
Блимає, коли заряд елементів живлення низький.
Символ заряду елементів живлення (Низький)

З'являється, коли елементи живлення розряджені.
Символ заряду елементів живлення (Розряджений)

З'являється, коли Bluetooth увімкнено.
Символ увімкнення Bluetooth

З'являється, коли Bluetooth вимкнено.off
Символ вимкнення Bluetooth

З'являється, якщо під час вимірювання манжета 
правильно розташована навколо зап'ястя. 
Цей символ також з'являється під час перегляду 
минулих значень.

Символ фіксації манжети (OK)

З'являється, якщо під час вимірювання манжета 
неправильно або слабо обгорнена навколо зап'ястя. 
Цей символ також з'являється під час перегляду 
минулих значень.

Символ фіксації манжети (Loose/послаблена)

Л

М

З'являється поряд з показаннями,
коли нерегулярний ритм 
виявлений 2 або більше разів 
під час вимірювання. 
Нерегулярний серцевий ритм 
визначають як ритм, який 
на 25% менше, або на 25% 
більше, ніж середній ритм, 
виявлений під час вимірювання 
артеріального тиску. Якщо він продовжує з'являтися, 
ми радимо Вам проконсультуватися і дотримуватися 
вказівок свого лікаря.

Символ нерегулярного серцебиття

З'являється разом з показаннями, коли ваше тіло 
рухається під час вимірювання. Якщо з'являється 
цей символ, зніміть манжету і почекайте від 2 до 3 хв.
Потім повторіть вимірювання. 

Символ помилки руху

Н

О

П

Рекомендації щодо лікування артеріальної 
гіпертонії ESH / ESC*, 2013 
Визначення гіпертензії за рівнем артеріального тиску, виміряного 
в кабінеті лікаря та в домашніх умовах.

В кабінеті лікаря

≥ 140 мм рт. ст. ≥ 135 мм рт. ст.

≥ 90 мм рт. ст. ≥ 85 мм рт. ст.

Систолічний 
артеріальний тиск

Діастолічний 
артеріальний тиск

Вдома

Ці діапазони відносяться до статистичних значень артеріального тиску.
* Європейське товариство гіпертонії (ESH) 
та Європейське товариство кардіології (ESC).

НІКОЛИ самостійно не встановлюйте собі діагноз і 
не призначайте собі лікування на основі Ваших вимірювань.
ЗАВЖДИ КОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З ЛІКАРЕМ.

Увага!

2. Підготовка до роботи 

3. Використання монітора без смарт-пристрою

4. Використання монітора зі смарт-пристроєм

2.2 Налаштування дати та часу

1. Натисніть на гачок кришки 
    відділення для елементів 
    живлення та потягніть вниз.

2. Вставте 2 лужних елемента 
    живлення типу "AAA" 
    у відділення для елементів 
    живлення як зазначено 
    на малюнку.

3. Закрийте кришку відділення 
    для елементів живлення.

2.1 Встановлення батарей

Примітка
• Коли на дисплеї блимає символ «      », рекомендується 
замінити елементи живлення.
• Щоб замінити елементи живлення, вимкніть прилад та вийміть 
усі елементи. Потім вставте 2 нових лужних елементи 
живлення одночасно.
• Як тільки елементи живлення встановлено правильно, 
  на дисплеї дат і часу почне блимати рік для налаштування 
  дати та часу.
• Заміна елементів живлення не видалить попередні показання.
• Елементи живлення, що постачаються в комплекті, можуть 
  мати менший термін служби, ніж нові.
• Утилізацію відпрацьованих елементів живлення слід 
  виконувати відповідно до місцевих правил.

Примітка
• Налаштуйте на моніторі правильну дату і час, перш ніж 
  виконувати вимірювання вперше.
• Як тільки елементи живлення встановлено правильно, 
  на дисплеї монітора почне блимати рік.
• Дата й час автоматично встановлюються, коли монітор 
  з'єднаний з програмою “OMRON connect”. Див. розділ 4.1.

Примітка
• Якщо потрібно скинути дату і час, замініть елементи живлення 
  або натисніть і утримуйте кнопку  , поки не почне блимати рік, 
  і налаштуйте дату і час, як описано вище.

2. Натисніть кнопку «START/STOP», 
    щоб підтвердити рік. Після цього 
    почне блимати місяць. Повторіть 
    ті самі дії, щоб налаштувати 
    місяць, день, годину та хвилину.

3. Натисніть кнопку [START / STOP], щоб зберегти 
    налаштування.
    Процедура автоматично вимикається через 3 секунди.

1. Натисніть кнопку      або      один раз для налаштування року. 
    Натисніть і утримуйте кнопку     , щоб швидко перейти до 
    наступних років. Натисніть і утримуйте кнопку     , щоб швидко 
    перейти до попередніх років.

2.3 Поради щодо вимірювання артеріального тиску

2.4 Застосування манжети на зап’ясток

Для забезпечення точних значень вимірювання, радимо 
дотримуватись наступних вказівок:
• Стрес підвищує кров'яний тиск. Уникайте вимірювань 
  під час стресових ситуацій.
• Вимірювання слід проводити в тихому, спокійному місці.
• Важливо проводити вимірювання в один і той же час щодня. 
  Рекомендується проводити вимірювання вранці і ввечері.
• Не забувайте записувати дані про артеріальний тиск і пульс 
  для Вашого лікаря. Одиничні вимірювання не дають точних 
  даних про справжній артеріальний тиск.
Будь ласка, використовуйте щоденник "Артеріальний тиск", 
щоб зберігати дані про декілька вимірювань протягом певного 
періоду часу. Щоб завантажити PDF-файли щоденника,
відвідайте www.omron-healthcare.com.

• Уникайте купання, вживання алкогольних напоїв або кофеїну, 
куріння, занять спортом та вживання їжі щонайменше 
за 30 хвилин до початку вимірювання тиску.
• Відпочиньте принаймні 5 хвилин до початку вимірювання тиску.

Увага!

