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Zamýšľané použitie zariadenia Braun ActivScan 9
ActivScan™ 9 je monitor krvného tlaku, ktorý bol vyvinutý na presné, pohodlné a
intuitívne meranie tlaku z hornej časti paže.

Čo by ste mali vedieť o krvnom tlaku
Krvný tlak sa mení po celý deň. Prudko stúpa v časných ranných hodinách a klesá počas
neskorého dopoludnia. Krvný tlak stúpa opäť v odpoludňajších hodinách a nakoniec
poklesne na nízku úroveň v noci. Môže tiež kolísať v priebehu krátkeho času. Preto sa
hodnoty z niekoľkých meraní môžu líšiť.
Toto zariadenie zobrazí dve hodnoty vášho krvného tlaku: systolický a diastolický.
Systolický krvný tlak (vyššie číslo) určuje, aký veľký tlak krv vyvíja na cievnu stenu pri
tlkote srdca. Diastolický tlak (nižšie číslo) udáva, aký veľký tlak krv vyvíja proti cievnej
stene, zatiaľ čo srdce odpočíva medzi údermi. Po každom meraní sa zobrazí aj hodnota
pulzu.
ESH (Európska spoločnosť pre hypertenziu) a WHO (Svetová zdravotnícka organizácia)
nastavili nasledujúce štandardné hodnoty krvného tlaku a pulzu pri meraní v pokojnom
režime doma:

Krvný tlak
(mmHg)

Príliš
nízky

Normálne
hodnoty

Stupeň 1
mierna
hypertenzia

Stupeň 2
stredná
hypertenzia

Stupeň 3
ťažká
hypertenzia

SYS = hodnota systoly 
(horná hodnota) pod 100 až 134 135-159 160-179 180 

DIA = diastola  
(nižšia hodnota) pod 60 až 84 85-99 100-109 110 

         

Pre každé meranie zobrazené na obrazovke
určí priradená farba (od zelenej
po červenú) príslušnú úroveň
krvného tlaku. Táto klasifikácia
vám každodenne pomôže určiť
váš krvný tlak. Ak vás táto
klasifikácia znepokojuje, mali by
ste sa čo najskôr poradiť so
svojím lekárom.
Úrovne stanovené Svetovou
zdravotníckou organizáciou sú k
dispozícii zároveň priamo na
monitore krvného tlaku ActivScan™ 9.
Ak sa chcete pozrieť na tabuľku farieb vo svojom zariadení,
zvoľte si záložku     .

Bezpečnostné informácie a dôležité upozornenia
Ak chcete zaistiť presné výsledky merania, pozorne si prečítajte celý návod na použitie.
Ľudia trpiaci srdcovou arytmiou, zúžením ciev, kôrnatením ciev v končatinách, diabetom alebo
používatelia kardiostimulátorov by sa mali pred samostatným meraním krvného tlaku mali poradiť
so svojím lekárom. K odchýlkam v hodnotách krvného tlaku môže dôjsť v týchto prípadoch.
Ak je hodnota krvného tlaku v rozsahu závažnej hypertenzie s hodnotami 180 mmHg

180+ 110+ 

160-179 100-109 

135-159 85-99 

< 85  < 135 a  

alebo 

alebo 

alebo 

SYS (mmHg) DIA (mmHg)

Slovenský

a vyššími pre systolický tlak, prípadne 110 mmHg a vyššími pre diastolický tlak, a zistíte, že
máte jednu alebo dve hodnoty v tomto rozsahu, prosím, ihneď vyhľadajte svojho lekára.
Ak ste v procese liečby alebo užívate lieky, poraďte sa najskôr s lekárom. Použitie tohto
merača krvného tlaku nenahradzuje návštevu lekára.

Kľúčové pravidlá pre presné meranie krvného tlaku
Vždy merajte v rovnakom dennom čase, za rovnakých podmienok.
Merač používajte najskôr po uplynutí 30 minút od fajčenia, pitia kávy alebo čaju alebo akejkoľvek
námahy. Tieto faktory ovplyvnia meranie.
Meriame vždy na rovnakej paži. Odporúča sa ľavá paža.
Umiestnite manžetu do priameho kontaktu s kožou. Manžetu neprikladajte cez sako, sveter alebo tričko.
Ak chcete vykonať viac meraní, pred opakovaním merania počkajte približne 3 minúty.

