
Indledning
Blodtryksmålinger udført med X5 svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med 
manchet og stetoskop og ligger inden for den usik-
kerhed, der af American National Standards Institute 
(ANSI) er fastsat for elektroniske eller automatiske 
blodtryksmålere. Apparatet er beregnet til at benyttes 
af voksne forbrugere i private omgivelser. Apparatet 
må ikke benyttes på spædbørn eller småbørn. Produ-
centen yder en International garanti på X5. Spørgsmål 
ved rørende garantien rettes til forhandleren eller pro-
ducenten, Rossmax International Ltd.

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

 Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. 
Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt før 
brug. Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget 
stilling til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledn-
ing for senere opslag.

Pulsarytmi-teknologi (PARR)
Pulsearytmi-teknologi (PARR) registrerer specifikt ek-
sistensen af pulsarytmi, herunder atrieflimren (AF, 
AFib), atrial og/eller for tidlige ventrikulære sammen-
trækninger (PC). Pulsearytmi kan være relateret til 
hjertesygdomme og kræver lægehjælp, hvorfor en 
tidlig diagnose afgørende betydning. PARR-teknolo-
gi-en registrerer arytmi under regelmæssig blod-
trykskontrol uden særlige brugerkompetencer, bru-
gerinteraktion eller forlængelse af målingen. Udover 
blodtryksdiagnosen leveres en specifik pulsarytmi-
diagnose med PARR.
Bemærk: PARR-detekteringen afib og PC er forsynet 
med en klinisk dokumenteret, høj detekterings-
sandsynlighed [1].
Følsomheden og specificiteten er imidlertid begræn-
set, og således vil de fleste - men ikke alle pulsaryt-
mier bliver detekteret og vist. Hos visse patienter med 
usædvanlige kliniske tilstande kan PARR-teknologien 
muligvis ikke detektere pulsarytmi. Dette skyldes dels, 
at visse arytmier kun kan findes vha. en EKG-diagnose, 
men ikke med en pulsdiagnose. Således er PARR ikke 
beregnet til at erstatte en medicinsk EKG-diagnose fra 
egen din læge. PARR giver en tidlig påvisning af visse 
pulsarytmier, som definitivt skal vises til din læge.

Detektering af atrieflimren (AFib)
Hjertets overkamre (atrierne) trækker sig ikke sam-
men, men sitrer og fører dermed blodet uregelmæs-
sigt rundt med lavere effektivitet i ventriklerne. 
Dermed opstår der uregelmæssige hjerteslag, der 
hovedsageligt er forbundet med en hurtig, men højst 
ustabil hjertefrekvens. Denne tilstand er forbundet 
med en øget risiko for dannelse af hjerteblodpropper. 
Dette kan blandt andet øge risikoen for hjerneblod-
propper. Tillige kan denne atrieflimren bidrage til 
sværhedsgraden af en kronisk eller akut hjertefejl 
og kan være forbundet med andre hjerterelaterede 
komplikationer. Afhængigt af alderen, lider omkring 
10% - 20% af patienterne, der rammes af et iskæmisk 
slagtilfælde, også af atrieflimren.
Atrieflimren forekommer oftest indled–ningsvis med 
midlertidige perioder med arytmi og kan med tiden 
udvikle sig til en permanent tilstand. Uanset om du 
ønsker at beskytte dig selv mod en uopdaget AFib-
tilstand, eller du måler under en igangværende peri-
ode med aktiv atrial fibrillation, eller du måler mellem 

perioder med AFib, kan PARR-teknologien anvendes 
under alle disse forhold. Denne enhed kan detek-
tere atriefibrillering (AFib). ARR- og AFib-ikonerne  
(  ) vises umiddelbart efter målingen, hvis der er 
fundet en atriefibrillering.
Bemærk: Det anbefales kraftigt at konsultere din læge, 
hvis enten AFib-ikonet er vist flere gange for nyligt, 
eller hvis din AFib kendes af din læge, men forekom-
sten af AFib-resultater ændres over tid. Derefter vil 
din læge kunne foretage alle nødvendige medicinske 
tests og igangsætte eventuelle behandlingsmæssige 
procedurer.
Bemærk: Tilstedeværelsen af en hjerte-pacemaker 
kan forringe AFib-detekteringen ved hjælp af PARR.

For tidlig kontraktionsdetektering (PC)
Ekstra unormale hjerteslag forekommer på ure-
gelmæssige excitationssteder i dit hjerte, enten i atria 
(PAC), ventrikel (PVC) eller hjertets ledningsnet (PNC). 
Disse ekstra slag kan forstyrre din regelmæssige ryt-
me, de kan komme tidligt eller forårsage betydelige 
pauser med hensyn til din registrerbare puls. Dette 
kaldes hjertebanken, som kan mærkes i brystet. Det 
kan vise sig som isolerede enkeltstående hændel-
ser, som en række uregelmæssige impulser eller kan 
være fordelt over hele dit pulsområde. Hvis dette ikke 
er forbundet med mental stress eller akut krævende 
fysisk belastning, kan det indikere en lang række 
hjertesygdomme. Nogle af disse lidelser forbindes 
med en forhøjet risikoprofil for iskæmiske tilfælde, en-
ten i hjertet (fx koronar hjertesygdom) eller uden for 
hjertet, som fx forhøjet risiko for et slagtilfælde. Nogle 
PC’er kan indikere ventrikulære eller myokardieforsty-
rrelser og vise sig meget vigtige hvis man overvejer 
myokarditis (infektion i hjertemusklen). Dette apparat 
kan registrere for tidlige sammentrækninger (  ). 
ARR- og PC-ikonerne vises umiddelbart efter målin-
gen, hvis der detekteres for tidlige sammentræk-
ninger.
Bemærk: Det anbefales kraftigt at konsultere din 
læge, hvis pc-ikonet er vist flere gange for nyligt, eller 
hvis din PC kendes af din læge, men forekomsten af 
pc-aflæsninger ændres over tid. Derefter vil din læge 
kunne foretage alle nød vendige medicinske tests og 
iværksætte eventuelle behandlingsmæssige proce-
durer.

