk on iga südamelüügiga veresoontele tekitatud rõhk. 
Kui süda tõmbub kokku (= süstoolne) ja pumpab verd arteritesse, tekitab see rõhu tõusu. 
Kõrgeimat väärtust teatakse kui süstoolse vererõhuna ja see on esimene mõõdetud väärtus. 
Kui südamelihas lõdvestub värske vere võtmiseks, surve arteritele langeb. Kui arterid on 
lõdvestunud, võetakse teine näit - diastoolne surve. 
 
Kuidas vererõhku mõõdetakse? 
 ecomed BU-90E on vererõhuaparaat, mida kasutatakse vererõhu mõõtmiseks käsivarrelt. 
Mõõtmise sooritab mikroprotsessor, mis mõõdab rõhuanduri abil manseti inflatsiooni ja 
deflatsiooni vibratsiooni. 
 
Vererõhu klassifikatsioon WHO 
Need väärtused on määratud Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) poolt vanust 
arvestamata. 
 
Madal vererõhk süstoolne <100  diastoolne <60 
Normaalne vererõhk (roheline kuva ala )  
  süstoolne 100 - 139  diastoolne 60 - 89 
Kõrge vererõhk / 
hüpertooniatõbi 

  

Kerge hüpertooniatõbi (kollane kuva ala )  
  süstoolne 140 - 159  diastoolne 90 - 99 
Mõõdukas hüpertooniatõbi (oranž kuva ala )  
  süstoolne 160 - 179   diastoolne 100 - 109 
Raske hüpertooniatõbi (punane kuva ala )  

  süstoolne >180  diastoolne >110 
 
HOIATUS 
Liiga madal vererõhk tähendab sama suurt ohtu tervisele kui kõrge vererõhk! 
Peapööritus võib põhjustada ohtlikke olukordi (nt redelil on liikluses)! 
 
Lugemi mõjutamine ja hindamine  
• Mõõtke oma vererõhku mitu korda, seejärel salvestage ja võrrelge tulemusi. Ärge tehke 

ühe lugemise järel mingeid järeldusi. 
• Teie vererõhu näite peaks hindama alati arst, kes on tuttav teie haiguslooga. Kui kasutate 

seadet regulaarselt ja salvestate näidud arsti jaoks, peaksite aegajalt arsti külastama, et 
hoida teda kursis. 

• Kui võtate näitu, pidage meeles, et igapäevaseid väärtusi mõjutavad mitmed erinevad 
tegurid. Suitsetamine, alkoholi tarbimine, ravimid ja füüsilised pingutused mõjutavad 
mõõtmistulemusi mitmel viisil. 

• Mõõtke oma vererõhku enne söömist. 
• Enne näidu võtmist puhake umbes 5-10 minutit. 
• Kui süstoolne ja diastooln näit tunduvad mitmel korral ebaharilikud (liiga kõrged või liiga 

madalad), vaatamata seadme õigele kasutamisele, pidage palun nõu arstiga. See kehtib 
ka nendel harvadel juhtudel, kui ebakorrapärane või väga nõrk pulss takistab mõõtmist. 

 



Alustamine 
Patareide sisestamine/vahetamine 
Enne kui seadet kasutada saate, tuleb paigaldada kaasasolevad patareid. Patareisahtli kaas 
� asub seadme all. Avage see ja sisestage 4 kaasasolevat AA LR6 tüüpi 1,5 V patareid. 
Veenduge patareisid sisestades nende õiges polaarsuses (nagu on märgitud patareisahtli 
kaanel). 
Sulgege patareisahtel. Vahetage patareid, kui patarei vahetamise sümbol  ilmub ekraanile 
� või kui ekraan jääb peale seadme sisselülitamist tühjaks. 
 
Vooluadapteri kasutamine 
Teise võimalusena võite seadet kasutada spetsiaalse adapteriga (MEDISANA Art.-No. 
51125). Selle ühendus � on seadme taga. Sellisel juhul jäävad patareid seadmesse. Pistiku 
sisestamine vererõhuaparaadi taga olevasse pesasse lülitab patareid mehhaaniliselt välja. 
Seega tuleb esmalt ühendada adapter vooluvõrku ja seejärel sisestada pistik 
vererõhumõõtjasse. Kui vererõhumõõtjat pikemat aega ei kasutata, eemaldage esmalt pistik 
seadme kontaktist ja seejärel seinakontaktist. Sellisel juhul ei ole kuupäeva ja kellaaega vaja 
iga kord uuesti seada. 
 
