LD12
Електронен апарат за измерване
на кръвното налягане на китката
Инструкция за употреба
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ЧАСТИ И КОМПОНЕНТИ

1. Основно тяло.
2. Цифров дисплей.
3. Бутон за вкл./ изкл....
4. . М1 и M2 (памет).
5. Маншет CUFF-LDA
6. Капак на сектора за батериите.
7. Кутия за съхранение.
8. Батерии
9. Ръководство за употреба.
10. Гаранционна карта.
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ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

Това ръководство е изготвено да подпомага ползвателя за сигурна и ефективна работа с цифровия апарат LD за измерване на кръвното налягане и
пулс (модел LD12) (оттук до края - наречен „Апаратът“). Използвайте апарата според предписанията, описани в това ръководството. Използвайте
апарата само по предназначение. Не използвайте апарата за никакви други цели. Прочетете и разберете цялото ръководство за употреба, и особено
частта „ПРЕПОРЪКИ ЗА КОРЕКТНИ ИЗМЕРВАНИЯ“.
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ЗА УПОТРЕБА
Използвайте апарата за измерване на Вашето систолично и диастолично
кръвно налягане и пулс на пациенти над 15 г. Този апарат е препоръчителен за използване от потребители с нестабилно кръвно налягане или артериална хипертония у дома, като допълнение към медицинско наблюдение
и контрол. Маншетът е конструиран за китка с обиколка от 12,5 до 20,5 см.
ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ
Тази апарат използва осцилометричния метод на измерване на кръвното налягане и пулс с Фъзи (Fuzzy) алгоритъм. Поставете маншета с апарата на
китката. Натиснете бутона на апарата и напомпването на маншета започва автоматично, след това при постепенното изпускане на въздуха апаратът
измерва. Чувствителни датчици на апарата улавят слабите осцилации на налягането в маншета, генерирани от разширяване и свиване на брахиалната
артерия, в отговор на пулсациите на сърцето. Напомпването спира когато
маншета е адекватно напомпан, за да определи диастоличното и систолично
налягане (измерва се амплитудата на вълната на налягането, превърната в
mmHg и показана на дисплея в цифри), след което въздухът се изпуска от
маншета. Апаратът има индикатор за аритмия и памет за двама потребители
по 90 измервания, за запаметяване на измерените резултати, както и функция осредняване на последните 3 измервания. Моля запомнете че апаратът
няма да осигури необходимата точност на измерването, ако се използва или
съхранява при температура или влажност различни от упоменатите в раздел
„Технически характеристики“ в това ръководство. Предупреждаваме също
така, за възможности за грешки при измерването с апарата при потребители
с установена сърдечна аритмия. Консултирайте се със специалист относно
измерването на кръвното налягане на Вашето дете.
ИЗПОЛЗВАНИ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ LD
Fuzzy (Фъзи) Алгоритъм - алгоритъм за обработка на резултатите от измерването в съответствие с особеностите на сърдечната
дейност на човека, осигурявайки най-висока прецизност.
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High
Norm
Low

Скáла WHO - класификация на резултатите според препоръките
на Световната Здравна Организация (WHO)
Индикация за аритмия - специален символ „ “ на дисплея на
апарата информира за наличие на неравномерен пулс; в съответния случай.
ПРЕПОРЪКИ ЗА КОРЕКТНИ ИЗМЕРВАНИЯ

