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Дякуємо, що придбали вимірювач NightView. Цей вимірювач артеріального 
тиску призначено для використання на зап'ясті.У цьому вимірювачі 
артеріального тиску та частоти пульсу використовується осцилометричний 
метод вимірювання артеріального тиску. Коли манжета роздувається, 
вимірювач реєструє пульсації тиску в артерії під манжетою. Ці пульсації 
називають осциляціями. Електронний сенсор тиску виводить на дисплей 
цифрові показники артеріального тиску.

Не використовуйте цей прилад для вимірювання тиску у дітей та осіб, які не 
відповідають за свої дії.

Перед початком використання приладу прочитайте розділ цієї інструкції 
стосовно експлуатації Важлива інформація щодо безпеки.
З метою Вашої безпеки неухильно дотримуйтесь настанов, наведених 
у цьому керівництві з експлуатації. 
Збережіть його для отримання необхідної інформації в майбутньому. 
ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З ЛІКАРЕМ щодо конкретних значень Вашого 
артеріального тиску.

Настанови з техніки безпеки
Це керівництво з експлуатації містить важливу інформацію про вимірювач 
NightView. З метою безпечної та правильної експлуатації цього приладу 
необхідно ПРОЧИТАТИ та ЗАСВОЇТИ всі ці настанови. Якщо ці настанови 
незрозумілі або зумовлюють питання, то перед початком експлуатації 
цього приладу зверніться до свого дилера або дистриб'ютора компанії 
OMRON. Проконсультуйтеся з лікарем щодо конкретних значень Вашого 
артеріального тиску.
Призначення
Прилад являє собою цифровий електронний блок, призначений для вимірювання 
артеріального тиску та частоти пульсу у дорослих пацієнтів з окружністю зап'ястя 
від 13,5 см до 21,5 см. Прилад визначає наявність нерегулярного серцебиття 
під час вимірювання та відображає відповідний індикатор разом з результатами 
вимірювання. За бажанням користувача можна активувати режим «нічне 
вимірювання» для автоматичного здійснення вимірювань тричі в нічний час. 
Прилад виконує нічне вимірювання тиску незалежно від того, чи спить пацієнт 
чи ні під час вимірювання.* Прилад призначено для використання переважно 
в домашніх умовах.
*Asayama К., Fujiwara Т., Hoshide S. зі співавторами. Nocturnal blood pressure 
measured by home devices: evidence and perspective for clinical application.
J Hypertens. 2019; 37 (5): 905-916.
Розпакування та огляд
Вийміть тонометр з упаковки, огляньте його та переконайтесь у відсутності 
пошкоджень. Якщо прилад пошкоджено, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ його та 
зверніться до свого продавця або дистриб'ютора компанії OMRON.

Зміст

Вступ

Важлива інформація щодо безпеки

1. Загальна інформація про прилад

2. Підготування до роботи

Попередження!
Позначає потенційно небезпечну ситуацію, яка, 
якщо їй не запобігти, може призвести до смерті 
або тяжких травм.

 

• 

Не надягайте манжету на зап'ястя під час використання крапельниці або 
під час переливання крові.

• 

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ цей прилад у камерах гіпербаричної оксигенації, 
у середовищі, насиченому киснем або поблизу займистих газів.

• 

В ЖОДНОМУ РАЗІ не ставте собі діагноз та не лікуєте себе на підставі 
отриманих результатів. ОБОВ'ЯЗКОВО проконсультуйтеся з лікарем.

• 

Виріб містить дрібні деталі, які у випадку проковтування немовлям, можуть 
стати причиною удушення.

• 

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ пристрій з обладнанням для магнітно-резонансної 
томографії (MPT). Це може викликати місцеве печіння або опік.

• 

У разі виникнення помилки або появи сумнівів в результатах вимірювань 
перевірте життєві функції пацієнта за допомогою аускультації або пальпації.

• 

Припиніть використання приладу та зверніться до лікаря у випадку появи 
подразнення на шкірі або виникненні неприємних відчуттів.

• 

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ цей прилад в місцях з високою або низькою вологістю 
або за високих чи низьких температур. Ознайомтеся з розділом 8.

• 

Під час вимірювання стежте за тим, щоб прилад на зап'ясті не викликав 
обмеження кровотоку протягом довгого часу.

• 

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ цей прилад в середовищі інтенсивного застосування 
обладнання, наприклад, в поліклініці або в кабінеті лікаря).

• 

НЕ затягуйте манжету на зап'ясті занадто сильно.• 
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ прилад після закінчення терміну експлуатації. 
Ознайомтеся з розділом 8.

• 

Дітям цей виріб слід застосовувати лише під безпосереднім наглядом лікаря.• 

Перед вимірюванням та під час вимірювання стежте за тим, щоб не виникли 
такі ситуації:
— вимірювач не знаходиться на рівні серця пацієнта;
— пацієнт рухається під час вимірювання.

• 

Прочитайте рекомендації «Належна утилізація приладу» в розділі 10 та 
дотримуйтеся їх під час утилізації пристрою.

• 

• 

Під час встановлення елементів живлення ОБОВ'ЯЗКОВО дотримуйтеся 
полярності.

• 

Періодично перевіряйте елементи живлення, щоб переконатися в їх здатності 
функціонувати.

• 

Використовуйте ЛИШЕ елементи живлення, призначені для цього вимірювача. 
Робота з іншими елементами живлення може пошкодити вимірювач та/або 
призвести до його непридатності.

• 

Не замінюйте елементи живлення, коли прилад ввімкнено.• 

Для цього приладу використовуйте ЛИШЕ 2 лужних елемента живлення типу 
«ААА». НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ елементи живлення іншого типу. 
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ нові та старі елементи живлення разом. 
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ разом елементи живлення різних марок.

• 

Виймайте елементи живлення, якщо прилад не використовуватиметься 
протягом тривалого часу.

• 

У випадку потрапляння в очі електроліту з елементу живлення негайно 
промийте їх великою кількістю чистої води. Негайно зверніться до свого лікаря.

• 

Якщо рідина потрапила з елемента живлення на шкіру негайно промийте 
уражені ділянки великою кількістю чистої теплої води. Якщо подразнення, 
травма або біль зберігаються, зверніться до свого лікаря.

• 

НЕ використовуйте елементи живлення після закінчення їх терміну придатності.• 

НЕ ЗБЕРІГАЙТЕ вимірювач в місцях, зазначених далі:
— Якщо місце зберігання зазнає впливу прямих сонячних променів, пилу або 
    їдких парів (наприклад, дезінфікуючого розчину).
— У місцях, схильних до вібрації або ударів.
— Поруч з нагрівачем.