4.1 Підключення монітора до смарт-пристрою

4.2 Виконання вимірювання

4.3 Вимкнення/увімкнення Bluetooth

Примітка
• Наступні кроки призначені для застосування манжети на лівій 
  руці. Коли Ви будете вимірювати на правому зап'ясті, 
  використовуйте ті ж самі кроки, як на і на лівому зап'ясті.
• Кров'яний тиск може відрізнятися між правим та лівим 
  зап'ястям, виміряні значення артеріального тиску можуть бути 
  різними. OMRON рекомендує завжди використовувати один 
  і той самий зап'ясток для вимірювання. 
  Якщо значення між обома зап'ястями значно відрізняються, 
  будь ласка, зверніться до свого лікаря щодо того, який 
  зап'ясток використовувати для вимірювань.

Примітка
• Щоб зупинити вимірювання, слід натиснути кнопку 
  «START/STOP» один раз і повітряз манжети вивільниться.

2.6 Вибір ідентифікатора користувача
Монітор призначено для вимірювання та зберігання результатів 
вимірювань у пам'яті для 2 осіб за допомогою перемикача 
«Вибір ідентифікатора користувача».

Ви можете використовувати монітор без приєднання 
до смарт-пристрою. Щоб підключити монітор 
до смарт-пристрою, див. розділ 4.1.

Дата й час на моніторі автоматично налаштовуватимуться 
під час підключення монітора до смарт-пристрою.
Перегляньте список сумісних смарт-пристроїв за 
адресою: www.omronconnect.com/devices/

Щоб розпочати вимірювання, зверніться до розділу 3.1. 
Показання будуть перенесеніна смарт-пристрій. 

Вимкніть Bluetooth на моніторі в приміщенням, де використання
бездротового обладнання заборонено, а саме:
• У літаку    • У лікарнях    • За кордоном 
За замовчуванням Bluetooth увімкнено.

• Зніміть щільно прилеглий, товстий одяг та будь-які 
аксесуари з Вашого зап'ястку під час вимірювання.

Увага!

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

• Якщо манжета витягнулась 
  з металевого кільця, 
  засуньте її назад, як показано 
  на малюнку праворуч. 

2. Просуньте зап'ясток у петлю 
    манжети.
    Ваша долоня і дисплей тонометра 
    повинні бути спрямовані вгору.

Манжета 
на зап’ясток

3. Розмістіть манжету на зап'ястку так, 
    щоб залишився проміжок від 1 до 2 см 
    між манжетою і нижньою частиною 
    долоні.

4. Оберніть манжету щільно 
    навколо зап'ястя. Не розміщуйте 
    манжету на одязі. Переконайтеся, 
    що між Вашим зап'ястям та 
    манжетою немає проміжку.

1. Розмістіть манжету з приладом 
    на лівому зап'ясті.
    Засукайте рукав. 
    Переконайтеся, що Ваш рукав 
    загорнуто не надто щільно на руці. 
    Це може обмежити потік крові 
    у Вашу руку.

1-2 см

1. Виберіть свій ідентифікатор 
    користувача (1 або 2).

2.4 Правильне положення при вимірюванні
Для виконання вимірювання, 
Ви повинні бути розслаблені 
та зручно сидіти в кімнаті 
з комфортною температурою. 
Помістіть свій лікоть на стіл, 
щоб підтримати руку.

• Сядьте на стілець, 
  не кладіть ногу на ногу, 
  ступні повинні повністю
  бути на підлозі.
• Сядьте таким чином, 
  щоб спина і рука на щось 
  спиралися.
• Ваш тонометр повинен 
  бути приблизно 
  на тому ж рівні, як і Ваше 
  серце. Якщо прилад знаходиться 
  занадто високо над рівнем серця, значення тиску будуть штучно 
  занижені. Якщо прилад розташований занадто низько відносно 
  рівня серця, значення тиску будуть штучно завищені.
• Розслабте зап'ястя і руку. Не вигинайте зап'ястя назад, 
  не стискайте кулак та не вигинайте зап'ястя вперед.

• НЕ використовуйте цей тонометр разом з іншим медичним 
електричним обладнанням. Це може призвести до неправильної 
роботи приладу та / або призвести до неточного вимірювання.
• Залишатися в спокійному стані і НЕ РОЗМОВЛЯЙТЕ 
під час вимірювання.

Увага!

Примітка
• Ваш прилад вимикається автоматично через 2 хвилини.
• Зачекайте 2-3 хвилини між вимірюваннями. 
  Час очікування дозволяє артеріям відновитися і повернутися 
  до їхнього стану перед вимірюванням. Можливо, 
  Вам знадобиться більше часу очікування, в залежності 
  від Ваших індивідуальних фізіологічних характеристик.

Примітка
• Якщо ваш профіль був зареєстрований після натискання 
  кнопки «START/STOP» відображається ваш день народження, 
  а символ ідентифікатора користувача блимає двічі.

1. Увімкніть Bluetooth на своєму 
    смарт-пристрої.

2. Завантажте та встановіть безкоштовну програму 
    «OMRON connect» на свій смарт-пристрій.

Якщо у вас вже є програма «OMRON connect», відкрийте 
програму та додайте новий монітор.

3. Відкрийте програму на своєму смарт-пристрої 
    та дотримуйтесь інструкцій.

4. Переконайтеся, що ваш монітор успішно підключений.
    Коли ваш монітор успішно підключений до смарт-пристрою, 
    блимає символ «OK». 

Примітка
• Якщо з'явиться символ «Err», 
  дотримуйтесь інструкцій у програмі 
  «OMRON connect».
• Монітор автоматично вимикається
   через 10 секунд без будь-яких дій.
• Будь-які результати вимірювання, 
  збережені в пам'яті монітора, 
  автоматично переносяться 
  до програми після успішного 
  завершення з’єднання.
• Майте на увазі, що компанія OMRON 
  не несе відповідальності за втрату 
  даних та/або інформації в програмі.
• «OMRON connect» - це єдина 
  програма, яку ми рекомендуємо 
  використовувати для моніторингу 
  та коректної передачі даних.

5. Використання функції пам'яті

5.1 Перегляд результатів, збережених у пам'яті

Монітор автоматично зберігає до 100 результатів вимірювань.

1. Оберіть свій ідентифікатор користувача.

Номер пам'яті відображається на одну секунду перед 
відображенням частоти пульсу. Останній результат 
вимірювання пронумерований «1».

2. Натисніть кнопку     .

1. Коли монітор вимкнено, натисніть і утримуйте 
    кнопку     більше 10 секунд.

    • На дисплеї з'явиться «oFF».

    • Коли Bluetooth вимкнено, 
       з'являється наступний символ.  