1. За коректни измервания трябва да знаете че КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ Е
ОБЕКТ НА РЕЗКИ ВАРИАЦИИ ДОРИ В КРАТКИ ИНТЕРВАЛИ ОТ ВРЕМЕ.
Кръвното налягане зависи от много фактори. Обикновено то е по-ниско
през лятото и по-високо през зимата. Кръвното налягане варира в зависимост от атмосферното налягане, физически натоварвания, емоционални
състояния, стрес и диети. Медикаменти, употреба на алкохол и тютюнопушене влияят особено много. Също така при много хора, измереното в
клинични условия кръвно налягане е различно от това измерено у дома,
обикновено по-високо.
Тъй като при ниски температури кръвното налягане е по-високо, измервайте в домашни условия (при темп. около 20ᴼ С). Ако апаратът е съхраняван
при ниска температура, оставете го поне за 1 час на стайна температура
преди използване, в противен случай резултатите могат да бъдат некоректни. През деня разликите в стойностите на систоличното кръвно налягане при напълно здрави хора могат да бъдат между 30-50 mmHg и до 10
mmHg на диастоличното налягане. Зависимостта на кръвното налягане от
различни фактори е индивидуална за всеки човек. Съответно препоръчваме да се води дневник на измерванията от всеки потребител. САМО СПЕЦИАЛИСТ ЛЕКАР МОЖЕ ДА ТЪЛКУВА И АНАЛИЗИРА ТЕНДЕНЦИИТЕ НА
ИЗМЕНЕНИЯТА НА ВАШЕТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ.
Вариации на кръвното налягане през деня

Артериално налягане

Систолично налягане

Диастоличното
налягане
Време през деня
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Фиг.1

2. Сърдечносъдовите и някои други заболявания може да изискват измервания във фиксирани часове, назначени от Вашия лекуващ лекар. ЗАПОМНЕТЕ ЧЕ ДИАГНОСТИЦИРАНЕТО И ЛЕЧЕНИЕТО НА ХИПЕРТОНИЯТА
МОЖЕ ДА БЪДЕ ИЗВЪРШЕНО САМО ОТ СЕРТИФИЦИРАН СПЕЦИАЛИСТ
ЛЕКАР, НА БАЗАТА НА ИЗМЕРЕНИ СТОЙНОСТИ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ ОТ ТОЗИ ЛЕКАР. ВЗИМАНЕТО НА ЛЕКАРСТВА И ДОЗИРОВКАТА ИМ,
ТРЯБВА ДА БЪДАТ НАЗНАЧАВАНИ САМО ОТ ВАШИЯ ЛЕКУВАЩ ЛЕКАР.
3. При някои смущения като силно изТежка
разена съдова склероза, слаба пулсова
я
ни
вълна и също така при пациенти със силУмерена
то
р
ни нарушения на сърдечния ритъм, може
пе
Лека
Хи
да бъде трудно да се измери кръвното
Гранична стойност
налягане точно. В ТЕЗИ СЛУЧАИ КОНна нормално
СУЛТИРАЙТЕ СЕ С ЛЕКАР СПЕЦИАНормално
налягане
ЛИСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОНЕН АПАРАТ.
Диастолично налягане
4. НЕ ГОВОРЕТЕ И НЕ СЕ ДВИЖЕТЕ
ПО ВРЕМЕ НА ИЗМЕРВАНЕТО ЗА ПО- (Класификация на Световната здравна организация)
Фиг. 2
ЛУЧАВАНЕ НА ТОЧНИ РЕЗУЛТАТИ НА
ВАШЕТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ С ЕЛЕКТРОННИЯ АПАРАТ. ИЗМЕРВАЙТЕ ВАШЕТО КРЪВНО НАЛЯГАНЕ В СПОКОЙНА И КОМФОРТНА ОБСТАНОВКА НА СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА. НЕ СЕ
ХРАНЕТЕ ПОНЕ 1 ЧАС ПРЕДИ ИЗМЕРВАНЕ; НЕ ПУШЕТЕ, НЕ ПРИЕМАЙТЕ ТОНИЗИРАЩИ НАПИТКИ, АЛКОХОЛ 1.5-2 ЧАСА ПРЕДИ ИЗМЕРВАНЕ.
5. Прецизността на измерването зависи от правилния размер маншет за
Вашия бицепс. МАНШЕТЪТ НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ ТВЪРДЕ МАЛЪК ИЛИ
ТВЪРДЕ ГОЛЯМ.
6. Изчаквайте 3 минути между измерванията, за възстановяване на кръвообръщението в кръвоносните съдове. При потребители със силно изразена атереосклероза, поради значителна загуба на еластичността на съдовете, може да се наложи по-дълга пауза между измерванията (10-15 мин.).
Това се отнася също за пациенти страдащи от диабет от дълго време. За
по-точни резултати в тези случаи се препоръчва да се правят серии от 3
последователни измервания, и да се взема средната стойност.
7. Стойностите на измерванията на китката могат да се различават от тези
над лакътя. Възможни са вариации от +/- 10 mmHg на систоличното и диастоличното налягане при напълно здрави хора. Потребители с по-сериозни
здравни проблеми като хипертония, диабет, функционални аномалии на
черния дроб, периферната кръвна циркулация и др. трябва да бъдат много
внимателни. В тези случаи измерванията на кръвното налягане направени
китката, могат да се различават значително от тези направени над лакътя.
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ПОСТАВЯНЕ НА БАТЕРИИТЕ