Opis výrobku (pozri stranu 1)
A Tlačidlo Domov (dotykové) 
B Navigačné koliesko
C Tlačidlo Enter (uprostred navigačného kolieska)  
D Tlačidlo merania (srdce) (dotykové)  
E Kryt priestoru pre batérie
F Vzduchová hadica
G Konektor
H Displej
I Tlačidlo On/Off 
J Manžeta

Vloženie/výmena batérií  
• Odstráňte kryt priestoru pre batérie vodorovným posunutím doľava. 

Vložte štyri batérie dodané s týmto produktom, s umiestnením 
polarity tak, ako je uvedené v priestore pre batérie. Pri výmene 
batérií používajte výhradne alkalické batérie, typ AA/LR6, 1,5 V. 

• Nové batérie vydržia približne 350 meraní.
• Pri výmene batérií sa všetky hodnoty uložené v pamäti zachovajú, 

dátum a čas sa však musí znovu nastaviť.

Základy
Tlačidlo On/Off: nachádza sa v hornej časti zariadenia.
Tlačidlo Domov: Keď je návrat domov k dispozícii, táto ikona bude svietiť. Jednoduchým dotykom 
alebo ťuknutím na toto tlačidlo prejdete späť na domovskú obrazovku menu.
Navigačné koliesko: otočením tohto ovládača doľava alebo doprava vyberiete rôzne funkcie,
ktorých výber potvrdíte stlačením tlačidla uprostred (tlačidlo Enter).
Tlačidlo merania – srdce: Keď svieti, dotknutím sa tohto tlačidla alebo ťuknutím naň spustíte 
meranie.

Zelená >

Žltá > 

Oranžová >

Červená >



Správne držanie tela a umiestnenie manžety
Správne držanie tela počas merania je
dôležité pre získanie presných údajov. Aby
bola presnosť väčšia, odporúčame používať
ľavú ruku, pretože je bližšie k srdcu.
Správne umiestnenie manžety by malo byť
2 – 3 cm nad lakťom, kedy vyústení trubice
smeruje k vašej ruke a vedie pozdĺž stredu
vnútornej strany vášho lakťa, manžetu
zatvoríte pomocou manžety na suchý zips
tak, aby bola na paži upnutá pevne, ale
pohodlne. Medzi manžetou a vašou pažou by
nemal byť voľný priestor.
ActivScan™ 9 zobrazuje na obrazovke
animácie, ktoré vám pomôžu dosiahnuť správne držanie tela a správne nasadiť
manžetu. Táto pomocná funkcia merania sa zobrazí automaticky pri prvom použití
zariadenia a následne môže byť zobrazená pred každým meraním stlačením ikonky
Nastavenie  .
Animovanú pomôcku na obrazovke je možné zobraziť kedykoľvek zvolením ikonky
Informácie  v hlavnom menu.

Meranie krvného tlaku
1. Sadnite si, upokojte sa, nehýbte sa (najmä pažou, na ktorej vykonávate 

meranie), nerozprávajte. Počas merania neprekrižujte nohy a chodidlá 
majte na podlahe.

2. Manžetu nasaďte 2 – 3 cm nad lakťom, s vyústením trubice v smere ruky a pozdĺž 
stredu vnútornej strany vášho lakťa.

3. Pre začatie merania sa dotknite ikony merania – srdce    nachádzajúcej sa naľavo od 
kolieska alebo zvoľte tlačidlo srdca v hlavnej ponuke. Meranie sa spustí po 3 sekun-
dách odpočítaných na obrazovke. Meranie je možné kedykoľvek prerušiť dotknutím 
sa tlačidla Domov     alebo tlačidla Enter.
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Ikony ponuky 

  Meranie
Vyberte túto funkciu a stlačením Enter spustite meranie. Táto funkcia
je rovnaká ako tlačidlo merania (srdce)

  História Voľbou tejto funkcie zobrazíte históriu a vývoj hodnoty krvného tlaku
vo farebnom grafe