Примітка
• Щоб увімкнути Bluetooth, натисніть і утримуйте кнопку   
  більше 2 секунд. На дисплеї з'являється «On».
• Монітор автоматично вимкнеться протягом 3 секунд 
  після завершення.
   

Примітка
• Через 5 секунд після натискання кнопки «START/STOP», 
  навіть якщо ваш монітор не розташований належним чином, 
  монітор розпочне вимірювання, а манжета зап'ястя почне 
  нагнітатися повітрям.

1. Натисніть кнопку [START / STOP].
    На дисплеї з'являються всі символи перед початком 
    вимірювання.

3. Натисніть кнопку [START / STOP], щоб вимкнути 
    тонометр.

2. Зберігайте спокій, не рухайтеся і не розмовляйте, 
    поки весь процес вимірювання не завершиться.
    Коли манжета накачується, Ваш тонометр автоматично 
    визначає Ваш реальний рівень тиску в манжеті. 
    Цей прилад виявляє артеріальний тиск і частоту серцевих 
    скорочень автоматично при накачуванні манжети повітрям.

    Символ «     » буде блимати при кожному скороченні серця.

Примітка
• Символ «      » з'являється, якщо манжета правильно 
   розташована навколо зап'ястя.
• Якщо відображається символ «     », це означає, 
   що манжета не коректно розташована навколо зап'ястя. 
   Натисніть кнопку [START / STOP], щоб вимкнути тонометр, 
   а потім правильно розмістіть манжету.

▲СТАРТ          ▲НАКАЧУВАННЯ      ▲ЗАВЕРШЕНО     

2. Перевірте індикатор позиціонування.
    Ваш монітор має вбудований додатковий датчик 
    позиціонування, що використовується в якості помічника 
    у визначенні правильної висоти монітора. Він розроблений 
    для роботи з більшістю людей так, що коли зап'ясток 
    знаходиться в правильному положенні відносно вашого 
    серця, з'являється символ    . Коли ваше зап'ястя 
    знаходиться вище або нижче відносно вашого серця, панель 
    локатора з'являється відповідно до положення зап'ястя. 
    Через різницю в індивідуальному розмірі та статурі, ця функція 
    необов’язково є дійсною у всіх випадках, і ви можете вимкнути 
    цю функцію. Якщо ви відчуваєте, що положення зап'ястя 
    згідно з вказівкою індикатора позиціонування не відповідає 
    рівню вашого серця, відключіть цю функцію. Щоб вимкнути 
    його, зверніться до розділу 6.1. 

Після того як тонометр визначив рівень артеріального 
тиску і частоту серцевих скорочень, манжета автоматично 
випускає повітря. На дисплеї тонометра відобразяться 
значення артеріального тиску і частоти серцевих скорочень.
Якщо показники систолічного чи діастолічного тиску є високими
(див. Розділ 1.3), з'являється символ         .SYS

D IA

Висота розміщення монітора

Зап'ясток знаходиться 
занадто високо

Зап'ясток знаходиться 
занадто низько.

Правильне положення

Індикатор позиціонування

З'являється будь-яка панель 
локатора (-) над символом    .

З'являється будь-яка панель 
локатора (-) над символом    .

З'являється символ   .
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Керівництво з експлуатації надає важливу інформацію про 
автоматичний вимірювач тиску RS7 Intelli IT. Для забезпечення 
безпечного і належного використання цього приладу, 
ПРОЧИТАЙТЕ і ЗАСВОЙТЕ всі рекомендації щодо техніки безпеки 
та експлуатації. Якщо Ви не розумієте цих інструкцій або 
у Вас виникли запитання, зв'яжіться з уповноваженим 
представником OMRON або дистриб'ютором, перш ніж намагатись 
використовувати цей монітор. Для отримання точної інформації 
про власний артеріальний тиск зверніться до лікаря.

Цей пристрій є цифровим приладом, який призначений 
для вимірювання артеріального тиску (АТ) та частоти серцевих 
скорочень у дорослих пацієнтів з окружністю зап'ястка 
від 13,5 см до 21,5 см. Прилад виявляє нерегулярне серцебиття/
аритмію під час вимірювання та дає попереджувальний сигнал 
з показаннями. Вимірювач АТ в основному призначений 
для загального користування в домашніх умовах.

• НЕ використовуйте цей прилад для немовлят, малюків, 
  дітей чи людей, які не можуть відповідати за свої дії.
• НЕ призначайте самостійно собі лікування на підставі 
  результатів, отриманих за допомогою цього приладу 
  для вимірювання артеріального тиску. Приймайте 
  препарати відповідно до рекомендацій Вашого лікаря. 
  Тільки кваліфікований лікар може ставити діагноз 
  і лікувати гіпертонію.
• НЕ використовуйте цей монітор на пошкодженому зап'ясті 
  або на зап'ясті під час медичного лікування.
• НЕ застосовуйте цей прилад на зап'ясті під час
  внутрішньовенного крапельного лікування 
  або переливання крові.
• НЕ використовуйте цей прилад у місцях, де є високочастотне 
  хірургічне обладнання, обладнання для магнітно-
  резонансної томографії (МРТ), комп'ютерні томографи-
  сканери або збагачене киснем середовище. Це може 
  призвести до неправильної роботи приладу та/або 
  до неточних вимірювань.
• Перш ніж використовувати цей прилад, проконсультуйтесь 
  зі своїм лікарем, якщо у Вас виявлені поширені порушення 
  аритмії, такі як передчасні ураження передсердь 
  або шлуночків або фібриляція передсердь; 
  артеріальний склероз; погана перфузія; діабет; вагітність; 
  прееклампсія або ниркова хвороба. Зверніть увагу, 
  що будь-яка із цих умов на додаток до руху пацієнта, 
  тремору або тремтіння може вплинути на точність 
  вимірювання.
• НІКОЛИ самостійно не ставте собі діагноз і не призначайте 
  лікування на основі Ваших показань виміряного тиску. 
  ЗАВЖДИ консультуйтеся з лікарем.
• Цей виріб містить дрібні деталі, які можуть спричинити 
  удушення, якщо їх проковтне немовля або маленькі діти.

Обережно розпакуйте прилад та перевірте його на пошкодження. 
Якщо прилад пошкоджений, НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ його 
та зверніться до торгової точки, дистриб'ютора 
або уповноваженого представника OMRON.