1) Отворете капакът на сектора за батериите
и поставете 2 бр. „ААА“ размер батерии, според поляризацията изобразена в сектора. Не
прилагайте много сила за отстраняване на
капака за батериитe (фиг. 3)
2) Затворете капака.
M1 0/I M2

Фиг.3

Сменете всички батерии когато индикатора за изтощени батерии „
“
се появи на дисплея или когато няма никакви символи на дисплея. Индикаторът за изтощени батерии не се появява при напълно изтощени
батерии.
НАСТРОЙКА НА ДАТА И ЧАС

За влизане в режим настройки на датата и часа, натиснете бутона .
Съответният параметър започва да мига. За промяна на избрания параметър в посока увеличаване, натискайте бутона М2, а за намаляване - бутона
М1.
За преминаване към промяна на следващ параметър, година/месец/час е
необходимо да се натисне бутона .
Ако не са предприети действия в режим настройки на датата и часа за повече от 1 мин., апаратът преминава към индикация на дата и час.
При смяна на батериите, стойностите на датата и часа ще се занулят. Могат да се правят измервания без настройка на дата и час.
За изключване на режима настройки на дата и час, е необходимо да натиснете и задържите бутона за повече от 5 сек или когато не се предприемат действия за повече от 3 мин.
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ПРАВИЛНО ПОЗИЦИОНИРАНЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗМЕРВАНЕТО

Правилно позициониране по време на измерването
1. Седнете на стол до маса.
2. Повдигнете ръката с дланта към вас и поставете лакътя на масата.
3. Поставете кутията на апарата или навита кърпа
под предлакътната част на ръката и се уверете че
маншета е на нивото на сърцето Ви.
Фиг.4

Когато няма налича маса
1. Седнете на стол.
2. Повдигнете маншета до нивото на сърцето,
леко притискайки лявата ръка към гърдите.
3. По време на измерването леко придържайте
лявата ръка с дясната.

Измерване на кръвното налягане в легнало положение на гръб
1. Легнете на гръб.
2. Поставете навита кърпа под предлакътната
част на ръката и се уверете че маншета е на нивото на сърцето Ви.

Фиг.5

Фиг.6

* Направете 5-6 дълбоки вдишвания и издишвания преди измерването и се отпуснете.
* Измерените резултати могат леко да варират, в зависимост от заеманата от Вас позиция на тялото по време на измерването. Не кръстосвайте крака по време на измерването.
* Измервайте на една и съща китка и при една и съща позиция на
тялото.
* Ако маншетът е позициониран под/ над нивото на сърцето Ви, резултатите съответно ще бъдат по-високи/ по-ниски.
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ПОДГОТОВКА НА МАНШЕТА

1. В положение на лявата длан обърната към лицето Ви, поставете апарата така че да виждате дис5~10mm
плея. Ако поставите го на дясната ръка, резултати- 5~10mm
те могат леко да се различават от тези на лявата.
2. Поставете маншета така че краят му да бъде на
5-10 мм над сгъвката на китката. Нагласете апарата правилно на китката.
3. Затегнете маншета така че да няма свободно
пространство между маншета и китката. Маншетът
Фиг.7
Фиг.7
трябва да пасне добре на китката. При поставянето
на маншета на китката, уверете се че няма дрехи и тъкани под маншета.
ИЗМЕРВАНЕ НА КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ

1. Направете 5-6 дълбоки вдишвания и издишвания
преди измерването и се отпуснете. Не се движете, не
говорете и не стягайте мускулите на ръката. Включете
апарата натискайки - датата и часа ще се появат на
дисплея.
2. Натиснете .
3. Всички символи се появяват на дисплея за кратко
(фиг.8), и апаратът започва напомпване на маншета
автоматично. Първоначално напомпването ще спре
след достигане на налягане 190 mmHg (фиг.9).
Фиг.8
Фиг.8
4. След достигане на налягане 190 mmHg, маншетът
започва постепенно изпускане на въздуха. Цифрите на
дисплея започват да намаляват. Символът на пулса „
“ започва да мига.
ТЪЙ КАТО КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ И ПУЛСА СЕ ИЗМЕРВАТ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПУСКАНЕТО НА ВЪЗДУХА
ОТ МАНШЕТА, СТОЙТЕ СПОКОЙНО, НЕ ДВИЖЕТЕ
РЪКАТА И НЕ СТЯГАЙТЕ МУСКУЛИ ПО ВРЕМЕ НА
ИЗМЕРВАНЕТО.
5. Когато измерванего е завършено, маншетът е наФиг.9
Фиг.9
пълно изпразнен от въздух, резултатите се появяват на
дисплея и индикаторът <М1/М2> започва да мига, напомняйки Ви, че за да
запаметите резултатите, е необходимо да изберете памет 1 или 2, като натиснете съответно бутони М1 или М2. Ако не е натиснат бутон за повече от 3
минути, апарата автоматично преминава в режим показване на дата и час.
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Ако е открит неравномерен пулс по време на измерването, символът за аритмия „ “ ще се появи в края
на измерването. Появяването на индикаторът за аритмия може да бъде причинено от движение на тялото
по време на измерването. Ако често се появява този
символ на дисплея, обърнете се към Вашия лекар.
Заедно с цифровото изражение на Вашето кръвно налягане, резултатът е показан също така и във вид на
скáла WHO (СЗО) фиг. 10. Скáлата WHO е трицветна
графика - класификация на получените резултати споФиг.9
ред препоръките на СЗО. Използвайки скáлата показана от лявата страна на дисплея, можете да сравните
Вашите резултати според следната класификация: нормално кръвно налягане; завишено кръвно налягане или съответна степен на отчетена хипертония.
6. Натиснете за преминаване в режим показТежка
ване на дата и час. За да измерите отново, повия
он
Умерена
торете стъпките описани в този параграф.
рт
е
п
Лека
ЗА ДА ПОЛУЧИТЕ КОРЕКТНИ РЕЗУЛТАТИ, ОСХи
Гранична стойност
ТАВЕТЕ ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ИЗМЕРВАНИЯТА
на нормално
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА КРЪВООБРЪЩЕНИНормално
налягане
ЕТО. ИЗЧАКАЙТЕ ПОНЕ 3 МИНУТИ ПРЕДИ ДА
ИЗМЕРИТЕ ОТНОВО НА ЕДНА И СЪЩА РЪКА.
Диастолично налягане
Резултатите от всяко измерване (налагане, пулс) (Класификация на Световната здравна организация)
се запазват в паметта автоматично.
Фиг. 10
ДАННИТЕ СЕ ЗАПАЗВАТ В ПАМЕТТА ДОРИ КОГАТО АПАРАТА СЕ СЪХРАНЯВА БЕЗ БАТЕРИИ. ЗА ИЗТРИВАНЕ НА ВСИЧКИ СТОЙНОСТИ ОТ ПАМЕТТА, ТРЯБВА ДА ПРЕДПРИЕМЕТЕ ДЕЙСТВИЯ
ОПИСАНИ В РАЗДЕЛ „ФУНКЦИЯ ПАМЕТ“.
Ако не са предприети действия в режим настройки на датата и часа за повече
от 3 минути, апаратът преминава в режим показване на дата и час.
АВТОМАТИЧНО ДОНАПОМПВАНЕ
Ако по време на първоначалното напомпване до ниво 190 mmHg, налягането
не е достатъчно за провеждане на измерване, или движите ръката си, апаратът спира измерването и донапомпва маншета до по-високо ниво. Апаратът
има 4 фиксирани нива на напомпване: 190, 230, 270 и 300 mmHg. Донапомпването се повтаря до успешно измерване. Това не е дефект.
ПРИНУДИТЕЛНО ИЗПУСКАНЕ НА ВЪЗДУХА ОТ МАНШЕТА
За бързо изпускане на въздуха от маншета по време на напомпване или измерване (бавно изпускане), натиснете ...Въздухът се изпуска бързо и напълно и апаратът се изключва.
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ФУНКЦИЯ ПАМЕТ
MEMORY
MEMORY FUNCTION
FUNCTION

