










Πρόβλημα Πιθανή αιτία Επίλυση 

Η οθόνη εμφανίζει το 
σύμβολο της χαμηλής 
μπαταρίας «». 

Χαμηλή μπαταρία Αντικαταστήστε τις 
μπαταρίες. 

Η οθόνη δείχνει “Er 0” Η πίεση του συστήματος 
ήταν ασταθής πριν τη 
μέτρηση. 

Μην κινείστε και δοκιμάστε 
ξανά. 

Η οθόνη δείχνει “Er 1” Αποτυχία ανίχνευσης 
συστολικής πίεσης 

Η οθόνη δείχνει “Er 2” Αποτυχία ανίχνευσης 
διαστολικής πίεσης 

Η οθόνη δείχνει “Er 3” Το σύστημα αέρα έχει 
μπλοκάρει ή η μανσέτα 
είναι πάρα πολύ σφιχτά 
κατά τη διάρκεια της 
διακύμανσης. 

Αφαιρέστε τη μανσέτα και 
δοκιμάστε ξανά. 

Η οθόνη δείχνει “Er 4” Το σύστημα χάνει ή η 
μανσέτα είναι πάρα πολύ 
χαλαρή κατά τη διάρκεια 
της διακύμανσης. 

Η οθόνη δείχνει “Er 5” Η πίεση της μανσέτας είναι 
πάνω από 300mmHg. 

Μετρήστε ξανά μετά από 5 
λεπτά. Εάν η οθόνη 
εξακολουθεί να είναι μη 
φυσιολογική, παρακαλούμε 
επικοινωνήστε με τον 
διανομέα ή το εργοστάσιο 
παρασκευής. 

Η οθόνη δείχνει “Er 6” Περισσότερα από 3 λεπτά 
με πίεση μανσέτας άνω των 
15 mmHg. 

Η οθόνη δείχνει “Er 7” EEPROM λάθος πρόσβασης. 

Η οθόνη δείχνει “Er 8” Παράμετροι της συσκευής 
ελέγχουν για σφάλμα. 

Η οθόνη δείχνει “Er Α” Λάθος της παραμέτρου 
πίεσης του αισθητήρα. 

Καμιά απόκριση όταν 
πατάτε ένα πλήκτρο ή 
τοποθετείτε τις μπαταρίες. 

Εσφαλμένη λειτουργία ή 
ισχυρές ηλεκτρομαγνητικές 
παρεμβολές. 

Βγάλτε τις μπαταρίες για 
πέντε λεπτά και στη 
συνέχεια, τοποθετήστε τες 
ξανά. 

 

Ταξινόμηση πίεσης αίματος SYS (mm HG) DIA (mm HG)
Ιδανική

 
<120 <80

Κανονική
 

120 - 129 80 - 84
Υψηλή - κανονική

 
130 - 139 85 – 89

Υπέρταση επίπεδο 1 140 - 159 90 – 99
Υπέρταση επίπεδο 2 160 - 179 100 – 109
Υπέρταση επίπεδο 3 ≥180 ≥110
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Συστολική (mm HG)

Διαστολική (mm HG)

Πολύ υψηλή αρτηριακή πίεση (επίπεδο 3) 

Υψηλή αρτηριακή πίεση (επίπεδο 2)

Λίγο ανεβασμένη 
αρτηριακή πίεση (επίπεδο 1)

 Ελαφρώς ανεβασμένη 
αρτηριακή πίεση

Κανονική 
αρτηριακή πίεση

Πρόβλημα  Πιθανή αιτία  Επίλυση  

Η οθόνη LCD  εμφανίζει 
μη φυσιολογικά 
αποτελέσματα . 

Η τοποθέτηση της μανσέτας 
δεν ήταν σωστή ή δεν είχε 
σφιχτεί αρκετά.  

Εφαρμόστε σωστά τη 
μανσέτα και δοκιμάστε ξανά.  

Η στάση του σώματος δεν 
ήταν σωστή κατά τη 
διάρκεια της μέτρησης.  

Διαβάστε την ενότητα «Στάση 
σώματος κατά τη μέτρηση» 
και δοκιμάστε ξανά.  

Ομιλία, κίνηση του 
μπράτσου ή του σώματος, 
θυμός, ενθουσιασμ ός ή 
νεύρα κατά τη διάρκεια της 
δοκιμής.  

Δοκιμάστε ξανά όταν είστε 
ήρεμοι και χωρίς να κινείστε 
ή να μιλάτε κατά τη διάρκεια 
της μέτρησης.  
 

Ανώμαλος καρδιακός 
παλμός (αρρυθμία)  

Είναι ακατάλληλο για άτομα 
με σοβαρ ές αρρυθμί ες να 
χρησιμοποιούν αυτό το 
ηλεκτρον ικό πιεσ όμετρο.  

 





 