• Цей прилад випромінює радіочастоти (РЧ) у діапазоні 2,4 ГГц. 
  НЕ використовуйте цей прилад у місцях, де РЧ обмежені, 
  наприклад, в літаку або лікарні. В зоні обмеженого доступу 
  вимкніть функцію Bluetooth на цьому моніторі 
  та вийміть батарейки.

Передача даних
• НЕ замінюйте батарейки під час передавання даних 
  на смартфон. Це може призвести до неправильної 
  роботи цього монітора та неможливості передачі даних 
  про артеріальний тиск.

• Тримайте батарейки в місцях, недоступних для немовлят, 
   малюків та дітей.

Експлуатація та використання батарейок
• НЕ вставляйте батарейки, якщо невизначено їх полярність.
• З цим монітором використовуйте ТІЛЬКИ 2 лужні батареї 
  типу "AAA". НЕ використовуйте батарейки інших типів. 
  НЕ використовуйте нові та використані батарейки разом. 
  НЕ використовуйте різні марки батарейок разом.
• Виймайте батарейки, якщо цей монітор не буде 
  використовуватися протягом тривалого періоду часу.
• Якщо рідина з батарейок потрапила у ваші очі, негайно 
  промийте їх великою кількістю чистої води. 
  Негайно зверніться до лікаря.
• Якщо рідина з батарейок потрапила на шкіру, негайно 
  промийте шкіру великою кількістю чистої теплої води. 
  У разі роздратування, травми або болю, зверніться
   до лікаря.
• НЕ використовуйте батарейки після закінчення 
  терміну їх експлуатації.
• Час від часу перевіряйте робочий стан батарейок.
• Використовуйте батарейки, що вказані САМЕ для цього 
  монітора. Використання інших батарейок може 
  пошкодити монітор.

Перш ніж використовувати цей монітор, ознайомтеся 
з інформацією щодо заходів безпеки в цьому 
керівництві з експлуатації.
Для вашої безпеки неухильно дотримуйтесь вказівок, наведених 
у цьому керівництві з експлуатації.Збережіть його для отримання 
необхідних відомостей у майбутньому. 
ПРОКОНСУЛЬТУЙТЕСЯ З ЛІКАРЕМ щодо конкретних значень 
Вашого артеріального тиску.

Правила з техніки безпеки

Призначення

Перевірка

Дякуємо за придбання приладу для вимірювання артеріального
тиску OMRON RS7 Intelli IT.

Вступ

на зап'ясті. Даний монітор артеріального тиску використовує 
осцилометричний метод вимірювання артеріального тиску. 
Коли в манжету подається повітря і створюється тиск, прилад 
виявляє пульсацію тиску на артерії під манжетою.Такі пульсації 
називаються осцилометричними імпульсами. Електронний 
датчик тиску передає цифрове значення артеріального тиску, 
яке відображається на дисплеї приладу.

Цей прилад потрібно використовувати 

Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, 
яка, якщо її не уникнути, може призвести до 
смерті або серйозної травми.

Попередження!

Вказує на потенційно небезпечну ситуацію, яка, 
якщо її не уникнути, може призвести до незначного 
або суттєвого травмування користувача або пацієнта 
або завдати шкоди обладнанню чи іншому майну.

Обережно

• Проконсультуйтеся зі своїм лікарем перед тим, як 
  використовувати цей прилад на зап'ясті, де наявний 
  внутрішньосудинний доступ або проводиться терапія, 
  або є артеріо-венозний шунт, так як тимчасові 
  перешкоди кровоплину можуть призвести до травми.
• Перш ніж використовувати прилад, зверніться до свого 
  лікаря, якщо у Вас є мастектомія.
• Перш ніж використовувати цей прилад, проконсультуйтеся 
  зі своїм лікарем, якщо у Вас виявлені серйозні проблеми 
  з кровообігом або захворювання крові, оскільки накачування 
  манжети і тиск в ній можуть призвести до появи синців.
• НЕ робіть вимірювання частіше, ніж це необхідно, тому що 
  можуть виникати синці через перебіг кровоплину.
• Накачуйте повітрям манжету ТІЛЬКИ тоді, коли вона 
  розташована на зап'ясті. 
• Зніміть манжету із зап'ястя, якщо вона не починає випускати 
  повітря під часвимірювання.
• НЕ використовуйте цей прилад для будь-яких інших цілей,
  крім вимірювання артеріального тиску.
• Під час вимірювання переконайтеся, що в радіусі 30 см від 
  цього приладу немає пристрою з мобільним зв‘язком 
  або іншого електричного/електронного пристрою, який 
  випромінює електромагнітні поля. Це може призвести 
  до неправильної роботи приладу та / або до неточних 
  значень вимірювання.
• НЕ розбирайте та не намагайтеся ремонтувати цей прилад 
  або інші його компоненти. Це може призвести 
  до неточного вимірювання.
• НЕ використовуйте прилад в місцях, де є підвищена 
  вологість або ризик потрапляння води на прилад. 
  Це може його пошкодити.
• НЕ використовуйте вимірювач у рухомому транспортному 
  засобі, наприклад, у автомобілі.
• НЕ кидайте прилад та оберігайте його від сильних 
  ударів або вібрацій.
• НЕ використовуйте цей монітор у місцях з підвищеною 
  або з низькою вологістю та високими або низькими 
  температурами. Див. розділ 9.
• Переконайтеся, що вимірювач тиску не зменшує кровообіг, 
  спостерігаючи за зап'ястком під час вимірювання.
• НЕ використовуйте цей прилад у місцях інтенсивного 
  використання, таких як медичні клініки 
  або поліклінічні кабінети і т.п.
• НЕ використовуйте прилад разом з іншим медичним 
  електричним обладнанням. Це може призвести 
  до неправильної роботи та / або до неточних значень.
• Уникайте купання, вживання алкогольних напоїв або кофеїну, 
  куріння, занять спортом та вживання їжі 
  щонайменше за 30 хвилин до початку вимірювання тиску.
• Відпочиньте принаймні 5 хвилин до початку
   вимірювання тиску.
• Перед початком вимірювання зніміть з зап'ястя щільно 
  прилеглий, тісний одяг та будь-які аксесуари.
• Не рухайтесь і НЕ розмовляйте під час вимірювання.
• Використовуйте цей прилад ТІЛЬКИ для осіб, що мають 
  зап'ястя з окружністю в межах розміру окружності манжети.
• Переконайтеся, що монітор акліматизований до кімнатної 
  температури перш, ніж починати вимірювання. 
  Вимірювання після екстремальної зміни температури може 
  призвести до неточних значень.
• НЕ згинайте манжету надмірно.
• Прочитайте та дотримуйтесь вказівок розділу 
"Правильна утилізація цього приладу" у розділі 11 
  під час утилізації пристрою та використаних аксесуарів 
  або додаткових деталей.
• НЕ використовуйте цей монітор після закінчення 
  терміну служби. Див. Розділ 9.