Sätted 
1. Seadistamise alustamine: 
Kui toide on väljas, vajutage SET nuppu �, kuvatakse 0  või 0.0 , seejärel algab 
seadistamine. 
2. Seadme sätestamine: 
Jätkake eespool nimetatud sammuga. Iga MEM nupu �vajutusega ühik (mmHg/kPa) 
muutub. Seadet kinnitades vajutage SET nuppu �, seejärel sisenete kasutaja 
seadistusrežiimi. 
3. Kasutaja seaded: 
Jätkates eelmist sammu kuvatakse  või . Vajutage MEM nuppu �, et vahetada kasutaja 

 ja kasutaja . Kasutaja kinnitamiseks vajutage SET nuppu �, seejärel sisenete aasta 
seadistusrežiimi. 
4. Aasta seadmine: 
Seadistusse sisenedes hakkab aasta vilkuma. Hoidke MEM - nuppu � all, kuni ilmub 
soovitud aasta. Seadet kinnitades vajutage SET nuppu �, seejärel lülitub seade kuu ja 
kuupäeva seadistusrežiimi. 
5. Kuu ja kuupäeva seaded: 
Seadistusse sisenedes hakkab kuu vilkuma. Hoidke MEM - nuppu � all, kuni ilmub soovitud 
kuu. Seadet kinnitades vajutage SET nuppu �, seejärel lülitub seade kuupäeva 
seadistusrežiimi. 
Nagu kuu seadistamisel, hoidke MEM - nuppu � all, kuni ilmub soovitud kuupäev. Seadet 
kinnitades vajutage SET nuppu �, seejärel lülitub seade kellaaja seadistusrežiimi. 
6. Kellaaja seaded: 
Seadistusse sisenedes hakkab tund vilkuma. Hoidke MEM - nuppu � all, kuni ilmub soovitud 
tund. Tunni kinnitamiseks vajutage SET nuppu �. 
Seadistusse sisenedes hakkab minutite näit vilkuma. Nagu tunni seadistamisel, hoidke MEM 
- nuppu � all, kuni ilmub soovitud minut. Minutite kinnitamiseks vajutage SET nuppu � ja 
sellega lõpeb ka seadistuse režiim. 
CL ilmub ekraanile. Te võite häälestusrežiimist loobuda, vajutades SET nuppu �. 
Kui patareid on vahetatud, seatud teave kaob ja vajab uuesti sisestamist. 
 
Manseti paigaldamine 
1. Enne kasutamist suruge õhuvooliku ots � seadme vasakul pool olevasse avasse. 
2. Libistage manseti lahtine ots läbi metallpandla, nii et takjapael jääks väljapoole ja 

mansett võtab silindri kuju (Joon. 1). Libistage mansett vasakule käsivarrele. 



3. Seadke õhutoru käe keskele keskmise sõrmega ühele joonele (Joon.2) (a). Manseti 
alumine serv peaks jääma 2-3 cm ülespoole küünarvart (b). Tõmmake mansett tihedalt 
kinni ja sulgege takjakinnitus. (c). 

4. Mõõtke pulssi oma paljalt käelt. 
5. Pange mansett paremale käsivarrele ainult siis, kui te vasakut käsivart kasutada ei saa. 

Mõõtke vererõhku alati samal käel. 
6. Õige mõõtmise asend istudes (Joon.3). 
 
Vererõhu mõõtmine 
Peale manseti paigaldamist sobivasse kohta, võib mõõtmine alata: 
1. Lülitage seade sisse, vajutades START/STOP �-nuppu. 
2. Kui olete START/STOP nuppu � vajutanud, kõlab kaks lühikest piiksu ja ekraanile 

kuvatakse kõik märgid (testkuva). Seda testi võite kasutada ekraani kontrollimiseks, mis 
näitab et ekraan töötab korralikult ja täielikult. 

3. Seade on mõõtmiseks valmis ja ekraanile ilmub lühidalt 0 ning vilgub 2 sekundit. Seadme 
mansett täitub aeglaselt, et vererõhku mõõta. Manseti tõusev rõhk kuvatakse ekraanile. 