• 

Перш ніж використовувати цей виріб, огляньте його та переконайтеся, що на 
ньому немає забруднень, вологи або деформацій внаслідок падінь або 
пошкоджень.

• 

Якщо пристрій не використовувався довгий час, то перед використанням 
перевірте його, щоб переконатися, що прилад функціонує відповідним чином.

• 

Регулярно очищайте виріб.• 
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ для очищення вимірювача спирт, розчинник та бензин.• 
НЕ ОЧИЩУЙТЕ виріб в автоклаві та не наражайте його дії газової стерилізації 
(окисом етилену, парами формальдегіду, висококонцентрованим озоном тощо).

• 

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ прилад одночасно з іншим медичним електричним 
обладнанням (класу ME). Це може порушувати роботу приладу та/ або 
призводити до неточних результатів.

• 

Перед вимірюванням необхідно відпочити не менше 5 хвилин.• 
Перед виконанням вимірювань зніміть з зап'ястя пацієнта об'ємний одяг чи 
одяг, що щільно обтискає, а також будь-які прикраси.

• 

Не рухайтеся та НЕ РОЗМОВЛЯЙТЕ під час вимірювання.• 
Використовувати прилад дозволяється ЛИШЕ особам з обхватом зап'ястя 
в межах діапазону, зазначеного для манжети.

• 

Перед виконанням вимірювань переконайтеся, що температура приладу 
відповідає кімнатній. Виконання вимірювань після різкого перепаду температур 
може призвести до отримання неточних значень. Якщо ви плануєте 
використовувати прилад за температури, зазначеній в умовах експлуатації, 
після його зберігання за максимальної або мінімальної температури зберігання, 
компанія OMRON рекомендує зачекати приблизно 2 години, щоб прилад 
нагрівся або охолов. Для отримання додаткової інформації щодо температури 
експлуатації та зберігання/транспортування див. Розділ 8.

• 

Протягом 30 хвилин до вимірювання не варто приймати ванну, пити алкогольні 
напої або каву, палити, виконувати фізичні вправи або вживати їжу.

• 

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ в місцях з підвищеною вологістю або в місцях, 
де можливе потрапляння води всередину приладу. Це може привести до 
пошкодження приладу.

• 

НЕ ДОПУСКАЙТЕ падіння тонометра та не наражайте його дії сильних струсів 
або вібрацій.

• 

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ цей прилад під час керування автомобілем 
(наприклад, в автомобілі).

• 

Під час вимірювання переконайтеся, що на відстані 30 см від приладу немає 
стільникових телефонів або інших електричних пристроїв, що випромінюють 
електромагнітні хвилі. Це може порушувати роботу приладу та/або призводити 
до неточних результатів.

• 

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ цей прилад з жодною іншою метою, окрім 
вимірювання артеріального тиску.

• 
Зніміть манжету з зап'ястя, якщо вона не починає здуватися під час вимірювання.• 

НЕ ВИКОНУЙТЕ вимірювання частіше, ніж це необхідно, оскільки внаслідок 
обмеження кровотоку можливе утворення синців.

• 

Нагнітати повітря до манжети, ЛИШЕ, якщо вона обгорнута навколо зап'ястя.• 

НЕ РОЗБИРАЙТЕ прилад або інші компоненти та не намагайтеся ремонтувати 
їх. Це може привести до неправильного відображення показників приладу.

• 

Якщо Ви страждаєте на серйозні порушення кровообігу або захворювання крові, 
то перед використанням приладу необхідно проконсультуватися з лікарем, 
оскільки роздування манжети може призвести до утворення синців.

• 

Проконсультуйтеся з лікарем перед використанням цього приладу, якщо 
у Вас була мастектомія.

• 

Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати цей прилад 
в наступних випадках:
— недостатність периферичного кровообігу або часткове зниження 
    артеріального тиску або температури;
— використання апарату штучного кровообігу та вентиляції легень;
— артеріовенозна фістула;
— псевдогіпертензія;
— судоми, венозний пульс, рухи тіла такі, як під час непрямого масажу серця, 
    ревматизм.

• 

Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати цей прилад на зап'ясті, 
якщо на ньому є внутрішньосудинний доступ або вводяться ліки, оскільки 
в цьому випадку можливе тимчасове припинення кровотоку, що здатне 
призвести до пошкодження.

• 

Зберігайте елементи живлення в місцях, недоступних для дітей.• 

Цей прилад випромінює радіочастотну (РЧ) енергію в діапазоні 2,4 ГГц. 
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ цей прилад в місцях, де щодо використання 
радіочастотного випромінювання передбачені обмеження (наприклад, 
на борту літака або в лікарнях). У місцях з обмеженнями щодо використання 
радіочастотного випромінювання вимкніть на вимірювачі функцію Bluetooth® 
та витягніть елементи живлення.

• 

Відповідальність за обслуговування несе лікарня чи поліклініка. Регулярно 
оглядайте цей прилад та виконуйте його обслуговування.

• 

У випадку частого виконання вимірювань протягом довгого часу у пацієнта 
необхідно регулярно перевіряти стан кровотоку. Накладайте манжету 
на зап'ясті пацієнта правильно, відповідно до цього керівництва.

• 

НЕ ЗБЕРІГАЙТЕ цей прилад в наступних місцях:
— місця з вібрацією, такі як машина або гелікоптер швидкої допомоги;
— місця з наявністю газу або полум'я;
— місця з наявністю водяних бризок або пари;
— сховище хімічних реагентів.

• 

Якщо з приладу йде дим, наявні незвичайний запах або незвичайні звуки, 
негайно припиніть його використання та зверніться до свого продавця або 
дистриб'ютора компанії OMRON. У такому випадку можливе займання або вибух.

• 

Проконсультуйтеся з лікарем, перш ніж використовувати прилад у випадку 
аритмій, що часто зустрічаються (наприклад, передсердна або шлуночкова 
екстрасистолія або миготлива аритмія), артеріосклерозі, зниженої перфузії, 
діабеті, вагітності, прееклампсії або ниркової недостатності. ЗВЕРНІТЬ УВАГУ, 
що будь-який з цих станів, а також рух, тремор або тремтіння пацієнта, 
можуть вплинути на показники приладу.

• 

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ цей прилад поблизу високочастотного (ВЧ) хірургічного 
обладнання, обладнання для магнітно-резонансної терапії (MPT) чи апаратів 
комп'ютерної томографії (КТ). Це може порушувати роботу приладу та/або 
призводити до неточних результатів.

• 

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ цей вимірювач на травмованому зап'ясті, а також, якщо 
на зап'ясті встановлено датчик SpО2, катетер для вимірювання інвазивного 
тиску або артеріовенозний (АВ) шунт.