Detektering af pulsarytmi (ARR)
Når forekomsten af pulsarytmi er blevet detekteret i 
løbet af din blodtryksmåling, vises ikonet ARR. I tilfæl-
de af at den detekterede pulsarytmi kan specificeres 
af PARR-teknologien, ledsages ARR-ikonet af den 
specifikt detekterede type af arytmi, fx PC eller AFib. 
Hvis den detekterede pulsarytmi ikke kan bestemmes 
med sikkerhed ved hjælp af PARR, viser apparatet ARR 
uden ledsagende ikon for typen af pulsarytmi.

Bemærk: Det anbefales kraftigt at konsul–tere din 
læge, hvis ARR-ikonet er forekommet flere gange for 
nyligt, eller hvis din ARR kendes af din læge, men fore-
komsten af ARR-resultaterne ændres over tid. Dette 
er uafhængigt af, om ARR-ikonet følges af en anden 
pulsarytmi-ikon eller ej. Derefter vil din læge kunne 
foretage alle nødvendige medicinske tests og iværk-
sætte eventuelle behandlingsmæssige procedurer.
PARR-teknologien er i stand til at detektere og vise 
kombinerede forekomster af puls–arytmi.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af os-
cillometri. Før manchetten pumpes op, måler blod-
tryksmåleren trykket i manchetten og benytter det 
som referencetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv 
en passende oppustningsgrad baseret på trykvari-
ationen, hvorefter manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplitu-
den og hældningen af trykvariationen og bestemmer 
på dette grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blod-
tryk og puls.

Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske 
standarder og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. 
Dette er producentens erklæring om, at denne blod-
tryksmåler opfylder EU’s krav. Det er verificeret, at 
apparatets kvalitet opfylder kravene i Rådets direktiv 
93/42/EØF om medicinsk udstyr, bilag I ”Generelle 
krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blod-
tryksmålere – Del 1: Generelle krav.
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blod-
tryksmålere – Del 3: Supplerende krav til elektrome-
kaniske systemer til blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøv ningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden 
af et system med automatiserede ikke-invasive blod-
tryksmålere.
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange 
år. For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, 
anbefales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når 
apparatet bruges af professionelle, dvs når det bruges 
mange gange dagligt. Hvis apparatet har været udsat 
for slag eller stød eller har været i ekstrem varme eller 
kulde, da skal det kalibreres 

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

. Ellers afvent besked i 
display 

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

 om at det er tid til kalibrering.

Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National 
High Blood Pressure Education Program (NHBPEP) 
har udarbejdet en blodtryksstandard, der inddeler 
blodtrykket i fire intervaller. (The Seventh Report of 
the Joint National Committee on Prevention, Detec-
tion, Evaluation, and Treatment of High Blood Pres-

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

Display Resultater
- Normalt resultat
ARR  Pulsarytmi uden typespecifik registrering
ARR PC  Pulsarytmi  – Detektering af for tidlig ventrikulær, atrial eller nodal puls
ARR AFib  Pulsarytmi – Detektering af atrieflimren 
ARR  Kombineret detektering af puls-
AFib PC  a rytmi, atrieflimren og for tidlig puls

Indledning
Blodtryksmålinger udført med X5 svarer 
til dem, som en rutineret læge eller syge
plejerske kan opnå med manchet og ste
toskop og ligger inden for den usikker
hed, der af American National Standards 
Institute (ANSI) er fastsat for elektroniske 
eller automatiske blodtryksmålere. Ap
paratet er beregnet til at benyttes af vok
sne forbrugere i private omgivelser. Ap
paratet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en In
ternational garanti på X5. Spørgsmål ved
rørende garantien rettes til forhandleren 
eller producenten, Rossmax International 
Ltd.

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

 Bemærk: Se den medfølgende doku
mentation. Læs denne betjeningsvejled
ning omhyggeligt før brug. Kontakt din 
egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsve
jledning for senere opslag.

Pulsarytmi-teknologi (PARR)
Pulsearytmiteknologi (PARR) regis
trerer specifikt eksistensen af pulsarytmi, 
herunder atrieflimren (AF, AFib), atrial og/
eller for tidlige ventrikulære sammen
trækninger (PC). Pulsearytmi kan være 
relateret til hjertesygdomme og kræver 
lægehjælp, hvorfor en tidlig diagnose 
afgørende betydning. PARRteknologi
en registrerer arytmi under regelmæs
sig blodtrykskontrol uden særlige bru
gerkompetencer, brugerinteraktion eller 
forlængelse af målingen. Udover blod
tryksdiagnosen leveres en specifik pul
sarytmidiagnose med PARR.
Bemærk: PARR-detekteringen afib og PC 
er forsynet med en klinisk dokumenteret, 
høj detekteringssandsynlighed [1].
Følsomheden og specificiteten er imi
dlertid begrænset, og således vil de 
fleste - men ikke alle pulsarytmier bliver 
detekteret og vist. Hos visse patienter 
med usædvanlige kliniske tilstande kan 
PARRteknologien muligvis ikke detek
tere pulsarytmi. Dette skyldes dels, at 
visse arytmier kun kan findes vha. en 
EKGdiagnose, men ikke med en pulsdi
agnose. Således er PARR ikke beregnet til 
at erstatte en medicinsk EKGdiagnose fra 
egen din læge. PARR giver en tidlig påvis
ning af visse pulsarytmier, som definitivt 
skal vises til din læge.