4. Seade täidab manseti, kuni mõõtmiseks piisav surve on sees. Seejärel vabastab seade 
aeglaselt manseti ja mõõdab tulemuse. Kui seade tuvastab signaali, hakkab südame 
sümbol  ekraanil vilkuma. Kui signaal on tuvastatud, kuulete iga südamelöögi ajal 
piiksu. 

5. Mõõtmise lõpul kuulete pikka piiksu ja mansett tühjeneb täielikult. Süstoolne ja diastoolne 
rõhk ning pulsi sümbol  ilmuvad ekraanile�. Seda loetakse kPa-des, kui olete valinud 
kPa. Vererõhu indikaator  vilgub värviriba kõrval, vastavalt WHO vererõhu 
klassifikatsioonile. Kui seade tuvastab ebaregulaarsed südamelöögid, kuvatakse arütmia 

 samuti. 
 

HOIATUS 
Ärge võtke oma mõõtmistulemuste põhjal mingeid meetmeid tarvitusele. Ärge 
muutke arsti poolt määratud ravimite koguseid. 

6. Näit salvestatakse automaatselt valitud mälusse (  või ). Igasse mälusse saab 
salvestada kuni 90 mõõtetulemust koos kuupäeva ja kellaajaga. 

7. Mõõtetulemus jääb ekraanile. Seade lülitub umbes 3 minuti pärast automaatselt välja, kui 
nuppe ei vajutata. Seadme võib ka ise välja lülitada, kasutades START/STOP nuppu �. 

 
Mõõtmise katkestamine 
Kui vererõhu mõõtmine tuleb mingil põhjusel katkestada (nt ei tunne patsient ennast hästi) 
võite igal ajal vajutada START/STOP nuppu �. Seade langetab automaatselt manseti rõhu. 
 
Salvestatud näitude kuvamine 
Seadmel on 2 erinevat mälu, kummaski 90 mälukohta. 
Tulemused salvestatakse automaatselt kasutaja poolt valitud mälusse. Mõõdetud näitude 
kuvamiseks vajutage MEM nuppu � kui toide on väljas, et valida salvestatud näitude kuva. 
Näitude keskmine väärtus kuvatakse ekraanile. Vajutage uuesti MEM nuppu �, et kuvada 
viimane näit. Korduvalt MEM nuppu � vajutades kuvatakse eelnevalt mõõdetud tulemused.  
 Kui olete jõudnud viimase sisestuseni ja nuppu ei vajuta, lülitub seade automaatselt umbes 
120 sekundi pärast mälu kuvamise režiimi. Mälu kuvamise režiimist võib igal ajal väljuda, 
vajutades START/STOP nuppu �, mis lülitab ka seadme välja. Kui 90 näitu on salvestatud, 
kustutatakse vanemad ja uued näidud salvestatakse. 
 
Mälu - näitude kustutamine 
Kui olete veendunud, et soovite kõik salvestatud näidud jäädavalt kustutada, vajutage 7 
korda SET nuppu �, kuni CL  ilmub ekraanile. Vajutage START/STOP nuppu �, CL  vilgub 
mälu puhastades 3 korda. Peale seda vajutage MEM nuppu �, M  ja no kuvatakse 
ekraanile, mis näitab et mälu on tühi. 



 
Veateated ja vigade likvideerimine 
Vea näidud: 
Kui mõõtetulemus on ebareaalne, ilmub ekraanile järgmine sümbol: 
Sümbol Põhjus Lahendus 
E-1 Nõrk signaal või äkiline 

rõhu langus  
 Pange mansett korralikult. 
Mõõtke uuesti. 

E-2 Tugev väline häire Kui läheduses on mobiiltelefon või muu laineid kiirgav 
seade, võib mõõtmine ebaõnnestuda.  
Olge vaikselt ja ärge lobisege mõõtmise ajal. 

E-3 See ilmub manseti 
täispumpamise ajal 

Pange mansett korralikult.  
Veenduge, et pistik on korralikult seadmega ühendatud. 
Mõõtke uuesti. 

E-5 Ebanormaalne vererõhk Korrake mõõtmist 30 minuti puhkuse järel.  
Kui saate 3 korral järjest ebatavalise näidu, pidage nõu 
arstiga. 