• 

ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ самостійно призначати собі лікування на підставі результатів, 
отриманих за допомогою цього приладу. Вживайте препарати відповідно до 
призначення лікаря. Ставити діагноз та лікувати гіпертонію може ЛИШЕ 
кваліфікований лікар.

• 

Передавання даних

Використання елементів живлення

Увага!
Позначає потенційно небезпечну ситуацію, яка, якщо їй 
не запобігти, може привести до травмування легкої або 
середньої тяжкості користувача або пацієнта, або ж до 
пошкодження обладнання чи іншого майна.

НЕ ЗАМІНЮЙТЕ елементи живлення під час передавання результатів 
вимірювань на мобільний пристрій. Це може призвести до неправильної 
роботи вимірювача та помилці передавання результатів вимірювань 
артеріального тиску.

Передавання даних

Передавання даних

1.1 Комплект поставки

1.2 Електронний блок

1.3 Дисплей та символи

 
Вимірювач, 2 лужних елемента живлення «ААА», чохол для зберігання, 
керівництво з експлуатації, журнал для запису артеріального тиску.

Ці межі визначено на підставі статистичних показників артеріального тиску.
*Європейське товариство з гіпертензії (ЄТГ, ESH) та Європейське товариство 
кардіологів (ЄТК, ESC).

1.4 Класифікація АТ (Артеріального тиску)

2.1 Встановлення елементів живлення

3. Використання приладу

2.2 Синхронізація приладу з мобільним пристроєм

2.3 Встановлення дати та часу вручну

2018 ЄСАГ/ЕСК* Рекомендації з лікування хворих з артеріальною 
гіпертензією.
Визначення гіпертензії за рівнем артеріального тиску на прийомі у лікаря 
та вдома.
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POSITION
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[Спереду]

[Знизу]

[Зі зворотного боку]
ДисплейМанжета на 

зап’ястя

Манжета 
на зап’ястя                     

Відсік для елементів 
живлення

Індикатор положення Кнопка [Налаштування дати/часу]
Індикатор на кнопці [Night] (Ніч)  Кнопка [Під’єднання]
Кнопка [Пам’ять]
Кнопка [Night] (Ніч)
Кнопка [START/STOP] (ВВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ)
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A

A Значення дати/часу

B Індикатор ввімкнення функції Bluetooth

C
Індикатор рівня заряду елемента живлення

Відображається, якщо функція Bluetooth вимкнена.

Блимає/відображається, якщо необхідно передати дані, оскільки 
пам'ять майже або повністю заповнена. Значення необхідно 
передати одразу після синхронізації приладу з мобільним 
пристроєм, поки прилад не вилучив найбільш ранні значення. 
На одного користувача в пам'яті може зберігатися до 350 значень.

Відображається під час випускання повітря з манжети.

Блимає у разі низького заряду елементів живлення. 
Відображається, якщо батарейки розряджені.

D Індикатор декомпресії

E

Індикатор синхронізації

F

Індикатор нерегулярного серцебиття

Відображається разом з результатом вимірювання, якщо під час 
вимірювання 2 або більше разів визначається нерегулярний 
ритм. Нерегулярний ритм серцебиття - це ритм, який на 25% 
повільніший або на 25% швидший за середній ритм, визначений 
вимірювачем під час вимірювання артеріального тиску. Якщо ці 
порушення ритму тривають, радимо звернутися до лікаря 
та виконувати його настанови.

Короткий ДовгийНерегулярне 
серцебиття 
Нормальне
серцебиття

G

Індикатор руху
Відображається разом з результатами вимірювання, якщо ви 
рухалися під час вимірювання. В такому випадку зніміть манжету 
з зап'ястя та почекайте 2-3 хвилини. Потім повторіть 
вимірювання в стані спокою.

H

Індикатор правильної фіксації манжети
Відображається, якщо манжету накладено на зап'ясті занадто 
щільно під час вимірювання. Також відображається для 
результатів в пам'яті, якщо під час вимірювання манжету було 
накладено на зап'ясті занадто вільно.

I Систолічний артеріальний тиск (SYS)

J Діастолічний артеріальний тиск (DIA)

K

Значення частоти пульсу (PULSE)/номер комірки пам'яті
Частота пульсу відображається після вимірювання.
Під час натискання кнопки [Пам'ять] перед відображенням частоти 
серцевих скорочень приблизно одну секунду на дисплеї 
відображається номер комірки пам'яті.

У лікаря Вдома

Систолічний артеріальний тиск ≥ 140 мм рт. ст. ≥ 135 мм рт. ст.

Діастолічний артеріальний тиск ≥ 90 мм рт. ст. ≥ 85 мм рт. ст.

Попередження!
• В ЖОДНОМУ РАЗІ не ставте собі діагноз та не лікуєте себе на підставі 
отриманих результатів. ОБОВ'ЯЗКОВО проконсультуйтеся з лікарем.

1. Візьміться за виступ кришки відсіку 
для елементів живлення, посуньте 
та зніміть її.

Виступ кришки 

2. Встановіть 2 елементи живлення «ААА», 
дотримуючись полярності, зазначеної 
в відсіку для елементів живлення.

3. Закрийте кришку відсіку для елементів 
живлення.

Після правильного встановлення елементів живлення 
дисплей блимає протягом 2 хвилин, як зображено 
на рисунку праворуч, після чого вимірювач 
автоматично вимикається.

Примітка
• Якщо на дисплеї блимає індикатор «      », радимо замінити елементи 
живлення.

• Пам'ятайте, що компанія OMRON не несе відповідальності за втрату 
даних та/або інформації в застосунку.

• «OMRON connect» є єдиним застосунком, яке ми радимо 
використовувати з приладом для правильного передавання даних.

• Щоб замінити елементи живлення, вимкніть прилад та вийміть елементи 
живлення. Потім одночасно вставте 2 нових лужних елемента живлення.

• Після правильного встановлення елементів живлення на дисплеї дати 
та часу блимає значення року. Слід встановити значення дати та часу.

• У разі заміни елементів живлення попередні вимірювання не видаляються.
• Елементи живлення з комплекту поставки можуть мати коротший строк 
експлуатації, ніж нові елементи.

• Елементи живлення слід утилізувати відповідно до місцевих правил 
утилізації.

Передавання результатів вимірювання з вимірювача на мобільний пристрій 
дозволяє відстежувати зміни артеріального тиску.
Під час синхронізації приладу з мобільним пристроєм дата та час на 
вимірювачі встановлюються автоматично.

2.4 Поради щодо вимірювання артеріального тиску

Якщо прилад синхронізовано зі смарт-пристроєм, дата та час встановлюються 
автоматично.Якщо необхідно встановити їх вручну, дотримуйтесь інструкцій, 
зазначених нижче.