Detektering af atrieflimren (AFib)
Hjertets overkamre (atrierne) trækker sig 
ikke sammen, men sitrer og fører dermed 
blodet uregelmæssigt rundt med la
vere effektivitet i ventriklerne. Dermed 
opstår der uregelmæssige hjerteslag, 
der hovedsageligt er forbundet med en 
hurtig, men højst ustabil hjertefrekvens. 
Denne tilstand er forbundet med en øget 
risiko for dannelse af hjerteblodprop
per. Dette kan blandt andet øge risikoen 
for hjerneblodpropper. Tillige kan denne 
atrieflimren bidrage til sværhedsgraden af 
en kronisk eller akut hjertefejl og kan være 
forbundet med andre hjerterelaterede 
komplikationer. Afhængigt af alderen, lid
er omkring 10%  20% af patienterne, der 
rammes af et iskæmisk slagtilfælde, også 
af atrieflimren.
Atrieflimren forekommer oftest indled–
ningsvis med midlertidige perioder med 
arytmi og kan med tiden udvikle sig til 
en permanent tilstand. Uanset om du øn
sker at beskytte dig selv mod en uopda
get AFib-tilstand, eller du måler under 
en igangværende periode med aktiv 
atrial fibrillation, eller du måler mellem 
perioder med AFib, kan PARR-teknolo
gien anvendes under alle disse forhold. 
Denne enhed kan detektere atriefibrill
ering (AFib). ARR- og AFib-ikonerne  
(  ) vises umiddelbart efter målingen, 
hvis der er fundet en atriefibrillering.
Bemærk: Det anbefales kraftigt at kon
sultere din læge, hvis enten AFib-ikonet 
er vist flere gange for nyligt, eller hvis din 
AFib kendes af din læge, men forekom
sten af AFib-resultater ændres over tid. 
Derefter vil din læge kunne foretage alle 
nødvendige medicinske tests og igang
sætte eventuelle behandlingsmæssige 
procedurer.
Bemærk: Tilstedeværelsen af en hjerte
pacemaker kan forringe AFib-detekterin
gen ved hjælp af PARR.

For tidlig kontraktionsdetektering (PC)
Ekstra unormale hjerteslag forekommer 
på uregelmæssige excitationssteder i dit 
hjerte, enten i atria (PAC), ventrikel (PVC) 
eller hjertets ledningsnet (PNC). Disse ek
stra slag kan forstyrre din regelmæssige 
rytme, de kan komme tidligt eller forår
sage betydelige pauser med hensyn til 
din registrerbare puls. Dette kaldes hjerte
banken, som kan mærkes i brystet. Det 
kan vise sig som isolerede enkeltstående 

hændelser, som en række uregelmæs
sige impulser eller kan være fordelt over 
hele dit pulsområde. Hvis dette ikke er 
forbundet med mental stress eller akut 
krævende fysisk belastning, kan det in
dikere en lang række hjertesygdomme. 
Nogle af disse lidelser forbindes med en 
forhøjet risikoprofil for iskæmiske tilfælde, 
enten i hjertet (fx koronar hjertesygdom) 
eller uden for hjertet, som fx forhøjet 
risiko for et slagtilfælde. Nogle PC’er kan 
indikere ventrikulære eller myokardiefor
styrrelser og vise sig meget vigtige hvis 
man overvejer myokarditis (infektion i 
hjertemusklen). Dette apparat kan regis
trere for tidlige sammentrækninger (  
). ARR og PCikonerne vises umiddelbart 
efter målingen, hvis der detekteres for 
tidlige sammentrækninger.

Bemærk: Det anbefales kraftigt at konsul
tere din læge, hvis pc-ikonet er vist flere 
gange for nyligt, eller hvis din PC kendes 
af din læge, men forekomsten af pc
aflæsninger ændres over tid. Derefter vil 
din læge kunne foretage alle nød vendige 
medicinske tests og iværksætte even
tuelle behandlingsmæssige procedurer.

Detektering af pulsarytmi (ARR)
Når forekomsten af pulsarytmi er blevet 
detekteret i løbet af din blodtryksmåling, 
vises ikonet ARR. I tilfælde af at den de
tekterede pulsarytmi kan specificeres af 
PARRteknologien, ledsages ARRikonet 
af den specifikt detekterede type af aryt
mi, fx PC eller AFib. Hvis den detekterede 
pulsarytmi ikke kan bestemmes med sik
kerhed ved hjælp af PARR, viser apparatet 
ARR uden ledsagende ikon for typen af 
pulsarytmi.

Bemærk: Det anbefales kraftigt at konsul–
tere din læge, hvis ARRikonet er fore
kommet flere gange for nyligt, eller hvis 
din ARR kendes af din læge, men fore
komsten af ARRresultaterne ændres over 
tid. Dette er uafhængigt af, om ARRikonet 
følges af en anden pulsarytmiikon eller 
ej. Derefter vil din læge kunne foretage 
alle nødvendige medicinske tests og 
iværksætte eventuelle behandlingsmæs
sige procedurer.