  Zobrazenie kalendára Voľbou tejto funkcie zobrazíte svoje hodnoty krvného tlaku mesiac
po mesiaci s vyfarbenými dennými priemermi

  Reporty Voľbou tejto funkcie zobrazíte priemerné hodnoty krvného tlaku za 7/14/30 dní

  Používatelia Voľbou tejto funkcie vyberiete, pridáte, upravíte alebo odstránite používateľa

  Nastavenie dátumu a času Voľbou tejto funkcie nastavíte dátum a čas v zariadení

  Nastavenie Vyberte túto funkciu, ak chcete povoliť/zakázať animácie pri načítaní
alebo povoliť/zakázať používateľovi výber pri zapnutí

  
Párovanie cez Bluetooth® Vyberte túto funkciu, ak chcete spárovať svoje zariadenie s aplikáciou Braun

Healthy Heart

  Informácie Vyberte túto funkciu, ak chcete získať viac informácií o farebnej tabuľke
krvného tlaku a ako správne merať krvný tlak

Nastavenie dátumu a času
Dátum a čas je nutné nastaviť pred tým,
než vykonáte meranie.
Je dôležité správne nastaviť dátum a čas,
aby sa zaistilo, že sú v tomto zariadení
a v aplikácii Braun Healthy Heart hodnoty 
zobrazené správne.
Táto obrazovka sa zobrazí automaticky pri 
prvom použití zariadenia alebo po vložení 
novej súpravy batérií. 
Ak potrebujete posunúť dátum a čas
(napr. pri posunutí času o jednu hodinu v
lete), potom môžete na prístup do tejto
obrazovky z hlavnej ponuky využiť ikonky
Dátum a čas.
Zvoľte formát (EÚ alebo US) a potom dátum a čas otočením kolieska. Stlačením tlačidla
Enter aktivujete pole. Ak pole bliká, môžete nastavovať čísla. Stlačením tlačidla Enter
potvrďte zadané číslo a kurzor preskočí na ďalšie pole. Postup opakujte. Po dokončení
potvrďte výberom ikony Uložiť

Nastavenie mena používateľa
V hlavnej ponuke vyberte používateľa a
stlačte kláves Enter. Teraz vyberte písmená
otočením navigačného kolieska a každé
písmeno potvrďte stlačením tlačidla Enter.
Po dokončení vyberte ikonu    Uložiť a stlačte
kláves Enter. Mená možné kedykoľvek
zmeniť výberom ikony používateľa     v
hlavnej ponuke.
Pri vybratí alebo výmene batérií nedôjde
k strate mena používateľa.
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Pochopenie hodnoty
Po dokončení merania sa hodnoty zobrazia
na obrazovke spolu s farebným obrázkom
srdca. Obrázok srdca a farba pozadia bude
označovať úroveň hypertenzie z výsledku. Na
výklad hodnoty použite nižšie uvedenú
tabuľku.
SYS: zobrazuje hodnotu pre systolický krvný 
tlak
DIA: zobrazuje hodnotu pre diastolický krvný 
tlak
    Zobrazí pulz (tep)
    Táto ikona sa zobrazí, ak je srdcový tep 

nepravidelný. Nepravidelný srdcový tep môže 
byť spôsobený rozprávaním, pohybom alebo chvením počas merania. 
Obvykle to nie je dôvod na obavy. Ak sa však symbol objavuje často aj 
pri striktnom dodržiavaní týchto pravidiel, potom by ste mali vyhľadať 
lekára.

Pamäťová funkcia
Zariadenie ActivScan™ uloží až 200 meraní pre každého používateľa. Namerané hodnoty sa
automaticky uložia pri dokončení merania. Po dosiahnutí 200 nameraných hodnôt nové
hodnoty automaticky nahradia tie najstaršie. Odporúčame vám pravidelne si prenášať svoje
uložené hodnoty do aplikácie Braun Healthy Heart na vašom smartfóne, aby ste mohli
jednoducho sledovať vývoj svojho krvného tlaku počas dlhších časových období.
Pamäť je stála. Uložené údaje sa nevymažú ani pri výmene batérií.