3.1 Здійснення вимірювання зранку та ввечері

Перелік сумісних мобільних пристроїв див. на сайті 
www.omronconnect.com/devices/

1. Увімкніть функцію Bluetooth на своєму мобільному пристрої.

2. Завантажте та встановіть на мобільний пристрій застосунок 
«OMRON connect».

Якщо у вас вже встановлено застосунок «OMRON connect» та є обліковий 
запис, відкрийте програму та додайте новий прилад.

3. Відкрийте програму на мобільному пристрої, 
потім натисніть та утримуйте кнопку 
[Під’єднання] більше 2 секунд. 
Потім дотримуйтесь інструкцій.

4. Переконайтеся, що прилад успішно під’єднано.

Якщо прилад успішно під’єднано до мобільного пристрою, тричі блимає 
та потім відображається значок «ОК».

Примітка

1. Натисніть та утримуйте кнопку [Встановлення дати/часу] більше 
2 секунд. 
Блимає значення року.

2. Щоб налаштувати значення року, натисніть кнопку [Пам'ять]. 
Натисніть та утримуйте кнопку [Пам'ять], щоб швидко збільшити 
значення року.

3. Щоб підтвердити значення року, натисніть кнопку [Встановлення 
дати/часу]. Після цього починає блимати значення місяця.
Повторіть ті ж кроки, щоб налаштувати місяць, день, години та хвилини.

4. Натисніть кнопку [Встановлення дати/часу], щоб зберегти 
налаштування.

Для отримання точних результатів виконуйте наступні настанови:
• Стрес сприяє підвищенню артеріального тиску. Не здійснюйте вимірювання 
під час стресу. 

• Вимірювання необхідно виконувати в тихому місці.
• Важливо виконувати вимірювання в один і той же час щодня. Рекомендується 
виконувати вимірювання вранці та ввечері.

• Не забудьте записати показники артеріального тиску та частоти пульсу, щоб 
згодом показати їх лікарю. Одноразове вимірювання не дозволяє отримати 
точне значення артеріального тиску. Необхідно виміряти артеріальний тиск 
та записати показники декілька разів протягом деякого періоду часу.

2.5 Фіксація манжети на зап'ясті
Примітка
• Наступні кроки призначені для фіксації манжети на лівому зап'ясті. У разі 
виконання вимірювань на правому зап'ясті зафіксуйте манжету на правому 
зап'ясті так само, як і на лівому.

• Артеріальний тиск на правому та лівому зап'ясті може бути різним; також 
можуть різнитися і його виміряні значення. Компанія OMRON рекомендує 
завжди здійснювати вимірювання на одному і тому ж зап'ясті. У разі суттєвої 
різниці між значеннями на правому і лівому зап'ястях необхідно звернутися 
до лікаря та з'ясувати, на якому зап'ясті слід виконувати вимірювання.

Увага!
• Протягом 30 хвилин до вимірювання не слід приймати ванну, пити алкогольні 
напої або каву, палити, виконувати фізичні вправи або вживати їжу.

• Перед вимірюванням необхідно відпочити не менше 5 хвилин.

Увага!
• Перед вимірюванням зніміть з зап'ястя одяг, що щільно обтискає, чи об'ємний 
одяг, а також будь-які прикраси.

1. Закатайте рукав.
Переконайтеся, що рукав закатано на руці 
не надто щільно. В іншому випадку можливе 
обмеження кровотоку в руці.

2. Просуньте руку в манжету.
Долоня та дисплей вимірювача 
повинні дивитися вгору.

3. Розташуйте манжету на відстані 
від 1 до 1,5 см від основи долоні.

Від 1 до 
1,5 см

4. Щільно обгорніть манжету навколо зап'ястя. 
Манжету не можна накладати поверх одягу.

Переконайтеся, що між зап'ястям та манжетою 
немає зазору.

Примітка
• Переконайтеся, що манжета не закриває 
виступаючу частину кістки зап'ястя 
на зовнішньому боці зап'ястя.

Увага!
• НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ прилад одночасно з іншим медичним електричним 
обладнанням (класу МЕ). Це може порушувати роботу приладу та/або 
призводити до відображення неточних результатів.

• Не рухайтеся та НЕ РОЗМОВЛЯЙТЕ під час вимірювання.

1. Сядьте правильно.
Під час вимірювання слід сидіти спокійно та зручно 
за комфортної кімнатної температури.  
Розташуйте руку так, щоб лікоть лежав на столі.

• Сядьте на стілець так, щоб ноги 
не були схрещені, а ступні 
повністю доторкалися до підлоги.

• Сядьте так, щоб Ваша спина 
та рука спиралися на що-небудь.

• Правильність положення можна перевірити за допомогою індикатора 
положення, натиснувши кнопку [START/STOP].

• Вимірювач повинен знаходитися 
приблизно на рівні серця. Якщо 
вимірювач розташовано занадто високо 
щодо серця, значення артеріального тиску 
буде заниженим. Якщо вимірювач розташований занадто низько щодо 
серця, значення артеріального тиску буде завищеним.

• Розслабте зап'ястя та кисть. Не відхиляйте зап'ястя назад або вперед, 
а також не стискайте кулак.

2. Натисніть кнопку [START/STOP].
Перед початком вимірювання на дисплеї відображаються 
всі символи (крім символу елемента живлення).

Примітка
• Для припинення вимірювання натисніть кнопку 
[START/STOP] один раз, щоб випустити 
повітря з манжети.

3. Перевірте індикатор положення.
Цей вимірювач обладнано вбудованою функцією визначення області 
серця, яка використовується для допомоги під час визначення 
правильної висоти розташування вимірювача. Її розроблено для роботи 
з більшістю людей таким чином, що під час розміщення зап'ястя на рівні 
серця індикатор засвічується блакитним кольором. Якщо зап'ястя вище 
або нижче рівня серця, індикатор засвічується помаранчевим кольором.

Примітка
• Через 5 секунд після натискання кнопки [START/STOP] (навіть, якщо 
вимірювач розташовано неправильно) починається вимірювання, 
манжета починає роздуватися.

4. Залишайтеся в спокої, не рухайтеся та не розмовляйте 
до закінчення процедури вимірювання.
Під час роздування манжети вимірювач визначає артеріальний тиск 
та частоту пульсу.

Примітка
• Під час роздування індикатор положення продовжує світитися.
• Якщо відображається індикатор «      », манжету накладено на руку 
неправильно. Натисніть кнопку [START/STOP], щоб вимкнути вимірювач, 
потім накладіть манжету правильно.

Після того, як прилад визначить артеріальний тиск та частоту пульсу, 
повітря автоматично вийде з манжети. Значення артеріального тиску 
та частоти пульсу відображаються на дисплеї.

5. Щоб вимкнути прилад, натисніть кнопку [START/STOP].