PARRteknologien er i stand til at detek
tere og vise kombinerede forekomster af 
puls–arytmi.

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat
 

Display Explanations 
1. Arrhythmia Detection (ARR) 
2. Atrial Fibrillation Detection (AFib) 
3. Premature Contraction Detection (PC) 
4. Date/Time Indication 
5. Weak Battery Mark 
6. Movement Mark 
7. Loose Cuff Detection 
8. Hypertension Risk Indication 
9. Morning and Nighttime Mark 
10. Memory/Date Mark 
11. Memory Average Mark 
12. Systolic Pressure 
13. Diastolic Pressure 
14. Pulse Rate 
15. Pulse Mark 
16. Memory Zone 

 
 

Loose Cuff Detection 
If the cuff was applied too loosely, it may cause unreliable measurement results or measurements can fail to 
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 1 Detektion af arytmi (ARR)
 2 Detektion af atrial fibrillering (AFib)
 3 Detektion af præmatur kontraktion (PC)
 4 Dato og tid
 5 Batteri
 6 Bevægelses registrering
 7 Manchet registrering.
 8 Indikator for hypertensionsrisiko
 9 Morgenaftenvisning
10 Hukommelse/Dato
11 Gennemsnit
12 Systolisk tryk
13 Diastolisk tryk
14 Puls frekvens
15 Puls markør
16 Hukommelses Zone

  1.  Manchet
  2.  Display
  3.  Luftslange og studs
  4.  Hukommelses tast
  5.  ON/OFF/START tast
  6.  Tast for valg af bruger
  7.  Batteridæksel
  8.  Dataoverførsel port
  9.  Indgang for lysnet adapter
10.  Manchet holder



 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 BlodtryksapparatDisplay Resultater
 Normalt resultat
ARR  Pulsarytmi uden typespecifik  

registrering
ARR PC  Pulsarytmi  – Detektering af for 

tidlig ventrikulær, atrial eller nodal 
puls

ARR AFib  Pulsarytmi – Detektering af  
atrieflimren 

ARR  Kombineret detektering af puls
AFib PC  a rytmi, atrieflimren og for tidlig puls

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved 
hjælp af oscillometri. Før manchetten 
pumpes op, måler blodtryksmåleren 
trykket i manchetten og benytter det som 
referencetryk. Blodtryksmåleren bestem
mer selv en passende oppustningsgrad 
baseret på trykvariationen, hvorefter man
chetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren 
amplituden og hældningen af trykvari
ationen og bestemmer på dette grundlag 
systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og 
puls.

Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de eu
ropæiske standarder og bærer CEmærk
ningen ”CE 0120”. Dette er producentens 
erklæring om, at denne blodtryksmåler 
opfylder EU’s krav. Det er verificeret, at 
apparatets kvalitet opfylder kravene i Rå
dets direktiv 93/42/EØF om medicinsk 
udstyr, bilag I ”Generelle krav til sikkerhed 
og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive 
blodtryksmålere – Del 1: Generelle krav.
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive 
blodtryksmålere – Del 3: Supplerende 
krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 10604:2004 Ikkeinvasive blod
tryksmålere – Del 4: Prøv ningsmetoder til 
bestemmelse af nøjagtigheden af et sys
tem med automatiserede ikkeinvasive 
blodtryksmålere.
Denne blodtryksmåler er beregnet til at 
holde i mange år. For at sikre, at det bliver 
ved med at måle præcist, anbefales det 
at få det genkalibreret hvert 2. år, når ap
paratet bruges af professionelle, dvs når 
det bruges mange gange dagligt. Hvis 
apparatet har været udsat for slag eller 
stød eller har været i ekstrem varme el

ler kulde, da skal det kalibreres 

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

. Ellers 
afvent besked i display 

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

 om at det er tid 
til kalibrering.

Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initia
tiv National High Blood Pressure Educa
tion Program (NHBPEP) har udarbejdet 
en blodtryksstandard, der inddeler blod
trykket i fire intervaller. (The Seventh Re
port of the Joint National Committee on 
Prevention, Detection, Evaluation, and 
Treatment of High Blood PressureCom
plete Report JNC7, 2003). Inddelingen 
af blodtrykket i intervaller er baseret på 
historiske data og kan ikke uden videre 
benyttes til at diagnosticere en konkret 
patient. Det er vigtigt, at du går til læ
gen regelmæssigt. Lægen kan fortælle 
dig, hvad det vejledende interval for dig 
er, samt hvornår du må anses for at til
høre risikogruppen. For at få et ordentligt 
grundlag for en diagnose anbefales det at 
registrere blodtrykkets udvikling gennem 
nogen tid. Til det formål kan benyttes den 
logbog, der kan downloades fra internet
stedet www.rossmax.com.

Forklaringer til koder, der vises 
i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra 
manchetten sidder rigtigt i apparatet. 
Placér manchetten på armen og mål igen.
Hvis fejlen stadig optræder, skal appara
tet indleveres til forhandleren eller produ
centens servicecenter.

E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at 
ledning fra manchetten sidder rigtigt i 
apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til 
forhandleren eller producentens service
center.

E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for 
apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til 
forhandleren eller producentens service
center.

E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt 
dem i igen. Hvis fejlen stadig optræder, 
skal apparatet indleveres til forhandleren 
eller producentens servicecenter.

Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal appara

tet indleveres til forhand leren eller produ
centens servicecenter.

Manchet indikator
Hvis manchetten sidder for løst, kan det 
medføre forkerte måleresultater. Det kan 
også medføre, at der slet ikke fremkom
mer et resultat. Ikonet for “løs manchet” 
viser om manchetten er stram nok. Dette 
ikon vil vise sig   når manchetten sidder 
for løst under målingen. 
Når manchetten er placeret korrekt, vises 
dette ikon 

Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal 
sidde stille under målingen. Ikonet for 
bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet 

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

 . Afbryd målingen og be
gynd forfra.

Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af 
enkeltmålinger, der ikke lagres i hukom
melsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen 

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

 og 
følg anvisningerne for udførelse af målin
gen. Efter endt måling lagres målevær
dien ikke i hukommelsen.

Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ 
National High Blood Pressure Education 
Program Coordinating Committee (NHB
PEP) har udarbejdet en blodtryksstand
ard, der inddeler blodtryk i fire intervaller. 
Som noget helt nyt er blodtryksmåleren 
udstyret med en blodtryksrisikoindikator, 
der baseret på resultatet af den enkelte 
måling viser det estimerede risikoniveau 
grafisk (normalt 

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

, forstadie til hyperten
sion 

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

, hypertension trin 1

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

, hypertension 
trin 2 

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

 ).

Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en ar
ytmidetektor, der gør det muligt for pa
tienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på ure
gelmæssig hjerterytme under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for 

Model: X5

sure-Complete Report JNC-7, 2003). Inddelingen af 
blodtrykket i intervaller er baseret på historiske data 
og kan ikke uden videre benyttes til at diagnosticere 
en konkret patient. Det er vigtigt, at du går til lægen 
regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det vejle-
dende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt 
grundlag for en diagnose anbefales det at registrere 
blodtrykkets udvikling gennem nogen tid. Til det 
formål kan benyttes den logbog, der kan downloades 
fra internetstedet www.rossmax.com.

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten 
sidder rigtigt i apparatet. Placér manchetten på ar-
men og mål igen.
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres 
til forhandleren eller producentens servicecenter.

E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra 
manchetten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres 
til forhandleren eller producentens servicecenter.

E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet 
og mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal appa-
ratet indleveres til forhandleren eller producentens 
servicecenter.

E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres 
til forhandleren eller producentens servicecenter.

Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen 
stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.

Manchet indikator
Hvis manchetten sidder for løst, kan det medføre fork-
erte måleresultater. Det kan også medføre, at der slet 
ikke fremkommer et resultat. Ikonet for “løs manchet” 
viser om manchetten er stram nok. Dette ikon vil vise 
sig   når manchetten sidder for løst under målin-
gen. Når manchetten er placeret korrekt, vises dette 
ikon 

Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille 
under målingen. Ikonet for bevægelse under måling 
vil blive vist i displayet 

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

 . Afbryd målingen og be-
gynd forfra.

Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, 
der ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift 
af bruger for at vælge gæstehukommelsen 

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

 og følg 
anvisningerne for udførelse af målingen. Efter endt 
måling lagres måleværdien ikke i hukommelsen.

Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National 
High Blood Pressure Education Program Coordinating 
Committee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryks-
standard, der inddeler blodtryk i fire intervaller. Som 
noget helt nyt er blodtryksmåleren udstyret med en 
blodtryksrisikoindikator, der baseret på resultatet af 

den enkelte måling viser det estimerede risikoniveau 
grafisk (normalt 

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

, forstadie til hypertension 

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

, hy-
pertension trin 1

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

, hypertension trin 2 

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

 ).

Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetek-
tor, der gør det muligt for patienter med arytmi at 
foretage præcise målinger, der gør opmærksom på 
uregelmæssig hjerterytme under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

), bør man drøfte problemet med sin almenpraktiser-
ende læge.

Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på 

højre side af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til 

spænding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis 
blodtryksmåleren normalt skal drives af 
adapteren. Hvis batterierne bliver siddende i 
blodtryksmåleren gennem længere tid, risike-
rer de at lække, hvilket kan beskadige blod-
tryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos 

forhandleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes god-

kendte lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere 
fremgår af Tillæg 1.

Isætning af batterier
1.   Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at 

åbne batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem 

som vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte 

palerne forneden i og derefter klikke oversiden på 
plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batteri-
erne ud, hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i 
længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis

 Dansk
Indledning
Blodtryksmålinger udført med MJ701f svarer til dem, som 
en rutineret læge eller sygeplejerske kan opnå med man-
chet og stetoskop og ligger inden for den usikkerhed, der 
af American National Standards Institute (ANSI) er fastsat 
for elektroniske eller automatiske blodtryksmålere. Appa-
ratet er beregnet til at benyttes af voksne forbrugere i pri-
vate omgivelser. Apparatet må ikke benyttes på spædbørn 
eller småbørn. Producenten yder en International garanti 
på MJ701f. Spørgsmål vedrørende garantien rettes til for-
handleren eller producenten, Rossmax International Ltd.

  Bemærk: Se den medfølgende dokumentation. Læs 
denne betjeningsvejledning omhyggeligt før brug. 
Kontakt din egen læge, hvis du vil have taget stilling 
til dit blodtryk. Gem denne betjeningsvejledning for 
senere opslag.