  Tühi patarei  Patarei on tühjenemas või tühi.  
Vahetage kõik patareid uute 1.5 V AA LR6 tüüpi 
patareide vastu. 

Vigade eemaldamine 
Probleem  Kontrollimine Põhjused ja lahendused 
Toide puudub Kontrollige patareisid.  

Kontrollige polaarsust.  
Vahetage uue vastu.  
Kontrollige polaarsust, paigaldage 
patareid õigesti. 

Puhumine 
puudub 

Kontrollige, kas pistik on tihedalt 
õhuavasse surutud  
Kontrollige, kas ühendus on katki või 
lekib 

Sisestage pistik õhutihedalt. 
Vahetage uue manseti vastu. 

Err ja 
katkestab töö 

Kontrollige, kas liigutasite täispuhumise 
ajal kätt. 
Jälgige, kas lobisete mõõtmise ajal 

Hoidke mõõtmise ajal keha paigal. 
Olge mõõtmise ajal vaikselt. 

Mansett lekib Kontrollige, kas mansett on lahti. 
Kontrollige, kas ühendus on katki  

Pange mansett tihedalt.  
Vahetage uue manseti vastu. 

 
Kui probleemi ei õnnestu ise lahendada, pidage nõu tootja poolt volitatud teenindusega. Ärge 
võtke seadet ise lahti. 
 
Puhastamine ja hooldus 
Enne seadme puhastamist eemaldage seadmest patareid. Puhastage seadet kasutades 
pehmet pesuvahendi lahuses niisutatud lappi. Ärge kasutage abrasiivseid 
puhastusvahendeid, alkoholi, naftat, lahusteid ega bensiini vms. Ärge kastke kunagi seadet 
ega selle osasid vette! Jälgige, et seadmesse ei satuks niiskust. 
Ärge tehke mansetti märjaks ega pange seda puhastamiseks vette. Kasutage pehmet lappi 
seadme pühkimiseks. Pange mansett kokkurullimata lapiti ja laske täielikult õhu käes 
kuivada. 
Ärge jätke seadet päiksekiirguse kätte, kaitske seda niiskuse ja mustuse eest. 
Ärge jätke seadet ülemäärase kuumuse või külma kätte. Hoidke seade pakendis, kui te seda 
ei kasuta. Hoidke seadet puhtas ja kuivas kohas. 
 
Utiliseerimine 

Toodet ei tohi visata olmejäätmete hulka. Kõik kasutajad on kohustatud viima 
elektrilised või elektroonilised seadmed olenemata nende toksiinide sisaldusest 
ettenähtud kogumiskohta, et neid käideldaks keskkonnasõbralikul viisil. Eemaldage 
patareid enne toote hävitamist. Ärge visake vanu patareisid olmejäätmete hulka, 
vaid viige vastavasse kogumiskohta või tagastage kauplusele. Utiliseerimise osas 

pidage nõu kohaliku omavalitsuse või müüjaga. 



Juhised/standardid 
Vererõhu aparaat vastab EL mitteinvasiivsete vererõhuaparaatide standarditele. See on 
sertifitseeritud vastavalt EL nõuetele ning kannab CE sümbolit (vastavuse sümbol) "CE 
0297". 
Vererõhuaparaat vastab Euroopa standarditele EN 1060-1 ja EN 1060-3. EL suuniste 
„Nõukogu direktiiv 93/42/EEC, 14 Juuni 1993 meditsiiniseadmete kohta“ on täidetud. 
Elektromagnetiline ühilduvus: (vaadake lisatud indolehte) 
 
Tehnilised näitajad 
Nimi ja mudel ecomed Vererõhuaparaat BU-90E 
Kuva süsteem:  Digiekraan 
Mälukohti:  2 x 90 mõõtetulemust 
Mõõtmismeetod:  Ostsillomeetriline 
Toitepinge:  6 V = , 4 x 1.5 V AA LR6 tüüpi patareid 
Vererõhu mõõtevahemik  : 0 – 299 mmHg 
Mõõtmisvahemik: - pulss :  40 – 199 lööki/min. 
Maksimaalne staatilise rõhu kõrvalekalle:   ± 3 mmHg 
Maksimaalne pulsi väärtuse kõrvalkalle : ± 5 % väärtusest 
Rõhu tekitamine  Pumbaga automaatika 
Õhu vabastamine:  Automaatika 
Automaatne väljalülitus:  3 min pärast 
Töötingimused : +5 °C kuni +40 °C, 15 kuni 85 % max. suhteline 