1. Резултатите от всяко измерване (налягане, пулс, дата и час) могат да се
запаметят в паметта на апарата. За тази цел, след измерване в рамките на
3 минути, изберете и натиснете бутони М1 или М2. АКО СЪОБЩЕНИЕ ЗА
ГРЕШКА СЕ ПОЯВИ НА ДИСПЛЕЯ, ТЕЗИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НЯМА ДА БЪДАТ ЗАПАМЕТЕНИ.
2. До 90 измервания и средни резултати от последните 3 измервания могат да се запаметят на всяка от
двете възможности за запаметяване. Когато броят на
измерванията надвиши 90, най-стария запис е изтрит
и се запаметява най-новото направено измерване.
3. Натиснете бутона М1 (или М2) за да видите резултатите, запаметени в паметта. При първо натискане
на бутон М1 (или М2) средната стойност на последФиг.11
Фиг.11
ните 3 измервания, запазени
в памет М1 (или М2), ще се
появи на дисплея, отбелязан със символ <А> (фиг.11).
При следващо натискане на
бутон М1 (или М2) индикатор
на избраната памет М1 (или
М2) и номер на съответното измерване ще се появят
на дисплея, и за 1 секунда
Фиг.12
съдържанието се показва
Фиг.12
(фиг.12). Когато съдържанието на съответната памет се показва, датата и часа на измерването се
появават алтернативно в долната част на дисплея. Всяко натискане на
бутон М1 (или М2) премества паметта към сътветно предишно измерване.
Ако няма запаметени стойности в паметта и бутони М1 (или М2) се натиснат първоначално, текущите дата и час ще се появят на дисплея.
ЗАНУЛЯВАНЕ НА ПАМЕТТА
За да изтриете всички стойности запаметени в паметта, натиснете бутон
М1 (или М2) и го задръжте за повече от 3 секунди. Символът „Clr“ ще се
появи на дисплея и всички стойности ще бъдат изтрити от паметта.
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРЕШКИ
Индикация

Възможна причина
Маншетът е поставен неправилно
или куплунгът на въздухопровода
не е поставен плътно.
Измерване не може да се направи
при движение на ръката или говорене по време на измерването. При
някои здравни състояния като силно
изразена съдова склероза, слаба
пулсова вълна и при пациенти със
силни нарушения на сърдечния ритъм, може да бъде трудно да се измери кръвното налягане точно.
Батериите са изтощени.

Начини за коригиране
на грешки

Уверете се че маншета е поставен коректно и куплунгът
е поставен плътно. Повторете цялата процедура.
Повторете
измерването
следвайки стриктно указанията в това ръководство.
Втези случаи консултирайте се със специалист за използването на електронен
апарат.
Заменете батериите с
нови.