Ægte fuzzy-måleteknologi
Blodtryksmåleren måler blodtrykket ved hjælp af oscil-
lometri. Før manchetten pumpes op, måler blodtryksmå-
leren trykket i manchetten og benytter det som referen-
cetryk. Blodtryksmåleren bestemmer selv en passende 
oppustningsgrad baseret på trykvariationen, hvorefter 
manchetten tømmes tilsvarende.
Under tømningen måler blodtryksmåleren amplituden 
og hældningen af trykvariationen og bestemmer på dette 
grundlag systolisk blodtryk, diastolisk blodtryk og puls.
Supplerende bemærkninger
Denne blodtryksmåler lever op til de europæiske standar-
der og bærer CE-mærkningen ”CE 0120”. Dette er produ-
centens erklæring om, at denne blodtryksmåler opfylder 
EU’s krav. Det er verificeret, at apparatets kvalitet opfylder 
kravene i Rådets direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr, 
bilag I ”Generelle krav til sikkerhed og ydeevne”.
EN 1060-1:1995/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 1: Generelle krav. 
EN 1060-3:1997/A2:2009 Ikke-invasive blodtryksmålere – 
Del 3: Supplerende krav til elektromekaniske systemer til 
blodtryksmåling.
EN 1060-4:2004 Ikke-invasive blodtryksmålere – Del 4: 
Prøvningsmetoder til bestemmelse af nøjagtigheden af 
et system med automatiserede ikke-invasive blodtryksmå-
lere. 
Denne blodtryksmåler er beregnet til at holde i mange år. 
For at sikre, at det bliver ved med at måle præcist, anbe-
fales det at få det genkalibreret hvert 2. år, når apparatet 
bruges af professionelle,  dvs når det bruges mange gange 
dagligt. Hvis apparatet har været udsat for slag eller stød 
eller har været i ekstrem varme eller kulde, da skal det kali-
breres  . Ellers afvent besked i display  om at det er tid 
til kalibrering. 
Vejledende værdier af blodtrykket
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program (NHBPEP) har udar-
bejdet en blodtryksstandard, der inddeler blodtrykket i 
fire intervaller. (The Seventh Report of the Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Tre-
atment of High Blood Pressure-Complete Report JNC-7, 
2003). Inddelingen af blodtrykket i intervaller er baseret 
på historiske data og kan ikke uden videre benyttes til at 
diagnosticere en konkret patient. Det er vigtigt, at du går 
til lægen regelmæssigt. Lægen kan fortælle dig, hvad det 
vejledende interval for dig er, samt hvornår du må anses 
for at tilhøre risikogruppen. For at få et ordentligt grund-
lag for en diagnose anbefales det at registrere blodtrykkets 
udvikling gennem nogen tid. Til det formål kan benyttes 
den logbog, der kan downloades fra internetstedet www.
rossmax.com. 

Forklaringer til koder, der vises i displayet
EE / Målefejl: Kontroller at ledning fra manchetten sidder 
rigtigt i apparatet. Placér manchetten på armen og mål 
igen. 
Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til for-
handleren eller producentens servicecenter.
E1 / Fejl i luftkredsløb: Kontroller at ledning fra manchet-
ten sidder rigtigt i apparatet og mål igen. Hvis fejlen stadig 
optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren eller 
producentens servicecenter.
E2 / Tryk overstiger 300 mmHg: Sluk for apparatet og 
mål igen. Hvis fejlen stadig optræder, skal apparatet indle-
veres til forhandleren eller producentens servicecenter.
E3 / Datafejl: Tag batterierne ud og sæt dem i igen. Hvis 
fejlen stadig optræder, skal apparatet indleveres til forhand-
leren eller producentens servicecenter.
Er / Måleinterval overskredet: Mål igen. Hvis fejlen sta-
dig optræder, skal apparatet indleveres til forhandleren el-
ler producentens servicecenter.
Fejlindikator ved bevægelse
Indikatoren minder dig om, at du skal sidde stille under 
målingen. Ikonet for bevægelse under måling vil blive vist i 
displayet  . Afbryd målingen og begynd forfra. 
Gæstetilstand
Blodtryksmåleren tillader udførelse af enkeltmålinger, der 
ikke lagres i hukommelsen. Tryk på tasten for skift af bruger 
for at vælge gæstehukommelsen  og følg anvisningerne 
for udførelse af målingen. Efter endt måling lagres måle-
værdien ikke i hukommelsen.
Indikator for hypertensionsrisiko
Styregruppen for det amerikanske initiativ National High 
Blood Pressure Education Program Coordinating Commit-
tee (NHBPEP) har udarbejdet en blodtryksstandard, der ind-
deler blodtryk i fire intervaller. Som noget helt nyt er blod-
tryksmåleren udstyret med en blodtryksrisikoindikator, der 
baseret på resultatet af den enkelte måling viser det esti-
merede risikoniveau grafisk (normalt  , forstadie til hyper-
tension  , hypertension trin 1  , hypertension trin 2  ).
Arytmidetektering
Blodtryksmåleren er udstyret med en arytmidetektor, der 
gør det muligt for patienter med arytmi at foretage præcise 
målinger, der gør opmærksom på uregelmæssig hjerteryt-
me under målingen.
Bemærk: Hvis man ofte får vist ikonet for arytmi (  ), bør 
man drøfte problemet med sin almenpraktiserende læge.
Brug af lysnetadapter (ekstraudstyr)
1.  Sæt udgangen fra lysnetadapteren i porten på højre side 

af blodtryksmåleren.
2.  Sæt lysnetadapteren i stikkontakten. (Kravene til spæn-

ding og strøm er anført ved siden af porten.)
Advarsel:

 1.  Det anbefales at tage batterierne ud, hvis blodtryks-
måleren normalt skal drives af adapteren. Hvis batteri-
erne bliver siddende i blodtryksmåleren gennem læn-
gere tid, risikerer de at lække, hvilket kan beskadige 
blodtryksmåleren.