niiskus 
Hoiustamine -20 °C kuni +55 °C, 10- 85 % suhtelist 

õhuniiskust 
Mõõtmed (L x K x P) umbes 130 x 109 x 60 mm 
Mansett:  500 x 150 mm / 22 - 36 cm täiskasvanutel 
Kaal (põhiseade) : umbes 254 g ilma patareideta 
Toote number   23200 
EAN number:  40 15588 23200 8 
Lisavarustus :  - Toiteadapter 

Art. Ei. 51125 / EAN 40 15588 51125 7 
Mansett M, 22 - 36 cm keskmine täiskasvanute 
käsivarre ümbermõõt  
Art. Ei. 51168 / EAN 40 15588 51168 4 
 Mansett, L 32 - 42 cm keskmine täiskasvanute 
käsivarre ümbermõõt. 
Art. Ei. 51169 / EAN 40 15588 51169 1 

 
Lähtuvalt pideva tootearenduse poliitikast jätab tootja endale õiguse teha seadme 
tehnilistes näitajates ja kujunduses muudatusi sellest teavitamata. 
 
 
 
 



GARANTII JA HOOLDUS  

• Toode on ette nähtud ainult koduseks kasutamiseks. Muul eesmärgil kasutamisest ja kasutamisjuhendi 
eiramisest tingitud vigade puhul garantii ei kehti. 

• Garantii ei kehti järgmistel juhtudel: 
- kohvimasina küttekeha ummistused 
- rikke on põhjustanud toote lohakas hooldus või vale kasutamine 
- seadet on avatud või remonditud väljaspool selleks volitatud töökoda 
- mehaaniliste vigastuste korral 
- seadme sisemusse on sattunud kõrvalisi esemeid, vedelikke, putukaid, üleliigset tolmu jne. 
- juhtmepistiku sulamine, mille on põhjustanud mittekorras pistikupesa kasutamine. 

• Garantii 2 aastat 

• Garantiiremont: AS Speleta, Akadeemia tee 20, tel. 654 6543 
 
HOOLDUSPARTNERID 
Linn  Firma  Aadress  Kontakt 
TALLINN:  AS Speleta  Akadeemia tee 20  tel. 654 6543 

TARTU:   OÜ Arwest  Aleksandri 6, Tartu tel/faks 7 34 34 94 

PÄRNU:   OÜ Centralservice  Laine 4, Pärnu  tel/faks 44 27 231 

HAAPSALU:  OÜ Teco Kodumasinad  Nelgi 1, Paralepa tel. 56678902 

NARVA:   OÜ Sipelgas Maurinte  Tallinna mnt. 6a-19, Narva  tel. 35 60 708, 56 498 697 

VILJANDI:  OÜ Aaberi Kodumasinad  Raua tn.3  tel. 43 33 802 

PAIDE:   OÜ Oolberg ja Ko  Vainu tn. 9, Paide  tel. 38 50 010, 56 664 467 

JÕGEVA:   OÜ Levotek  Rohu 6-28. Jõgeva  tel. 58 372 823 

KURESSAARE:  OÜ Tedre Kodumasinad  Pikk 1b, Kuressaare  tel. 45 55 978, 50 87 912 

 OÜ Kodumasinate Remondikeskus  Tallinna 80A, Kuressaare  tel. (45) 31 627 

KÄRDLA:  FIE Enno Tuulik  Vabaduse tn.8, Kärdla  tel. 46 963 06 

VÕRU:  OÜ Võru Polar  Oja 1, Võru  tel. 78 21 461 

IDA-VIRUMAA:  OÜ Edelweis-Nord  Lehe 7, Kukruse  tel. 33 41318 

 
 
 
 

TOOTEKAART 
 

TOOTE NIMETUS: _______________________________________________________ 
 
MUDEL: _______________________________________________________________ 
 
KAUPLUS______________________________________________________________ 
 
MÜÜGIKUUPÄEV: ______________________________________________________ 
 
 
 
KAUPLUSE PITSAT: 

 
 
 

 



 