ГРИЖИ, СЪХРАНЕНИЕ, РЕМОНТ И ИЗХВЪРЛЯНЕ НА АПАРАТА

1. Не излагайте апарата на висока влажност, директна слънчева светлина,
удари, вибрации. ТОЗИ АПАРАТ НЕ Е ВОДОУСТОЙЧИВ!
2. Не съхранявайте и не използвайте апарата в близост до отоплителни
инсталации и открит огън.
3. Извадете батериите ако няма да използване апарата за дълго време.
Изтичане на батериите може да повреди апарата. СЪХРАНЯВАЙТЕ БАТЕРИИТЕ ИЗВЪН ОБСЕГА НА ДЕЦА!
4. Пазете апарата чист и го предпазвайте от прах. Използвайте суха, мека
кърпа за почистване на уреда.
5. Пазете уреда и неговите компоненти далеч от вода, разтворители, спирт
и петролни продукти.
6. Предпазвайте маншета от контакт с остри предмети; не разтягайте или
сгъвайте прекалено плътно маншета.
7. Не подлагайте уреда на силни удари, като изпускане на пода.
8. Този апарат не съдържа компоненти за настройка на точността. Забранява се отварянето на електронния блок. Поправяйте апарата само в оторозирани сервизи.
9. При приключване на гаранционния период, проверявайте от време на
време състоянието на апарата в оторизиран сервиз.
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10. Изхвърляйте уреда и неговите компоненти според съответните локални изисквания за целта. Няма специални изисквания за изхвърляне на уреда от производителя.
11. Маншетът може да издържи различни санитарни въздействия. Вътрешната част на маншета (контактираща с ръката) може да бъде почиствана
напр. с памук натопен в 3%- разтвор водороден прекис. При продължителна употреба е възможно избеляване на материята на маншета. Не се
разрешава пране и гладене на маншета.
СЪВЕТИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРОБЛЕМ
След натискане
на
няма
индикация на
дисплея.
Напомпването
спира и започва
отново.
Всеки път
резултатите от
измерването са
различни.
Резултатите са
твърде високи/
ниски.
Стойностите на
пулса са твърде
високи/ ниски.
Невъзможност
да се направят
повече измервания
Спонтанно самоизключване.

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА
Изтощени батерии.
Поляритета на батериите не
е спазен.
Клемите на батериите са
замърсени.
Автоматично донапомпване за
коректни резултати.
Може би говорите или се
движите по време на измерването?
Проверете дали маншета е на
едно ниво със сърцето?
Проверете дали маншета е
поставен коректно?
Дали не стягате мускулите на
ръката?
Говорите или се движите по
време на измерването?
Дали не стягате мускулите на
ръката?
Говорите или се движите по
време на измерването?
Използване на изтощени
батерии.
Задействане на система за
самоизключване.

НАЧИН ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
Заменете батериите с нови.
Поставете коректно батериите.
Почистете клемите със суха
кърпа.
Вижте раздел ИЗМЕРВАНЕ НА
КРЪВНОТО НАЛЯГАНЕ.
Успокойте се и повторете
измерването.
Заемете правилна позиция при
измерване.
Заемете правилна позиция при
измерване.
Поставете маншета правилно.
Стойте спокойно и не говорете
по време на измерването.
Запазете тишина и спокойствие
по време на измерването.
Повторете измерването след
най-малко 5 мин.
Използвайте алкални батерии
на известни производители.

Това не е дефект. Апаратът се
самоизключва 3 минути след
последното действие.
Ако независимо от препоръките по-горе не успявате да направите коректни измервания, преустановете използването на уреда и се отнесете към оторизиран
сервиз. Не се опитвайте да поправяте уреда сами.
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ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Метод на измерване
Дисплей
Диапазон на налягането в маншета, mmHg
Диапазон на измерване:
налягане в маншета mmHg
пулс, 1/мин
Диапазон на допустими абсолютни грешки при
измерване на налягане в маншета, mmHg
Диапазон на допустими относителни
грешки при изм. на пулс, в %
Дата и час
Памет
Захранване, V
Видове захранване
Максимална консумация, W
Операционна среда:
Температура в oС
Относителна влажност, % Rh
Условия за съхранение и транспорт:
Температура в oС
Относителна влажност, % Rh
Маншет:
Тип:
Размер:
Параметри:
Размери (електронен блок), мм
Тегло (без опаковка, калъф, батерии
и адаптор), г
Окомплентовка:

осцилометричен с Фъзи (Fuzzy)
алгоритъм
LCD
от 0 до 300
от 40 до 260
от 40 до 160
±3
±5
да
2 х 90 последни измервания + средни
стойности на последните 3 измервания
3
2 ААА размер батерии
1,5
от 10 до 40
85 и по-ниска
от -20 до 50
85 и по-ниска
CUFF-LD12
преоформен маншет
за възрастни (обиколка 12,5-20,5 см)
66 х 70 х 32
118
апарат, маншет (свързан с апарата),
2 батерии, кутия за съхранение, ръководство за употреба, гаранционна
карта, опаковъчна кутия
Годината на производство е показана
отдолу на апарата в серииния номер
след символите „АА“
Тип BF
Важно: Прочетете инструкциите
Тип ІІ