Skontrolujte priemer
svojich hodnôt
Zobrazte si priemery zo svojich meraní
ako report zvolením ikonky Report      
v menu. Táto funkcia poskytuje
priemery za posledných 7, 14 alebo
30 dní z merania ráno (vľavo), večer
(uprostred) a po celý deň (vpravo).
Celkový počet hodnôt získaných za
časové obdobie sa zobrazí v dolnej
časti a je zobrazený ako

EMMA

mmHg

70 

80 
mmHg120SYS 

DIA 

4:56 PM 
03-25-2016 

Zelená: normálny krvný tlak    Váš krvný tlak je normálny a hodnoty sú nižšie než 135 mmHg
systolického tlaku a nižšie než 85 mmHg diastolického tlaku.

Žltá: mierna hypertenzia Výsledok merania krvného tlaku je v oblasti miernej hypertenzie s hodnotami medzi
135 – 159 mmHg systolického tlaku alebo 85 – 99 mmHg diastolického tlaku.

Oranžová: 
stredná hypertenzia

Výsledok merania krvného tlaku je v oblasti strednej hypertenzie s hodnotami medzi
160 – 179 mmHg systolického tlaku alebo 100 – 109 mmHg diastolického tlaku.

Červená: ťažká hypertenzia
Výsledok merania krvného tlaku je v oblasti ťažkej hypertenzie s hodnotami od
180 mmHg systolického tlaku alebo 110 mmHg diastolického tlaku. Ak je váš
výsledok v tomto rozsahu, ihneď sa poraďte so svojím lekárom.

18-12-2016 — 25-12-2016 

75 

140 
90 

SYS

DIA 
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mmHHHgggmmmmm

mmHg

80 

160 
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DIA 
mmmmmmHHHggg

mmHg

70 

120 
80 

SYS

DIA 
mmmmmmHHHggg

mmHg

24h 

Kontrola priemerných hodnôt lepšie približuje vaše celkové kardiovaskulárne zdravie. 
Uistite sa, že si meriate tlak pravidelne, aby hodnoty presnejšie odrážali vaše celkové 
kardiovaskulárne zdravie.

Odkazuje na meranie ráno od 4:00 do 09:59
Odkazuje na meranie večer medzi 19:00 a 01:59 (na druhý deň) 

24 h Sa týka všetkých meraní vykonaných počas dňa, medzi 00:00 do 23:59

Sledovanie vývoja krvného tlaku
Výber ikony História      v menu umožní
prístup k prehľadu o údajoch o krvnom tlaku
vo forme stĺpcového grafu.
Každý farebný stĺpec predstavuje jediné 
čítanie. Zvoľte si farebný stĺpec presunutím 
modro vyfarbeného poľa pomocou 
navigačného kolieska. Podrobnosti 
o vybraných hodnotách sa zobrazia v dolnej 
časti stĺpcového grafu. Každá farba stĺpca 
je v súlade s pokynmi WHO uvedenými 
na strane 2.

Táto ikona označuje meranie pulzu.
Táto ikona sa zobrazí, ak bol počas 
merania zaznamenaný nepravidelný srdcový tep.

Nepravidelný srdcový rytmus sa vám zobrazí taktiež na stĺpcovom grafe ako prerušovaný
stĺpec  .

Odstránenie výsledku      
Výsledky je možné z histórie selektívne odstrániť. Také výsledky sa odstránia aj zo
všetkých ostatných náhľadov a nebudú
prevedené pri ďalšom spojení s aplikáciou
Braun Healthy Heart.
Vyberte si jeden výsledok na stĺpcovom
grafe a stlačte tlačidlo Enter: zobrazí sa
obrazovka s podrobnosťami o výsledku
a malé ikony v dolnej časti na odstránenie
tohto výsledku.
Ak chcete odstrániť výsledok, vyberte 
symbol koša      a potom stlačte tlačidlo 
Enter. Na zrušenie vyberte symbol späť  
a stlačte tlačidlo Enter 