Примітка
• Прилад автоматично вимикається через 2 хвилини.
• Почекайте 2-3 хвилини між вимірюваннями. За час очікування 
в артеріях знизиться тиск та вони повернуться до стану, в якому 
знаходилися до вимірювання. Вам може знадобитися більш тривалий 
інтервал між вимірюваннями в залежності від індивідуальних 
фізіологічних характеристик.

• Якщо блимає індикатор рівня заряду елементу живлення, можливо, 
під час вимірювання елементи живлення розрядилися. Це може 
призвести до неправильних показників приладу. Негайно замініть 
елементи живлення.

Автоматичне/ручне передавання даних
• Коли ввімкнено функцію Bluetooth, вимірювання передаються на 
мобільний пристрій.

• Щоб передати результати вручну, відкрийте застосунок та натисніть 
кнопку [Під’єднання].

NIGHT

POSITIONСимвол положення руки

НАКАЧУВАННЯ ГОТОВО

Змінний 
індикатор 
дати/часу

3.2 Автоматичне вимірювання під час сну (нічне вимірювання)

1. Якщо живлення вимкнено, натисніть кнопку [NIGHT] (НІЧ) та 
утримуйте її більше 2 секунд. 
Режим нічного вимірювання встановлено. На дисплеї відображається 
повідомлення «ON» (ВВІМК.).

Якщо на дисплеї відображається «-:--» див. розділ 6.

Примітка
• Якщо дату та час не встановлено, то після натискання кнопки 
[NIGHT] (НІЧ) та утриманні її протягом більше 2 секунд блимає 
значення року. Щоб встановити дату та час, див. розділ 2.3.

2. Ляжте в ліжко.
Перш ніж заснути, намагайтеся прийняти положення, за якого кровотік 
по руці, на якій здійснюється вимірювання, не обмежується. 
Це забезпечить правильне здійснення вимірювань під час сну.
Вимірювання автоматично починаються о 02:00, 04:00 та через 4 години 
після встановлення нічного вимірювання.

Примітка
• Вимірювання не розпочнеться, якщо дату й час не встановлено.
• Після вмикання нічного режиму звичайне вимірювання не виконується. 
Для правильного виконання вимірювання переконайтеся, що манжету 
правильно накладено на зап'ястя, а індикатор елемента живлення 
не блимає та не відображається.

• Нічне вимірювання автоматично припиняється у випадках, 
зазначених далі:
— Якщо «Е1» відображається більше двох разів поспіль під час 
вимірювання. Зверніться до розділу 6.
— Якщо відображається «Er». Зверніться до розділу 6.

NIGHT

POSITION NIGHT

Індикатор кнопки [NIGHT] (НІЧ) 
світиться орієнтовно 10 секунд, 
потім згасає.



4. Використання функції пам'яті

• Якщо кнопка [NIGHT] (НІЧ) натиснута, коли ввімкнено режим нічного
вимірювання, індикатор кнопки [NIGHT] (НІЧ) засвічується на 10 секунд.

• Якщо налаштування часу дублюються, у встановлений час буде
виконано лише 1 вимірювання.

• Якщо встановлено нічний режим, вбудована функція визначення
області серця не працює.

• У разі збою нічного вимірювання через помилки, наприклад, як помилка
через рух, вимірювач виконає ще одну спробу вимірювання через одну
хвилину (лише одну спробу).

• Після виконання нічного вимірювання у встановлений час режим
нічного вимірювання автоматично скасовується.

• Щоб вручну скасувати режим нічного вимірювання, виконайте дії,
зазначені нижче:
1. За вимкненого живлення натисніть кнопку [NIGHT] (НІЧ) один раз.
2. Після того, як ви переконалися, що індикатор кнопки [NIGHT] (НІЧ) 

світиться, утримуйте кнопку [NIGHT] (НІЧ) натиснутою довше 3 секунд. 
Індикатор кнопки [NIGHT] (НІЧ) блимає 5 разів, та режим нічного 
вимірювання скасовується. На дисплеї відображається повідомлення 
«OFF» (ВИМК.).

Автоматичне/ручне передавання даних
Див. розділ 3.1.5.

Вимірювач автоматично зберігає до 350 значень.

4.1 Перегляд вимірювань, що зберігаються в пам'яті 

1. Натисніть кнопку [Пам'ять].

Протягом однієї секунди відображається номер комірки пам'яті, а потім 
відображається частота пульсу. Найостанніший результат позначений 
цифрою «1».

Примітка
• Якщо в пам'яті приладу не збережені жодні результати
вимірювань, відобразиться екран, який зображено
праворуч.

• У разі переповнення пам'яті прилад видаляє найбільш
старі вимірювання.

• Якщо символи «     », «     » чи «     » відображалися
під час вимірювання, вони відображаються також
і під час перегляду запису вимірювання.

• Крім того, в пам'яті зберігається результат вбудованої
функції визначення області серця.
Поки відображується запис вимірювання, індикатор положення
світиться блакитним або помаранчевим.

• Коли відображається запис нічного вимірювання, кнопка [NIGHT]
(НІЧ) світиться.

• Якщо під час вимірювання відображається повідомлення про помилку
(наприклад, «Е1» або «Er»), воно також зберігається в пам'яті. Для
отримання інформації про повідомлення про помилки див. розділ 6.

2. Щоб переглядати результати, що зберігаються в пам'яті,
повторно, натискайте кнопку [Пам'ять]

3. Щоб вимкнути вимірювач, натисніть кнопку [START/STOP].
Примітка
• Прилад автоматично вимикається через 2 хвилини.

Змінний 
індикатор 
дати/часу

5. Інші налаштування
5.1 Видалення всіх вимірювань, що зберігаються в пам'яті

1. Натисніть кнопку [Пам'ять]. Відображається значення останнього
вимірювання.

2. Утримуючи кнопку [Пам'ять], натисніть та утримуйте кнопку [START/STOP] 
довше 2 секунд.

Примітка
• Всі значення видаляються з пам'яті. Не можна частково видалити
значення, збережені в пам'яті.

• Водночас видаляються синхронізовані дані з мобільного пристрою.

3. Щоб вимкнути прилад, натисніть кнопку [START/STOP].

Примітка
• Прилад автоматично вимикається через 2 хвилини.

5.2 Вимкнення/ввімкнення функції Bluetooth
Попередження!

• Цей прилад випромінює радіочастотну (РЧ) енергію в діапазоні 2,4 ГГц.
НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ цей прилад в місцях, де щодо використання
радіочастотного випромінювання передбачені обмеження (наприклад,
на борту літака або в лікарнях). У місцях з обмеженнями щодо використання
радіочастотного випромінювання вимкніть на вимірювачі функцію Bluetooth®
та витягніть елементи живлення.