Година на производство
Символи
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СЕРТИФИЦИРАНЕ И РЕГИСТРАЦИИ
Този уред е произведен и одобрен в съответствие с международния стандарт
ISO 13485:2003.
Апаратът LD12 е в съответствие с изискванията на Европейската Директива
MDD 93/42/EEC, международни стандарти, EN980.
Производител:
Little Doctor Electronic (Nantong) Co. Ltd., No.8, Tongxing Road Economic & Technical
Development Area, Nantong 226010, Jiangsu, PEOPLE‘S REPUBLIC OF CHINA

ОБЩИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ
Уважаеми потребителю,

Благодарим Ви за избора на продукт на фирма LITTLE DOCTOR.
“ПАМ 2000” Ви дава гаранция от 24 месеца за качеството на закупените апарати.
Гаранцията е валидна, ако по време на гаранционния период стоката покаже дефект
поради некачествени материали или неправилна изработка. Всички дефекти през този
период се отстраняват безплатно от упълномощена сервизна база, указана по-долу.
Гаранцията се отнася за стоки, произведени от фирма LITTLE DOCTOR закупени в
упълномощени магазини, снабдявани от фирма “ПАМ 2000” ЕООД и е валидна само
на територията на България.
Гаранцията се признава от упълномощената сервизна база само срещу предоставяне
на гаранционна карта, попълнена четливо и правилно, доказваща, че стоката е
закупена (съдържа името на продавача и датата на покупката) от съответния магазин.
Гаранцията не покрива транспортни разходи до сервизната база.
Гаранционното обслужване може да бъде отказано при следните случаи:
К
 огато не са спазени указанията за монтаж и експлоатация, посочени в ръководството
К
 огато има несъответствие между данните в документа и самата стока.
К
 огато има видими опити за подправяне на фабричния номер или гаранционната
лепенка на стоката
К
 огато има повреди поради ремонт от лица или неупълномощена сервизна база и/
или са правени модификации
К
 огато повредите са вследствие на външни фактори: прах, течности, излагане на
неблагоприятни атмосферни условия, електрическо претоварване
П
 овреди при транспорт
Н
 еправилна експлоатация на стоката
Н
 еправилно поддържане (напр. инсталиране, програмиране, ремонт и почистване).
Дефектиралата стока се доставя в оригиналната си опаковка. Рискът от повреди по
време на транспотр от и до сервизната база е за смека на купувача.
Купувачът има право стоката да бъде заменена (или сумата да бъде върната),
ако сервизната база в писмена форма удостовери, че стоката не може да бъде
ремонтирана, или ако купувачът не може да ползва стоката поради повтарящи се
дефекти, или многократно проявени дефекти.

•
•
•
•
•
•
•
•
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ПАМ 2000 - ЕООД

СОФИЯ 1404, ул. “Тодор Каблешков” 69, магазин 6,
e-mail: pam2000.bg@gmail.com, zdravi.bg, тел.: 0888 90 76 83

ГАРАНЦИОННА КАРТА
Вид на стоката:................................................................................
Модел:..............................................................................................
Фабричен номер:.............................................................................
Купувач:............................................................................................
Адрес:...............................................................................................
Телефон:...........................................................................................
Стоката е закупена на дата:...........................................................
Продавач и печат:............................................................................
Подпис:.............................................................................................

ДАТА на
РЕМОНТИРАНЕ

ДАТА на
ПОСТЪПВАНЕ

ПОРЕДЕН
НОМЕР

РЕМОНТИ В ГАРАНЦИОНЕН СРОК
ОПИСАНИЕ на РЕМОНТА
и СМЕНЕНИ ЧАСТИ

ИМЕ на
ТЕХНИКА

ПОДПИС и
ПЕЧАТ