• Не використовуйте цей монітор і проконсультуйтеся 
  зі своїм лікарем, якщо у Вас з'являється подразнення 
  шкіри або Ви відчуваєте дискомфорт.

1.1 Комплект поставки
Вимірювач, 2 лужних елемента живлення ААА, 
керівництво з експлуатації

1.2 Тонометр

а. Манжета на зап‘ясток
    (Окружність зап'ястя від 13,5 см до 21,5 см)
б. Дисплей
в. Перемикач (Вибір ідентифікатора користувача)
г.  Кнопка (Пам'ять)
д. Кнопка (Ранкове середнє) 
е. Кнопка (START / STOP)
є. Кнопка (Зв'язок)
ж. Відсік для елементів живлення

а

б

в

г

д

е

є

ж

1.3 Дисплей і символи

Відображення дати та часу

З'являється при перегляді середніх показників 
останніх 2 або 3 показань, зроблених протягом 10 хв.

Символ середнього значення

З'являється під час перегляду показань, 
збережених у пам'яті.

Символ пам'яті

А

Б

В

Г

Д

Е

Є З'являється, під час декомпресії.
Символ декомпресії

З

И

Й

К

І

Ї

Ж

AVG

Значення систолічного артеріального тиску

Значення діастолічного артеріального тиску

Частота пульсу з'являється після вимірювання.
При натисканні кнопки      , номер пам'яті 
відображається приблизно на одну секунду до появи 
на дисплеї частоти пульсу.

Відображення пульсу / Номер пам'яті

Блимає під час вимірювання.
Символ серцебиття

Блимає, коли монітор підключено до смарт-пристрою, 
або показання успішно передані.

Символ «ОК»

З'являється при перегляді щотижневих середніх 
значень, зроблених вранці.
На дисплеї з'являються щотижневі середні значення 
вимірювань, зроблені вранці протягом 4 тижнів.

Символ ранкового середнього значення

Ідентифікатор користувача з'являється під час вибору 
користувача за допомогою перемикача 
[вибір ідентифікатора користувача].

Символ ідентифікатора користувача

З'являється, якщо ваш систолічний АТ становить 
135 мм рт.ст. або вище та/або діастолічний АТ 
становить 85 мм рт.

Символ гіпертонії

З'являється, коли щотижневе середнє значення 
становить 135/85 мм рт.ст. або вище.

Символ ранкової гіпертензії

Ваш монітор має вбудований додатковий індикатор
позиціонування, що використовується в якості 
помічника у визначенні правильної висоти монітора.
Символ «  » з'являється, коли монітор знаходиться 
у правильному положенні відносно вашого серця 
під час вимірювання. Коли ваш монітор знаходиться 
вище або нижче по відношенню до вашого серця, 
панель локатора позиції серця з'явиться вище або 
нижче символу серця.

Індикатор позиціонування

Блимає/з'являється, коли ваші дані повинні бути 
передані, оскільки пам'ять, що зберігається, майже 
або повністю заповнена. Після підключення монітора 
до смарт-пристрою передайте показання 
безпосередньо перед тим, як монітор видалить 
найстаріші показання. 
У внутрішній пам'яті на користувача може бути 
збережено до 100 результатів вимірювання.

Символ синхронізації

1 2

SYS
D IA

SYS
D IA

UA



Цей прилад працює в неліцензованій смузі ISM на частоті 
2,4 ГГц. У разі використання цього виробу поблизу інших 
бездротових пристроїв, таких як мікрохвильова піч і 
бездротова мережа, що працюють на тому ж самому 
діапазоні частот, що й цей виріб, існує можливість виникнення 
перешкод.
Якщо виникають перешкоди, зупиніть роботу інших пристроїв 
або перемістіть цей пристрій подалі від інших бездротових 
пристроїв, перш ніж користуватися ним.

Про перешкоди бездротового зв'язку

HEM-6232T-Е, вироблений компанією OMRON HEALTHCARE 
Co., Ltd., відповідає вимогам стандарту EN60601-1-2:2015 
щодо електромагнітної сумісності (ЕМС). Інша документація 
про відповідність стандарту ЕМС доступна за адресою: 
www.omron-healthcare.com. Див. інформацію про ЕМС для 
HEM-6232T-Е на веб-сайті.

Примітка
• Ці технічні характеристики можуть бути змінені без

попередження.
• У клінічному підтверджуючому дослідженні прилад RS7 Intelli IT
був використаний у 85 осіб длявизначення діастолічного
артеріального тиску.

• Цей монітор клінічно досліджено відповідно довимог
стандарту ISO 81060-2:2013.

• Класифікація IP –це ступень захисту, яка забезпечуються
корпусом відповідно до IEC 60529. Цей монітор захищений
відтвердих сторонніх предметів діаметром 12,5 мм і більше,
наприклад, палець та проти косих падаючих крапель води,
які може спричинити проблеми під час нормальної роботи.

Слово і логотипи Bluetoothє зареєстрованими 
торговими марками, що належать Bluetooth 
SIG. і OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 
використовує ці знаки відповідно до ліцензії. 
Інші торгові марки та торгові назви належать 
їх відповідним власникам.

• Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 93/42/EEC
(Директива про медичне обладнання).

• Цей монітор артеріального тиску розроблено відповідно до
Європейського стандарту EN1060, Неінвазивні
сфігмоманометри. Частина 1: Загальні вимоги та
Частина 3: Додаткові вимоги до електромеханічних систем
вимірювання артеріального тиску.

• Цим OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. заявляє,
що радіообладнання типу HEM-6232T-E відповідає
Директиві 2014/53/ЄС.