2.  Batterier er ikke nødvendige ved brug med adapter.
3.  Lysnetadapter medfølger ikke men kan købes hos for-

handleren.
4.  Til denne blodtryksmåler må kun benyttes godkendte 

lysnetadaptere. Krav til lysnetadaptere fremgår af Tillæg 
1.

Isætning af batterier
1.  Tryk ned og løft batteridækslet i pilens retning for at åbne 

batterirummet.
2.  Sæt fire AA-batterier i batterirummet og vend dem som 

vist.
3.  Sæt batteridækslet på igen ved først at sætte palerne for-

neden i og derefter klikke oversiden på plads.

4.  De to batterier skal udskiftes samtidig. Tag batterierne ud, 
hvis blodtryksmåleren ikke skal benyttes i længere tid.

Batterierne skal udskiftes, hvis
 1.  symbolet for lavbatteristand vises i displayet.

2.  der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.

Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke bortskaf-

fes i husholdningsaffald men skal afleveres til en god-
kendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af brugeren. 
Batterierne eller skader som følge af gamle batterier er 
ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to bat-
terier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af samme 
fabrikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af manchet-

ten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede strimmel 

skal være tættest på dig selv, og slangen skal pege i ret-
ning af armen (figur ). Vend venstre håndflade opad og 
anbring manchettens kant 1,5…2,5 cm over albueleddet 
(figur ). Tilspænd manchetten ved at trække i enden af 
manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burrelukket. Det 
skal være muligt at føre to fingre ind mellem manchetten 
og armen. Anbring arteriesymbolet (O) over hovedarte-
rien (på armens inderside, figur  og ).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to fingre 
cirka 2 cm over albueleddet på armens inderside og mærke, 
hvor pulsen føles kraftigst.
4. Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren (figur ).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk på 
slangen (figur ).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen fal-
der inden for den massive streg som vist til højre (figur 
). Hvis pilen falder uden for den massive streg, skal du 
bruge en manchet med en anden størrelse. Manchetter i 
andre størrelser kan købes hos forhandleren. 

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcisere målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerteslag og 

varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropsholdning 

og kropstilstand samt en række andre faktorer. Den største 
præcision opnås ved at vente én time efter fysisk aktivitet, 
badning, spisning, indtagelse af alkohol- eller koffeinhol-
dige drikke samt tobaksrygning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 minut-
ter, idet målingen bliver mere præcis, når patienten slap-
per af. Målingen bør ikke foretages, hvis patienten er træt 
eller udkørt.

• Det samme gælder fortravlethed eller stress.
• Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under må-
lingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis du kan 

mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent med at fore-
tage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetempe-
ratur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge hu-

kommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når du har 
valgt hukommelse, skal du trykke på ON/OFF/START-
tasten så kontrollerer apparatet sig selv, hvorefter det er 
klar til at måle i den valgte hukommelse    ADVARSEL: Symbolet på dette produkt betyder, at det er et elektronisk produkt, og efter det 

europæiske direktiv 2012/19 / EU de elektroniske produkter skal bortskaffes på din lokale gen-
brugsstation for sikker behandling.

2.  Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler tændes, 
mens displayet kontrollerer sig selv. Denne selvkontrol 
varer ca. 2 sekunder. 

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker displayet 
”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til brug. Apparatet 
pumper automatisk manchetten op og vil derpå begyn-
de målingen. 

4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten for 
luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt pulsen vi-
ses samtidig i displayet og lagres automatisk i den valgte 
hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det faktiske 
blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen automatisk 
til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 se-

kunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/

OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden under 
målingen.

Genkald af målinger fra hukommelsen
1.  Blodtryksmåleren har to hukommelser (1 og 2). Hver hu-

kommelse kan lagre op til 60 målinger.
2.  De lagrede måleværdier kan aflæses ved at trykke på ta-

sten for valg af bruger svarende til den ønskede hukom-
melse (1 eller 2). Tryk på hukommelsestasten. Den først 
aflæste værdi er gennemsnittet af de seneste tre målin-
ger, der er gemt i den valgte hukommelse.

3.  Ved fortsat tryk på hukommelsestasten vises den senest 
gemte måling. Ud for den enkelte måleværdi er anført 
dennes løbenummer.

Bemærk: Hukommelsen kan rumme 60 målinger. Når antal-
let af målinger overskrider 60, overskrives den ældste må-
ling.
Sletning af målinger fra hukommelsen
1.  Tryk på tasten for valg af bruger for at vælge hukommelse 

1 eller 2.
2.  Hold hukommelsestasten inde i 5 sekunder for at slette 

alle data i den valgte hukommelse.
Indstilling af ur
1.  Tryk på tasten for indstilling af ur  . Datoen vises blin-

kende i displayet.
2.  Værdien ændres ved at trykke på -tasten. For hvert tryk 

ændres værdien med én. Tryk på tasten én gang til for 
at bekræfte  , hvorefter månedens nummer vises blin-
kende i displayet.