За замовчуванням функція Bluetooth ввімкнена.

1. Коли вимірювач вимкнений, натисніть та утримуйте кнопку
[Під’єднання] довше 10 секунд.

На дисплеї відображається повідомлення
«ОFF» (ВИМК.).

2. Щоб вимкнути прилад, натисніть кнопку [START/STOP].

Примітка
• Прилад автоматично вимикається через 2 хвилини.
• Щоб ввімкнути функцію Bluetooth, натисніть та утримуйте кнопку
[Під’єднання] довше 2 секунд. На дисплеї відображається 
повідомлення «on» (ввімк.).

• Якщо функція Bluetooth вимкнена, то у разі вимкненого живленні під час
натискання кнопки [Під’єднання] відображається зазначене далі 
повідомлення.

5.3 Вимкнення/ввімкнення індикатора положення
За замовчуванням індикатор положення ввімкнено.

1. Коли вимірювач вимкнений, утримуючи кнопку [Пам'ять],
натисніть та утримуйте кнопку [Налаштування дати/часу]
більше 5 секунд.
На дисплеї відображається «OFF» (ВИМК.),
індикатор положення блимає 5 разів.

2. Щоб вимкнути прилад, натисніть кнопку [START/STOP].

Примітка
• Прилад автоматично вимикається через 2 хвилини.
• Щоб ввімкнути індикатор положення, повторіть кроки, описані вище.
На дисплеї відображається «on» (ввімк.), індикатор положення 
блимає 5 разів. 

Після того, як
тричі блимне
повідомлення
«OFF»(ВИМК.),
вимірювач
автоматично
вимкнеться. 

Якщо під час вимірювань виникають несправності, зазначені нижче, переконайтеся, 
що на відстані 30 см від приладу немає інших електричних пристроїв. Якщо 
проблема не зникає, див. таблицю нижче.

6. Сообщения

Дисплей/
Несправність Можлива причина Спосіб вирішення

відображається 
(або повітря 

не нагнітається 
до манжети)

Манжету накладено 
на зап'ясті 
неправильно.

Накладіть манжету на зап'ястя 
правильно та виконайте ще одне 
вимірювання. Зверніться до розділу 2.5.

Витік повітря 
в манжеті на зап'ясті.

Зв'яжіться з центром технічного 
обслуговування виробів 
торговельної марки OMRON .

відображається

Манжету перекачано 
з перевищенням 
тиску 300 мм рт. ст.

Не чіпайте манжету на зап'ясті 
під час вимірювання.

відображається

Під час вимірювання
Ви рухаєтеся або 
розмовляєте. Вібрації 
перешкоджають
вимірюванню.

Не рухайтеся та не розмовляйте 
під час вимірювання

відображається

Частота пульсу 
визначається
некоректно.

Накладіть манжету на зап'ястя 
правильно та виконайте ще одне 
вимірювання. Зверніться до 
розділу 2.5. Не рухайтеся та сядьте 
правильно під час вимірювання.

Якщо символ «        » продовжує 
відображатися, радимо Вам 
звернутися до лікаря.

/
відображається

відображається

відображається

Зап'ястя рухається 
вгору та вниз під час 
вимірювання.

Розташуйте зап'ястя нерухомо, потім 
виконайте ще одне вимірювання. 
Зверніться до розділу 3.

відображається
 (крім 40)

Прилад несправний.
Зв'яжіться з центром технічного 
обслуговування виробів 
торговельної марки OMRON.

відображається

Прилад не може 
під’єднатися до 
мобільного пристрою 
або правильно 
передати дані.

Дотримуйтесь настанов у застосунку 
«OMRON connect». Якщо символ 
«Err» все ще відображається після 
перевірки застосунку, зверніться 
до свого дилера або дистриб'ютора 
компанії OMRON .

відображається

Дату та час 
не налаштовано.

Синхронізуйте прилад з мобільним 
пристроєм або налаштуйте дату 
та час вручну. Зверніться 
до розділу 2.

блимає

Для синхронізації 
з мобільним
пристроєм 
утримується 
натиснутою кнопка
[Під’єднання].

Блимає під час синхронізації 
з мобільним пристроєм. 
Для отримання інформації про 
синхронізацію відвідайте розділ 
«Help» (Довідка) застосунку 
«OMRON connect».

блимає

Для початку 
передавання 
результатів натиснута 
кнопка [Під’єднання].

Блимає під час передавання 
результатів у застосунок 
«OMRON connect».

блимає

Багато результатів 
вимірювань 
не передано. Пам'ять 
майже заповнена.

Виконайте синхронізацію або 
передайте результати вимірювань 
до застосунку «OMRON connect», 
щоб вони залишилися в пам'яті 
програми, і цей символ помилки 
зникне.

отображается

350 результатів 
вимірювань 
не передано. 

блимає або 
відображається

Елементи живлення 
з низьким рівнем 
заряду або розряджені.

Замініть елементи живлення 
2 новими лужними елементами 
живлення. Зверніться до розділу 2.1.

відображається

Елементи живлення
повністю
розряджені.

Відсутнє 
живлення.
На дисплеї 
приладу нічого 
не
відображається.

Елементи живлення
повністю
розряджені.

Полярність елементів 
живлення 
не дотримана.

Перевірте правильність 
встановлення елементів живлення. 
Зверніться до розділу 2.1.

Занадто високі 
або дуже низькі 
значення.

Артеріальний тиск постійно змінюється. На артеріальний 
тиск впливають багато факторів, такі як стрес, час доби 
та/або спосіб накладення манжети. 
Див. розділи 2.4 - 2.5 та розділ 3.

Будь-яка інша 
несправність, 
що стосується 
обміну даними.

Дотримуйтесь інструкцій на мобільному пристрої, або 
відвідайте розділ «Help» (Довідка) застосунку 
«OMRON connect» для отримання додаткової довідкової 
інформації.
Якщо це не допомагає, зверніться до свого дилера або 
дистриб'ютора компанії OMRON.

Будь-яка інша 
несправність.

Натисніть кнопку [START/STOP], щоб вимкнути прилад, 
потім натисніть її ще раз, щоб здійснити вимірювання. 
Якщо це не допомагає, витягніть всі елементи живлення 
та зачекайте 30 секунд. Потім знову встановіть елементи 
живлення.
Якщо це не допомагає, зверніться до свого дилера або 
дистриб'ютора компанії OMRON.

7.1 Технічне обслуговування
Для захисту приладу від пошкодження дотримуйтесь наступних правил:
• Внесення до приладу змін або модифікацій, не дозволених виробником,
призведе до анулювання гарантії.

Увага!
• НЕ РОЗБИРАЙТЕ прилад або інші компоненти та не намагайтеся ремонтувати
їх. Це може призвести до відображення неправильних показників приладу.