• Повний текст декларації про відповідність ЄС можна знайти
на інтернет-сторінці: www.omron-healthcare.com

• Цей продукт OMRON випускається під суворою системою
якості OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Японія. Основний
компонент для моніторів артеріального тиску OMRON, що є
датчиком тиску, виробляється в Японії.

Apple, логотип Apple, iPad та iPhone – торгові марки AppleInc., 
що зареєстровані у США та інших країнах. AppStore – сервіс на 
марка AppleInc., що зареєстрована у США та інших країнах.
iOS – торгова марка або зареєстрована торгова марка Cisco 
у США та інших країнах і використовується відповідно до ліцензії.
Android, GooglePlay та логотип GooglePlay – торгові марки 
Google LLC.

Важлива інформація щодо електромагнітної сумісності (ЕМС)

Цей символ на приладі або в описі до нього вказує,
що він не підлягає утилізації разом з іншими
побутовими відходами після закінчення терміну 
служби. 
Щоб запобігти можливому негативному впливу 
на довкілля або здоров'я людини через 
неконтрольовану утилізацію відходів, 
просимо відокремити його від інших видів відходів і 
утилізувати належним чином з метою раціонального 
повторного використання матеріальних ресурсів.
Для докладної інформації про те, де і як можна повернути цей 
виріб для екологічно безпечної утилізації, домогосподарства 
повинні звертатися до продавця, у якого вони придбали цей 
продукт, або до місцевого офісу.
Компанії повинні звернутися до свого постачальника та 
перевірити умови договору про закупівлю. Цей продукт 
не слід змішувати з іншими комерційними відходами 
для утилізації.

Правильна утилізація цього приладу (відпрацьоване 
електричне та електронне обладнання)

7. Повідомлення про помилки та усунення
несправностей

Примітка
• Якщо індикатор позиціонування увімкнено, то символ
  індикатора  позиціонування відображається 
  разом із результатами.
• Якщо результати високі (див. розділ 1.3),
з'явиться символ         .

• Якщо в пам'яті немає записаних даних,
відображається екран, що праворуч.

• Якщо пам'ять заповнена, монітор видаляє
  найстаріші показання. 

SYS
D IA

3. Натисніть кнопку      кілька разів, щоб прокрутити
попередні показання, збережені в пам'яті.

Примітка
• Повернення монітора до
налаштувань за замовчуванням
не видаляє інформацію
в програмі.

• Після 3 секунд монітор
автоматично вимкнеться.

• Під час повторного
використання монітора потрібно
повторно з’єднати монітор зі смарт-пристроєм. Без повторного 
з'єднання ваші показники не будуть передані у вашу програму.

1. Утримуючи кнопку     , натисніть і утримуйте кнопку
«START/STOP» 2 секунди. Утримуйте обидві кнопки
більше 5 секунд.

6.3 Відновлення монітора до стандартних 
      налаштувань
Щоб видалити всю інформацію, збережену на моніторі, 
виконайте наведені нижче вказівки. Переконайтеся, що монітор 
вимкнено.

У разі виникнення будь-якої з перерахованих нижче проблем 
під час вимірювання спочатку переконайтеся, що жоден інший 
електричний пристрійне знаходиться на відстані меншій 
за 30 см від цього монітора. Якщо проблема не зникає, 
зверніться до таблиці нижче.

6. Інші налаштування

1. Оберіть свій ідентифікатор користувача.

2. Коли монітор вимкнено, натисніть і утримуйте
кнопку      більше 2 секунд.
Примітка
• Якщо в пам'яті є лише 2 показання 
  за цей період, середнє значення 

буде обчислено на підставі
цих 2 вимірювань.

• Якщо середнє значення
є високим (див. розділ 1.3),
з'являється символ SYS

D IA

1. Оберіть свій ідентифікатор користувача.

2. Натисніть кнопку      один раз.
Щотижневе ранкове середнє значення
результатів вимірювань «THIS WEEK»
з'являється на дисплеї. Якщо
щотижневе ранкове середнє значення
результатів вимірювань високе
(див.розділ 1.3), з'являється символ         .SYS

D IA

3. Натисніть кнопку      кілька разів, щоб відобразити
середнє значення за попередні тижні.
Монітор відображає від «-1 WEEK», а саме середній
показник попереднього тижня, до «-3 WEEK», а саме
найдавніший набір середніх результатів вимірювань.

4. Натисніть кнопку «START/STOP», щоб вимкнути
монітор.

5.2 Перегляд середнього значення результатів 
      вимірювань
Монітор може обчислити середнє значення результатів 
вимірювань на підставі останніх 2 або 3 вимірювань, виконаних 
протягом 10 хвилин.

Розрахунок щотижневих середніх результатів 
для ранкових вимірювань
Це середнє значення для вимірювань, проведених вранці 
(4:00 - 9:59) від неділі до суботи. Тільки перші 3 вимірювання, 
виконані вранці від 4:00 до 9:59, будуть використані для 
обчислення ранкового середнього значення для кожного дня.

5.3 Перегляд щотижневого ранкового середнього 
     значення результатів вимірювань 
Монітор обчислює та відображає щотижневі середні значення 
результатів вимірювань, що проводяться вранці протягом 
4 тижнів для кожного користувача.

Примітка
• Монітор автоматично вимкнеться через 3 секунди після

завершення.
• Щоб увімкнути індикатор позиціонування, виконайте ті ж дії,
  що зазначені вище.

1. Оберіть свій ідентифікатор користувача.

2. Якщо монітор вимкнено, натисніть і утримуйте
кнопку      більше 10 секунд.

3. Утримуючи кнопку     , натисніть
і утримуйте кнопку «START/STOP»
більше 2 секунд.

Примітка
• Всі показання будуть видалені.
Ви не можете частково видалити 
показання, збережені в пам'яті.

1. Оберіть свій ідентифікатор користувача.

2. Натисніть кнопку     , після чого з'явиться символ    .

6.1 Вимкнення/ввімкнення індикатора 
      позиціонування

6.2 Видалення записів, збережених у пам'яті

За замовчуванням індикатор позиціонування ввімкнено.

з’являється

з’являється

з’являється

з’являється

з’являється

з’являється

з’являється

блимає

блимає

блимає

Дисплей/
Проблема ВирішенняМожлива причина

з’являється
або манжета 

не надувається

Манжета неправильно 
накладена на зап'ясті.