EMMA

EMMA

mmHg

70 

80 
mmHg120SYS 

DIA 

16:56 
03-25-2016 
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Zobrazenie kalendára
Výberom ikony kalendára      v menu sa 
zobrazí váš denný priemer mesiac po mesiaci. 
Mesiac a rok sú zobrazené v hornej časti 
obrazovky.
Týždeň sa začína pondelkom naľavo; sobota 
a nedeľa sú napravo od sivej čiary.
Dni s nameranými hodnotami sú zobrazené 
vo farbe denného priemeru (pozri graf WHO 
na str. 2) a podrobnosti o konkrétnom 
dennom priemere sú zobrazené na pravej 
strane. 
Navigujte medzi dňami mesiaca použitím 
navigačného kolieska. Mesiace môžete rýchlo prechádzať prechodom na prvý (posledný) 
deň vmesiaci a potom preskočíte na predchádzajúci (ďalší) mesiac a tak ďalej.
V hornej časti obrazovky malá ikona srdiečka nasledovaná číslom          odkazuje na počet 
hodnôt, ktoré boli obstarané vo vybraný deň.
Všetky merania pre vybraný deň zobrazíte kliknutím na tlačidlo Enter. Malé srdiečko hore 
bude označovať namerané čísla      .      Kliknutím na tlačidlo Enter sa presuniete na ďalšie 
meranie. 

1/2

Párovanie cez Bluetooth®
Zariadenie ActivScan™ 9 je kompatibilné
s aplikáciou Braun Healthy Heart.
Uistite sa, že aplikácia Braun Healthy
Heart bola do smartfónu stiahnutá a je
otvorená.

  
        
Ak chcete prístroj spárovať s aplikáciou
Braun Healthy Heart na vašom smartfóne,
vyberte ikonu Bluetooth    v menu zariadenia
ActivScan™ 9.
Zapnite funkciu Bluetooth v telefóne. Pri
prvom použití aplikácie Braun Healthy Heart
postupujte podľa pokynov na obrazovke pre
spárovanie zariadenia. Aplikácia aj zariad-
enie zobrazia priebeh pripájania.
Keď sa váš ActivScan™ 9 úspešne spáruje,
na obrazovke sa zobrazí zelená značka
Ak chcete spárovať ďalšie zariadenia s vaším
smartfónom, prejdite do časti „Pripojenie
zariadenia“ aplikácie a postupujte podľa
pokynov.

03-13-16 
EMMA

mmHg

75 

90DIA 

mmHg140SYS 

16:56 

2 

EMMA

EMMA

Pridávanie, editovanie a mazanie používateľov
Pridanie druhého používateľa je nutné, ak
chcete zdieľať tento merač krvného tlaku s
inou osobou. Každý používateľ bude mať
vlastnú pamäť a uložené priemery.
Ak chcete pridať druhého používateľa,
vyberte ikonu Používatelia   v menu a
následne vyberte ikonu Pridať používateľa.
Ak ste už vytvorili dvoch používateľov,
vyberte používateľa výberom zodpovedajúcej
oranžovej alebo modrej ikony; meno
používateľa sa zobrazí
pod ikonou
Po výbere potvrďte používateľa začiarknutím.
Môžete upraviť meno používateľa    alebo používateľa odstrániť    pomocou malých
ikon v dolnej časti obrazovky.
Upozornenie: Odstránenie používateľa odstráni všetky hodnoty krvného tlaku 
a priemery pre daného používateľa, takisto dôjde k odstráneniu mena používateľa.

Nastavenie
Zariadenie ActiveScan™ 9 si je možné
prispôsobiť podľa svojich preferencií.
Prvá možnosť povolí alebo zakáže
animované pokyny, ktoré sa zobrazia
pred začatím merania krvného tlaku.
Druhá možnosť povolí alebo zakáže
výber používateľa pri zapnutí. Táto
možnosť má efekt iba vtedy, keď sú na
zariadení aktívni dvaja používatelia.
Začiarknite   na povolenie možnosti;
vyberte krížik   , ak chcete zakázať
možnosť, a potvrďte možnosť tlačidlom
Enter.
Uložte nastavenie výberom veľkého
začiarknutia     a stlačte tlačidlo Enter.