• Перш ніж використовувати цей виріб, огляньте його та переконайтеся, що
на ньому немає забруднень, вологи або деформацій внаслідок падінь
або пошкоджень.

7.2 Зберігання
Якщо прилад не використовується, помістіть його в чохол 
для зберігання приладу.
• Зберігайте прилад в чистому та безпечному місці.

Не зберігайте прилад в умовах, зазначених нижче:
• Якщо на ньому волога.
• Якщо на приладі залишилися піт або косметика.
• Якщо місце зберігання зазнає впливу високих
температур, вологості, дії прямих сонячних променів,
пилу або їдких парів (наприклад, дезінфікуючого розчину).

• У місцях, схильних до вібрації або ударів.

7.3 Очищення
• Не використовуйте абразивні або засоби для чищення, що легко випаровуються.
• Очищуйте прилад та манжету м'якою сухою тканиною або м'якою тканиною,
змоченою нейтральним миючим засобом, а потім протирайте сухою ганчіркою.

• Не мочіть прилад та манжету або інші компоненти, та не занурюйте їх у воду
• Не використовуйте бензин, розріджувачі або подібні розчинники для
чищення приладу та манжети.

7.4 Калібрування та обслуговування
• Точність цього приладу для вимірювання артеріального тиску була ретельно перевірена 
та зберігається протягом тривалого часу.

• Рекомендується перевіряти точність вимірювання та правильність роботи приладу 
що два роки. Будь ласка, зв'яжіться з уповноваженим представником OMRON 
або з Центром обслуговування клієнтів OMRON за адресою, зазначеною 
на упаковці, або в документації, що додається.

7. Технічне обслуговування

NIGHT

POSITION

8. Технічні характеристики

Категорія виробу Електронний сфігмоманометр 

Назва Цифровий вимірювач артеріального тиску та частоти 
пульсу автоматичний на зап'ястя

Модель NightView (HEM-9601Т-E3)
Дисплей Цифровий РК-дисплей
Діапазон тиску 
в манжеті Від 0 до 299 мм рт. ст. 

Діапазон вимірювання
артеріального
тиску

SYS : від 60 до 260 мм рт. ст. 
DIA : від 40 до 215 мм рт. ст.

Діапазон вимірювання 
частоти пульсу Від 40 до 180 уд./хв.

Межі допустимої 
похибки приладу 
під час вимірюванню

Тиск повітря в манжеті: ±3 мм рт. ст.
Частота пульсу: ± 5% від показника на дисплеї

Компресія Автоматична, за допомогою повітряного 
електричного компресора

Декомпресія Клапан автоматичного скидання тиску
Метод вимірювання Осцилометричний метод
Метод передавання 
даних Bluetooth® з низьким енергоспоживанням

Бездротовий зв'язок
Діапазон частот: 2,4 ГГц (2400-2483,5 МГц)
Модуляція: GFSK
Ефективна потужність випромінювання: <20 дБм

Режим роботи Постійна робота
Класифікація 
ступеня захисту 
оболонки

IP 22

Параметри 
джерела живлення Постійний струм 3 В, 3,0 Вт

Джерело живлення 2 лужних елемента живлення 1,5 В типу «ААА» 

Примітка
• Технічні характеристики можуть змінюватися без попереднього повідомлення.
• Цей прилад пройшов клінічні випробування відповідно до вимог стандарту
ISO 81060-2: 2013. У процесі клінічного валідаційного дослідження 
для визначення діастолічного артеріального тиску К5 використовувався 
у 85 осіб.

• Цей пристрій не затверджено для вимірювання тиску у вагітних.

• Режим роботи визначено відповідно до IEC 60601-1.

• Класифікація ступеня захисту оболонки являє собою ступінь захисту, який
забезпечується корпусом приладу, відповідно до стандарту IЕС 60529.
Цей прилад устатковано захистом від проникнення твердих сторонніх
об'єктів діаметром 12,5 мм і більше (наприклад, палець), а також проти
крапель води, що падають під нахилом, що може викликати збій
за звичайної роботи.

Термін служби 
елементів живлення

Орієнтовно 150 вимірювань (за умови використання 
нових лужних елементів живлення)

Термін служби (період 
обслуговування) 3 роки

Умови експлуатації Від +10 °С до + 40 °С / від 15% до 90% відносної 
вологості (без конденсації) / від 800 до 1060 гПа

Умови зберігання/
транспортування

Від -20 °С до + 60 °С / від 10% до 90% відносної 
вологості (без конденсації)

Маса Орієнтовно 110 г без елементів живлення

Розміри Орієнтовно 55 (ш) × 101 (в) * 17 (д) мм 
(без манжети)

Допустима 
окружність зап'ястя 135-215 мм

Пам'ять Зберігається до 350 результатів

Комплект поставки

Вимірювач, чохол для зберігання, 2 лужних 
елемента живлення «ААА», керівництво 
з експлуатації, журнал для запису 
артеріального тиску

Захист від ураження
електричним струмом Обладнання ME з внутрішнім живленням

Робоча частина 
апарату Тип BF (манжета на зап'ястя)

Максимальна 
температура робочої 
частини апарату

Нижче +43 °С

Про перешкоди бездротового зв'язку
Це виріб працює у неліцензований смузі частот, відведеній для промислової, 
наукової та медичної радіослужби (ISM) 2,4 ГГц. У разі, якщо цей виріб 
використовується поблизу бездротових пристроїв (мікрохвильові печі, 
бездротові локальні мережі), що працюють на тій же частоті, що і виріб, 
можливе виникнення завад.
У разі виникнення завад припиніть використання інших пристроїв або перед 
використанням перемістіть цей виріб подалі від бездротових пристроїв.
У разі бездротового зв'язку існує ризик навмисного або випадкового 
перехоплення радіохвиль третіми особами для будь-якої непередбаченої 
мети.

Дякуємо, що придбали виріб компанії OMRON. Цей прилад виготовлено з 
високоякісних матеріалів з виключною обережністю. 
Він здатний задовольнити будь-які потреби за умови належної експлуатації 
та технічного обслуговування відповідно до керівництва з експлуатації.
Компанія OMRON надає на цей виріб гарантію терміном 3 роки з моменту 
придбання. Компанія OMRON гарантує належну якість конструкції, 
виготовлення та матеріалів цього виробу. Протягом гарантійного терміну 
компанія OMRON здійснюватиме ремонт або заміну несправного пристрою 
чи будь-яких несправних деталей без оплати вартості роботи чи деталей.