Повітря самовільно 
випускається 
із манжети.

Частота пульсу 
визначається 
неправильно.

Монітор не працює.

Монітор не може 
підключитися до 
смарт-пристрою або 
правильно передати 
дані.

Більше 80 результатів 
вимірювання не 
передаються.

Цей монітор готовий до 
з’єднання або передачі 
показань.

100 результатів 
вимірювання не 
передаються.

Індикатор 
позиціонування 
вимкнено.

Під час вимірювання 
Ваш зап'ясток 
рухається вгору та вниз.

Ви рухаєтесь/розмовляєте
під час вимірювання. 
Вібрації перешкоджають 
вимірюванню.

Тиск в манжеті 
перевищує 300 мм рт.ст.

Зверніться до торгової 
точки або дистриб'ютора 
OMRON.

Не торкайтеся манжети 
під час виконання 
вимірювання.

Не рухайте руку і 
зап'ясток, а потім зробіть 
повторне вимірювання. 
Див. розділ 3.

Натисніть кнопку 
«START/STOP» ще раз. 
Якщо «Er» все ще 
відображається, 
зверніться до торгової 
точки або дистриб'ютора 
OMRON.

Дотримуйтесь вказівок, 
що показані в додатку 
«OMRON connect». 
Якщо символ «Err» все 
ще з'являється після 
перевірки програми, 
зверніться до торгової 
точки або дистриб'ютора 
OMRON.

Блимає при з’єднанні зі 
смарт-пристроєм. Див. 
розділ «Допомога» у 
додатку «OMRON connect» 
для створення з’єднання.

Блимає під час 
перенесення показань 
до додатку «OMRON 
connect».

З'єднайте тонометр 
зі смарт-пристроєм 
або передайте свої 
показання у додаток 
"OMRON connect",
щоб Ви могли 
зберігати їх 
у пам'яті додатка 
і цей символ 
помилки зникне.

Увімкніть індикатор 
позиціонування. 
Див. розділ 6.1.

Не рухайтесь і не 
розмовляйте під час 
вимірювання.

Накладіть манжету 
правильно і виконайте 
ще одне вимірювання. 
Див. розділ 2.4.

Правильно накладіть 
манжету, потім виконайте 
ще одне вимірювання. 
Див. розділ 2.4. 
Не рухайтесь і сидіть 
правильно під час 
вимірювання.
Якщо символ       
продовжує з'являтися, 
радимо звернутися 
до лікаря.

з’являється

Кнопка «   » натиснута
і утримується для 
з'єднання зі смарт-
пристроєм.

Натисніть кнопку «   », 
щоб передати ваші 
результати вимірювання.

з’являється

Символ серця 
в індикаторі 
позиціонування 
не світиться і 
панель локатора 
не з'являється

cимвол серця

блимає

Низький рівень заряду 
елементів живлення.

Елементи живлення 
розряджені.

Елементи живлення 
повністю розряджені.

При встановленні 
елементів живлення 
порушена 
полярність + або - .

Артеріальний тиск постійно змінюється. Багато 
факторів, в тому числі стрес, час доби та/або 
спосіб накладання манжети, можуть вплинути 
на артеріальний тиск. Див. розділи 2.3- 2.5 
та розділ 3.

Дотримуйтесь інструкцій, що відображаються 
на смарт-пристрої, або див. розділ «Довідка» 
додатку «OMRON connect» для отримання 
додаткової допомоги. Якщо проблема не зникне, 
зверніться до торгової точки або дистриб'ютора
компанії OMRON.

Натисніть кнопку «START/STOP», щоб вимкнути 
монітор, а потім знову натисніть її, щоб здійснити 
вимірювання. Якщо проблема продовжується, 
вийміть всі елементи живлення та зачекайте 
30 секунд. Потім повторно встановіть елементи 
живлення. Якщо проблема не зникне, зверніться 
до торгової точки або дистриб'ютора 
компанії OMRON.

Негайно замініть всі 
елементи живлення 
на 2 нові лужні 
батарейки. 
Див. розділ 2.1.

Перевірте правильне 
розміщення елементів 
живлення. 
Див. розділ 2.1.

Рекомендована заміна 
всіх елементів живлення 
на 2 нові лужні 
батарейки. 
Див. розділ 2.1.

з'являється 
або прилад 
несподівано 

вимикається під 
час вимірювання

Відсутнє 
живлення. 
На дисплеї 

тонометра нічого 
не з'являється.

Значення 
вимірювань 
здаються 
занадто 

високими 
або низькими.

Виникає 
будь-яка інша 

проблема зв'язку 
між приладом і 
смарт-пристроєм.

Виникають
інші проблеми.

• НЕ розбирайте та не намагайтеся ремонтувати цей монітор
або інші його складові. Це може призвести до неточного
вимірювання.

Застереження

8.1 Технічне обслуговування
Щоб захистити монітор від пошкоджень, дотримуйтесь 
наступних вказівок:
• Зміни або модифікації, не схвалені виробником, анулюють
гарантію користувача.

8.2 Зберігання
Коли монітор не використовується, зберігайте його у футлярі 
для зберігання.
• Зберігайте монітор у чистому, безпечному місці.
Не слід зберігати монітор:
• Якщо він вологий.
• У місцях з екстремальними температурами, вологістю,
прямим сонячним промінням, пилом або корозійними парами,
наприклад, відбілювач.

• У місцях, що піддаються вібраціям або ударам.

8.3 Очищення
• Не використовуйте абразивні чи летючі миючі засоби.
• Для очищення монітора та манжети використовуйте м'яку
суху тканину або м'яку тканину, змочену в нейтральному милі,
а потім витріть їх сухою тканиною.

• Не мийте і не занурюйте монітор і манжету в воду.
• Не використовуйте бензин, розріджувачі або подібні
розчинники для очищення монітора та манжети.

8.4 Калібрування та обслуговування
• Точність цього монітора артеріального тиску ретельно

перевірено й розраховано на тривалий термін служби.
• Зазвичай рекомендується проводити перевірку пристрою
кожні два роки для забезпечення правильного функціонування 
та точності. Зверніться до торгової точки, дистриб'ютора
або уповноваженого представника OMRON або до Центру
обслуговування клієнтів OMRON за адресою, вказаною на
упаковці або керівництві з експлуатації.