Informácie  
Získanie informácií o farebnom
kódovaní používanom na zobrazovanie
výsledkov merania. Toto farebné
kódovanie sa riadi pravidlami Svetovej
zdravotníckej organizácie.
Tu taktiež vidíte animovaný návod, ako
docieliť presné meranie krvného tlaku.

EMMA
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Indikátor životnosti batérie Batérie sú slabé
Keď sú batérie približne z 80 % vybité, zobrazí sa pri zapnutí asi na 6 sekúnd 
symbol batérie. Symbol slabej batérie sa potom zobrazí v pravom hornom rohu 
obrazovky. Vaše zariadenie ActivScan® 9 bude naďalej merať spoľahlivo, ale 
mali by ste si kúpiť nové batérie.
Batérie sú vybité výmena nutná
Keď sú batérie úplne vybité, pri zapnutí sa asi na 6 sekúnd zobrazí symbol 
prázdnej batérie a potom sa zariadenie automaticky vypne. Nie je možné 
namerať žiadne hodnoty a batérie je nutné vymeniť. 

Čistenie a skladovanie
• Neumiestňujte/nenechávajte zariadenie na priamom slnečnom svetle, vo vysokých 

teplotách alebo na vlhkých a prašných miestach.
• Neskladujte pri veľmi nízkych (menej než –20 °C) alebo vysokých (viac než 55 °C) 

teplotách.
• Na čistenie krytu používajte vlhkú handričku alebo jemný čistiaci prostriedok a potom ho 

vytrite dosucha.
• Nepoužívajte žiadne agresívne čistiace prostriedky.
• Keď jednotku nebudete dlhšie používať, vyberte batérie.  (Batérie môžu vytiecť alebo 

spôsobiť škodu).
• Neupravujte zariadenie. Prístroj nikdy neotvárajte! Zruší to platnosť vašej záruky.

Kalibrácia
Toto zariadenie bolo kalibrované pri výrobe. Ak sa zariadenie používa podľa návodu na
použitie, nie je nutná ďalšia periodická kalibrácia.

Záruka
Pred použitím tohto zariadenia si prečítajte všetky pokyny. Uschovajte si doklad ako dôkaz
o dátume nákupu. Účtenku je nutné predložiť pri reklamácii v rámci príslušnej záručné
lehoty. Všetky reklamácie v rámci záruky nebudú bez dokladu o kúpe uznané.
Na vaše zariadenie sa vzťahuje záruka s dĺžkou dva roky (2 roky) od dátumu kúpy. Táto
záruka sa vzťahuje na chyby materiálu alebo spracovania, ktoré sa vyskytujú pri bežnom
používaní; chybné zariadenie spĺňajúce tieto kritériá bude nahradené bezplatne.
Záruka nekryje chyby alebo škody spôsobené zneužitím alebo nedodržaním pokynov pre 
používateľa. Záruka zaniká, ak niekto prístroj otvorí, s prístrojom sa nevhodne manip-
ulovalo, používajú sa neznačkové diely alebo príslušenstvo alebo ak opravy vykonávajú 
neoprávnené osoby.
Na príslušenstvo a spotrebný materiál sa záruka nevzťahuje. Vo veci podpory navštívte
www.hot-europe.com/support alebo použite kontaktné informácie na
konci tohto návodu na obsluhu.
Táto záruka platí iba pre Európu, Stredný východ a Afriku. Čísla šarže a SN zariadenia sú
vytlačené na typovom štítku na zadnej strane produktu.

Poradca pri ťažkostiach

Problém Dôvod Riešenie

          

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 1

ERROR 255

ERROR 254

CHYBA FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Upozornenie na
slabú batériu Batérie sú slabé. Pripravte sa na skorú výmenu batérií.

          

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

c 1

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Upozornenie na
vybitú batériu

Upozorňuje, že batéria je úplne vybitá. Vložte nové batérie
alebo skontrolujte, či sú batérie správne vložené.

Zariadenie nie je možné
zapnúť, obrazovka je čierna Problém s batériou

Vymeňte batérie za nové a uistite sa, že sú správne
vložené. Ak ťažkosti pretrvávajú, obráťte sa na
zákaznícku podporu.