Гарантія не покриває наступні випадки:
A. Витрати та ризики, що стосуються транспортування.
Б. Витрати на ремонт та/або несправності, що стосуються виконання ремонту 

не уповноваженими особами.
В. Періодичні перевірки та обслуговування.
Г. Несправність або знос додаткових запасних частин чи іншого приладдя 

окрім основного приладу, якщо це явно не зазначено в гарантії.
Ґ . Витрати, пов'язані з відмовою у прийнятті позову (за них стягуватиметься плата).
Д. Відшкодування будь-якого збитку, зокрема особистого, який отримано 

в результаті неправильного використання виробу.
Е . Гарантія не покриває послуги з калібрування.

 У разі необхідності гарантійного обслуговування звертайтеся до представника, 
у якого Ви придбали цей виріб, або до уповноваженого дистриб'ютора компанії 
OMRON. Адресу зазначено на упаковці виробу або в документації, а також її 
можна дізнатися у Вашого роздрібного продавця. Якщо у Вас виникають 
труднощі під час пошуку центру обслуговування клієнтів OMRON, звертайтеся 
за інформацією до нас. 
www.omron-healthcare.com
Гарантійний ремонт або заміна виробу не передбачають розширення чи 
відновлення гарантійного періоду.
Гарантія надається лише в разі повернення виробу в повній комплектації разом з 
оригіналом рахунку-фактури/чека, виданого клієнту роздрібним продавцем.

9. Обмежена гарантія

• Цей прилад для вимірювання артеріального тиску спроектовано відповідно
до європейського стандарту EN1060 «Неінвазивні сфігмоманометри»,
частина 1 «Загальні вимоги» та частина 3 «Додаткові вимоги для
електромеханічних систем вимірювання артеріального тиску».

• Цим компанія OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. заявляє, що тип обладнання 
радіозв'язку HEM-9601Т-ЕЗ відповідає Директиві 2014/53/EU.

• З повним текстом декларації відповідності ЄС можна ознайомитися на
веб-сайті www.omron-healthcare.com

• Цей виріб OMRON виготовлено в умовах застосування системи суворого
контролю якості компанії OMRON HEALTHCARE Co., Ltd, Японія.

• Повідомляйте виробнику та уповноваженим інстанціям держави-учасниці,
в якій Ви перебуваєте, про всі серйозні події, пов'язані з цим виробом.

10. Перелік національних стандартів, що застосовуються
виробником

Опис символів
Робоча частина типу BF
Ступінь захисту від ураження електричним 
струмом (струм витоку)

Ступінь захисту, що забезпечується оболонками, 
згідно з ІЕС 60529

Знак відповідності директиві ЄС

Серійний номер

Код (номер) партії

Медичний прилад

Температурний діапазон

Діапазон вологості

Обмеження атмосферного тиску

Зареєстрована технологія вимірювання 
артеріального тиску OMRON.

Зверніться до цього керівництва з експлуатації.

IP XX

Постійний струм

Для зазначення підвищених, потенційно 
небезпечних рівнів неіонізуючого випромінювання 
або ж для зазначення обладнання чи систем 
(наприклад, медичного електрообладнання, 
що містить передавачі радіосигналів або 
навмисно застосовує радіочастотну 
електромагнітну енергію для діагностики 
чи лікування).

Дата виготовлення

Зазначає правильне положення вимірювача на зап'ясті
Допустима довжина окружності зап'ястя

Важлива інформація щодо електромагнітної сумісності (ЕМС)

HEM-9601Т-Е3 відповідає стандарту електромагнітної сумісності (ЕМС) EN60601-1-2:2015.
Додаткова документація про відповідність стандарту ЕМС доступна за адресою 
www.omron-healthcare.com. Див. інформацію щодо ЕМС для HEM-9601Т-Е3 на веб-сайті.

Належна утилізація приладу (відпрацьоване електричне та 
електронне обладнання)

Цей символ на приладі або в описі до нього зазначає, що цей 
прилад не можна утилізувати разом з іншими побутовими 
відходами після закінчення терміну служби.
Щоб запобігти можливому негативному впливу на довкілля 
або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, 
будь ласка, відокремте цей виріб від інших видів відходів та утилізуйте 
його належним чином для раціонального повторного використання 
матеріальних ресурсів.

Домашнім споживачам слід зв'язатися з роздрібним торговельним 
представником, у якого було придбано прилад, або ж з місцевим органом 
влади для отримання докладної інформації про те, куди та як можна 
повернути цей прилад для екологічно безпечної переробки. Промисловим 
споживачам слід звернутися до відповідного постачальника та перевірити 
терміни і умови контракту щодо закупівлі. Цей пристрій не слід утилізувати 
разом з іншими комерційними відходами.

Дата випуску: 17.06.2020
Зроблено в Японії

Словесний знак Bluetooth® та логотип є зареєстрованими товарними знаками, 
які є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc., та будь-яке використання цих 
знаків компанією OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. забезпечується ліцензією. 
Інші товарні знаки та торговельні марки є власністю відповідних власників.

Арр Store та логотип Арр Store є знаками обслуговування Apple Inc., 
зареєстрованими в США та інших країнах.
Google Play та логотип Google Play є товарними знаками Google LLC.

Виробник OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo , Terado-cho, Muko, KYOTO, 
617-0002 ЯПОНІЯ

Представник у ЄС OMRON HEALTHCARE EUROPE BV
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,
НІДЕРЛАНДИ
www.omron-healthcare.com

Імпортер у ЄС
Виробничий
підрозділ

OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
Matsusaka Factory
1855-370, Kubo-cho , Matsusaka-shi ,
Mie, 515-8503, Японія

Філії OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, ВЕЛИКА БРИТАНІЯ 
www.omron-healthcare.com
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, НІМЕЧЧИНА 
www.omron-healthcare.com
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
3, Parvis de la Gare, 94130 Nogent -sur-Marne, ФРАНЦІЯ 
www.omron-healthcare.com

Керівництво з експлуатації Nightview IM-HEM-9601T-E3.
Дата редакції 02 травня 2020 р.

UA.TR.001

Номінальна потужність:
        6 В (4 «AА» тип)

dovidka@ims.com.ua
Гарантія 5 років.

+38 (096) 744-95-52;
www.ims.com.ua

Вимірювач артеріального тиску та частоти 
серцевих скорочень Nightview (HEM-9601T-E3)
   Виробник: OMRON Healthcare Co. Ltd., Japan
«OМРОН Хелскеа Ко. Лтд.», Японія
Виробнича ділянка: OMRON Healthcare Co. Ltd., 
Matsusaka Factory, 1855-370, Kubo-cho,
Matsusaka-shi, Mie, 515-8503, Japan, 
«OМРОН Хелскеа Ко. Лтд.», Японія
Уповноважений представник в Україні: 

ТОВ «ІМС», 02098, м. Київ, вул. Ю. Шумського, 1-Б, 
Офіс 121