8. Технічне обслуговування

Дякуємо за придбання товару OMRON. Цей товар вироблено 
з високоякісних матеріалів. Велика увага приділяється його 
виробництву. Товар розроблено для того, щоб забезпечити вам 
задоволення за умови правильного користування та зберігання 
відповідно до інструкції з експлуатації.
OMRON надає гарантію на цей товар на 5 років з моменту його 
придбання. OMRON гарантує належну конструкцію, виготовлення 
та матеріали цього виробу. Протягом цього періоду гарантії 
OMRON ремонтуватиме та замінюватиме дефектний виріб 
або дефектні деталі без будь-якої оплати праці або деталей.
Гарантія не поширюється на:
A. Транспортні витрати та ризики транспорту.
B. Витрати на ремонт та/або дефекти, що виникли внаслідок

ремонту, здійсненого сторонніми особами.
C. Періодичні перевірки та технічне обслуговування.
D. Несправність або зношування додаткових деталей або

інших аксесуарів, крім безпосередньо основного пристрою,
якщо це не передбачено вище.

E. Витрати, що виникають внаслідок неприйняття претензії
(стягується плата).

F. Пошкодження будь-якого характеру, включаючи особисті,
завдані випадково або через неправильне користування.

G. Послуга калібрування не входить до гарантії.
Якщо необхідне гарантійне обслуговування, зверніться 
до продавця, у якого був придбаний товар, або до 
уповноваженого дистриб'ютора OMRON. Адресу вказано на 
упаковці та в керівництві з експлуатації або дізнайтеся у 
спеціалізованого продавця. Якщо у вас виникли труднощі 
з пошуком клієнтських послуг OMRON, зв'яжіться з нами 
для отримання інформації  www.omron-healthcare.com
Ремонт або заміна гарантії не призводить до подовження 
або поновлення гарантійного терміну.
Гарантія буде надана лише в тому випадку, якщо товарз 
усіма комплектуючими буде повернено разом з оригінальним 
рахунком-фактурою/чеком, виданим споживачеві роздрібним 
продавцем.

10. Гаратнтія

11. Інструкція та декларація виробника

9. Технічні характеристики

Тиск: ± 3 мм рт. ст
Пульс: ± 5% від показань дисплея

Приблизно 300 вимірювань 
(за допомогою нових лужних батарей)

Дисплей
Діапазон тиску в манжеті
Діапазон вимірювання 
артеріального тиску
Діапазон вимірювання 
пульсу

Точність

Нагнітання повітря

Категорія продукту Електронні сфігмоманометри

Рідкокристалічний цифровий дисплей

Автоматичне електричним насосом
Випускання повітря Автоматичне швидке випускання

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

Метод вимірювання
Спосіб передачі даних

Бездротовий зв'язок

Джерело живлення
Строк дії джерела 
живлення
Термін служби

Осцилометричний метод

2 "AAA" лужні батареї 1,5 В

5 років

технологія низької енергії

Від 0 до 299 мм рт.ст
SYS: від 60 до 260 мм рт.ст.

Від 40 до 180 ударів/хв.

DIA: від 40 до 215 мм рт.ст

Автоматичний вимірювач артеріального 
тиску та частоти серцевих скорочень
на зап‘ясток

Опис продукту

Модель (код)

Класифікація IP
Потужність

Умови роботи

Умови зберігання /
транспортування

Вага

Від +10°C до +40°C / від 15 до 90% 
відносної вологості (без конденсації) / 
від 800 до 1000 гПа

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

Приблизно 91 г без джерела живлення

Від 13,5 см до 21,5 см

Розміри

Окружність зап'ястку

До 100 значень на 1-го користувачаПам‘ять

Медичне обладнання з внутрішнім 
джерелом живленням

Захист від ураження 
електричним струмом

До + 48 °СМакс.температура
додаткової частини

Тип BF (манжета на зап'ястя)Додаткова частина

Монітор, футляр для зберігання, 
2 лужні батарейки типу "AAA", 
керівництво з експлуатації, інструкції 
з налаштування додатка «OMRON 
connect», гарантійний талон

Комплектація

Приблизно 91 мм (ш) х 63 мм (в) х 13 мм* (д)
(не включаючи манжету на зап'ястя)

Розшифрування умовних позначень

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

Ступінь захисту при вході, 
передбачений вимогами IEC 60529

Знак CE

Серійний номер

Обмеження температури

Обмеження вологості

Обмеження атмосферного тиску

Зверніться до інструкції з експлуатації

Елемент живлення

Постійний струм

Вказує на правильне розташування 
монітора на зап'ясті

Вказує на дату виготовлення 
медичного пристрою

Для позначення загалом підвищених, 
потенційно небезпечних рівнів 
неіонізуючого випромінювання або 
для позначення обладнання або 
систем, наприклад, у медичній 
електричній зоні, що включає 
радіопередавачі або що навмисно 
застосовують РЧ електромагнітну 
енергію для діагностики або лікування.
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Виробник OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 ЯПОНІЯ

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

Виробничі 
потужності

OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING 
VIETNAM CO., LTD.

Дочірні компанії 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
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois 
Cedex, ФРАНЦІЯ
www.omron-healthcare.com

No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore 
Industrial Park II, Binh Duong 
Industry-Services-Urban Complex, 
Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, 
Binh Duong Province, Vietnam

Керівництво з експлуатації RS7 Intelli IT IM-HEM-6232T-E.
Дата редакції 01 вересня 2017р.

UA.TR.001

Гарантія 5 років.
Номінальна потужність:
        3 В (2 «AAА» тип)

Вимірювач артеріального тиску та частоти серцевих 
скорочень на зап’ясток RS7 Intelli IT (HEM-6232T-E)
   Виробник: OMRON Healthcare Co. Ltd., Japan 
«OМРОН Хелскеа Ко Лтд», Японія
Виробнича ділянка: OMRON Healthcare Manufacturing Vietnam Co. Ltd, 
Vietnam; «ОМРОН Хелскеа Мануфечурін В`єтнам Ко Лтд», В‘єтнам
Уповноважений представник в Україні: 

ТОВ «ІМC», 02098, м. Київ, вул. Ю. Шумського, 1-Б, Офіс 121
+38 (096) 744-95-52;     dovidka@ims.com.ua
www.ims.com.ua
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