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH

Nie je možné sa
pripojiť k smartfónu

Držte sa ďalej od zdrojov vysokofrekvenčného rušenia, ako sú
mikrovlnné rúry, Wi-Fi routery, prenosné počítače atď. Pred
začatím párovania sa uistite, že je zapnuté Bluetooth na vašom
smartfóne.
Postupujte podľa pokynov pre párovanie zariadení Bluetooth v
aplikácii Braun a znovu inicializujte párovanie Bluetooth
pomocou aplikácie Braun.

ERROR 0 

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Chyba merania Pulzové vnemy na manžetu sú príliš slabé. Zmeňte pozíciu
manžety a opakujte meranie.ERROR 0

ERROR 1 

ERROR 2

ERROR 3

CHYBA 0

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Chyba nafukovania Manžeta nie je riadne upevnená. Zmeňte
pozíciu manžety a opakujte meranie.

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2 

ERROR 3

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Chyba prekročenia
rozsahu výsledku

Na chvíľu si odpočiňte a meranie opakujte. Uistite sa,
že je manžeta správne umiestnená na ruke.

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3 

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Chyba dĺžky nafukovania Manžeta nie je riadne upevnená. Nasaďte manžetu
a vykonajte meranie znovu.

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Interná chyba zariadenia Vyberte a znovu vložte batérie. Ak ťažkosti pretrvávajú,
obráťte sa na zákaznícku podporu.

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMWARE

ERROR BLUETOOTH 

Chyba kalibrácie Vyberte a znovu vložte batérie. Ak ťažkosti pretrvávajú,
obráťte sa na zákaznícku podporu.

ERROR 0

ERROR 1

ERROR 2

ERROR 3

ERROR 255

ERROR 254

ERROR FIRMVÉRU

ERROR BLUETOOTH 

Objavila sa chyba
počas aktualizácie
firmvéru Bluetooth

Zariadenie sa automaticky reštartuje použitím pôvodného
firmvéru Bluetooth. Znovu spustite proces sťahovania firmvéru
alebo postupujte podľa pokynov na obrazovke Braun APP.

Slovenský
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Špecifikácia
Číslo modelu BUA7200 
Metóda merania Oscilometrická
Rozsah merania krvného tlaku 40 ~ 255 mmHg 
Rozsah merania pulzu 40 – 199 tepov/min
Presnosť kalibrácie Krvný tlak: +/-3 mmHg, Pulz:

+/-4 % udávanej hodnoty

Nafukovanie/vyfukovanie Automatické
Displej Farebný TFT displej
Súpravy pamäťou Až 200 meraní na používateľa
Veľkosť manžety Univerzálna manžeta: obvod paže 22 – 42 cm (9 – 17

palcov) min./max.
Prevádzkové teplota + 10 °C – + 40 °C, rel. vlhkosť nižšia než 85 %, bez kondenzácie
Skladovacia teplota + 20 °C – + 55 °C, rel. vlhkosť nižšia než 85 %, bez kondenzácie
Hmotnosť jednotky 610g (bez batérií)
Napájací zdroj Alkalické batérie: 4× AA (LR6) 1,5 V
Automatické vypnutie Cca 60 sekúnd
Životnosť 5 rokov
Bezdrôtová komunikácia Bluetooth® Smart 

Frekvenčný rozsah: 2,4 GHz ISM pásmo (2400 – 2483,5 MHz)
Modulácia: GFSK
Efektívny vyžiarený výkon: <20dBm

Dôležité 
Prečítajte si návod.
Ak sa zariadenie nepoužíva v rámci určenej teploty, vlhkosti a atmosférického
tlaku, nie je možné zaručiť technickú presnosť merania.

Klasifikácia: 
Interne napájané zariadenie Použité časti typu BF

Chránené proti pevným cudzím predmetom s priemerom 12,5 mm a väčším.
Chránené proti zvisle kvapkajúcim vodným kvapkám, pri náklone zariadenia až do uhla 15°.

Nie je vhodné na použitie v prítomnosti horľavej anestetickej zmesi so vzduchom, kyslíkom alebo
oxidom dusným.
Nepretržitá prevádzka s rýchlym načítaním.

10 °C 
40 °C Prevádzkové teplota Skladovacia teplota

Skladovacia vlhkosť

Zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

Toto zariadenie spĺňa nasledujúce normy:
EN 60601-1:2006 / A1:2013 – všeobecné požiadavky na základnú bezpečnosť a základný
výkon EN 60601-1-2:2015 – zdravotnícke elektrické zariadenie – Elektromagnetická
kompatibilita – požiadavky a skúšky.
EN 60601-1-11:2010 – zdravotnícke elektrické zariadenie – požiadavky na zdravotnícke elektrické
zariadenie a zdravotnícke elektrické systémy používané v domácom prostredí zdravotnej starost-
livosti.

Tento výrobok spĺňa ustanovenia z EC smernice 93/42/EHS (Lekárska
smernica zariadenia).
Tento produkt nesie označenie CE a vyrába sa v súlade so smernicou
RoHS 2011/65/EÚ.

ZDRAVOTNÍCKE ELEKTRICKÉ PRÍSTROJE vyžadujú zvláštne opatrenia týkajúce sa elektro-
magnetickej kompatibility. Pre podrobný opis EMC požiadaviek sa obráťte, prosím, na miestne
autorizované servisné stredisko (pozri záruku) alebo navštívte www.hot-europe.com/support.
Prenosné a mobilné FR komunikačné zariadenia môžu ovplyvňovať elektrické zdravotnícke
prostriedky. Kaz Evropa Sàrl týmto vyhlasuje, že rádio zariadenie typu BUA7200 je v súlade
so smernicou 2014/53/ EÚ. Úplné znenie ES vyhlásenia o zhode je k dispozícii na nasledujúcej
internetovej adrese: www.hot-europe.com/support.

Tento výrobok obsahuje batérie a recyklovateľný elektronický odpad. S cieľom chrániť
životné prostredie nevyhadzujte zariadenie do domového odpadu, ale odneste ho do
miestneho zberného strediska.

Slovenský
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Austria 
+43 (0)1 360 277 1225 
Bahrain 
+973 17582250 
Belgium/Luxemburg 
+32 (0) 2 620 01 01 
Bosnia 
+387 (33) 636 285 
Bulgaria 
+359 (2) 40 24 600 
Croatia 
+385 (01) 3444 856 
Cyprus 
+357 22575016 
Cyprus Northern region 
+0392 22 72 367 
Czech Republic   
+420 (0) 2 25 43 97 69 
Denmark 
+45 35 15 80 40 
Finland 
+358 (0)9 81 71 00 14 
France 
+33 (0) 1 85 14 80 95 
Germany 
+49 (0) 21 173 749 003 
Greece 
+30 211 180 94 56 
Hungary 
+36 (06) 1 429 2216 
Iceland 
+354 555 3100 
Israel 
+1 800250221 
Italy 
+39 02 3859 1183 
Jordan 
+962 6 582 0112-3-4-5 
Kuwait 
+965 24833274 
Lebanon 
+961 (01) 512002 

Netherlands 
+31 (0) 78 201 8001 
Norway 
+47 23 50 01 20 
Poland 
+48 22 512 39 02 
Portugal 
+351 21 060 8045 
Qatar 
+974 4 4075048 
+974 4 4075000 
Romania 
+40 214 255 566 
Saudi-Arabia 
+966 3 8692244 
Western Region - Jeddah 
+966 (0) 22565555 Central 
Region - Riyadh 
+966 (0) 12886808 
Eastern Region - Al-Khobar 
+966 (0) 38940555 
South Region - Abha 
+966 (0) 72376062 
Slovakia 
+421 2 5011 2115 
Slovenia 
+386 (01) 888 86 74 
South Africa 
+27 (0) 11 089 1200 
Spain 
+ 34 913 754 176 
Sweden 
+46 (0)8 5199 3097 
Switzerland 
+41 (0) 22 567 5200 
Tunisia 
+216 71716880 
Turkey 
+90 216 337 22 55 
UAE 
+971 4 353 4506 
United Kingdom/Ireland 
+44 (0) 115 965 7449 

Kontaktné čísla podpory 