3.  Måned, time og minut ændres på samme måde som i 
trin 2 ovenfor.

4.  Når displayet viser ”0”, er blodtryksmåleren parat til at 
måle.

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram til re-
gistrering og analyse af blodtryk kan downloades fra Ros-
smax’s internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler og din 
computer. Yderligere hjælp til opsætning og ibrugtagning 
findes på Rossmax’s internetsted http://www.rossmax.com.
Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fejlen 
således.
Symptoms Check Points Correction
Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/
START-tasten

Er batterierne af-
ladte?

Udskift dem med 
nye batterier.

Er batterierne vendt 
forkert?

Indsæt batterierne 
igen, så de vender 
korrekt.

Displayet viser 
”EE” eller en 
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Talte du eller bevæ-
gede armen eller 
hånden under 
målingen?

Mål igen. 
Hold dig i ro under 
målingen.Vidste du energisk 

ryste manchetten 
under målingen?

Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal det 
indleveres til forhandleren eller producentens servicecen-
ter. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.
Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske kom-

ponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og direkte sollys 
skal derfor undgås. Undgå at udsætte apparatet for krafti-
ge stød, f.eks. ved at tabe det. Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter behov 
med en fugtig, blød klud. Undgå at tage hårdt. Manchet-
ten må ikke vaskes eller kemisk renses. Apparatet må ikke 
forsøges rengjort med kemikalier som terpentin, sprit el-
ler rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag batte-
rierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan være 
farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgivelser 
(tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå stuetem-
peratur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres af 
brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og 
pille ved dets indvendige komponenter. Hvis du har pro-
blemer med apparatet, så kontakt forhandleren eller pro-
ducentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have proble-
mer med at måle blodtrykket korrekt på patienter diag-
nosticerede med hjertearytmi (atrie- eller ventrikelarytmi 
eller atrieflimren), diabetes, nedsat blodomløb eller nyre-
problemer. Det samme gælder patienter ramt af et slag-
tilfælde eller uden bevidsthed.

8.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke på ON/
OFF/START-tasten, hvorefter luften i manchetten tøm-
mes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer ap-
paratet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk udstyr beregnet 
til hjemmebrug. Det kan aldrig erstatte undersøgelse og 
behandling udført af en læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere eller 
behandle helbredsproblemer. Måleresultaterne må kun 
betragtes som vejledende. Kontakt din læge for hjælp 
til at fortolke de målte blodtryk. Kontakt din læge, hvis 
du har fået konstateret eller har mistanke om en syg-
domstilstand. Du må ikke ændre på din medicinering 
undtagen efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet indeholder føl-
somme elektromekaniske komponenter. Kilder til kraftig 
elektromagnetisk stråling skal derfor undgås i umiddel-
bar nærhed af apparatet (f.eks. mobiltelefoner eller mi-
krobølgeovne). Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende batterier 
og tilbehør må ikke bortskaffes som husholdningsaffald 
men skal afleveres til en godkendt indsamlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis den 
opbevares eller benyttes ved temperaturer og luftfug-
tighed uden for de anførte specifikationer.

Specifikationer
Målemetode Oscillometri
Måleinterval Tryk: 30…260 mmHg, puls: 

40…199 min-1
Tryksensor Halvlederteknologi
Præcision Blodtryk ±3 mmHg, puls ±5 % af 

måleværdi
Oppumpning Pumpe
Tømning Automatisk trykudløsningsventil
Hukommelse 2 zoner a 60 hukommelsesplad-

ser
Automatisk nedlukning 1 minut efter seneste tastetryk
Driftsmæssige  
betingelser

+10…+40 °C, 40…85 % RF, 
700…1060 hPa

Krav til opbevaring og 
transport

-10…+60 °C, 10…90 % RF, 
700…1060 hPa

Jævnstrømsforsyning: 6 V, 4× AA-batterier
Vekselstrømsforsyning: 6 V, ≥600 mA (stikdimensioner: 

udvendigt(–) Ø4,0 mm, indven-
digt (+) Ø1,7 mm)

Dimensioner l×b×h 155×110×75 mm
Vægt 430 g (uden batterier)
Omkreds af arm Voksen: 24…40 cm
Begrænsede brugere Beregnet til brug af voksne:

Type-BF-udstyr: Blodtryksmåle-
ren og manchetten yder beskyt-
telse mod elektriske stød.

Kapslingsklasse IP21 Beskyttet mod faste gen-
stande med en diameter på 12,5 
mm eller mere. Beskyttet mod 
vanddråber.

*Specifikationerne kan ændres uden varsel.

1. Dato og tid
2. Bevægelsessymbol
3. Batteri indikator
4. Indikator for hypertensionsrisiko
5. Morgen-aften-visning
6. Gennemsnit
7. Hukommelse/Dato
8. Hukommelses zone
9. Systolisk tryk
10. Diastolisk tryk
11. Pulsfrekvens
12. Puls markør
13.  Uregelmæssig hjerterytme 

detektor (IHB) 

 
1. Manchet
2. Display
3. Luftslange og studs
4. Tast for indstilling af ur
5. Hukommelsestast
6. ON/OFF/START-tast
7. Tast for valg af bruger
8. Batteridæksel
9. Dataoverførselsport
10.  Indgang for 

lysnetadapter 

Vejledende værdier af blodtrykket (JNC7: 2003, unit: mmHg)

Systoliske 
Blodtryk

Diastoliske 
Blodtryk

Normal <120 og <80

Let forhøjet 120~139 eller 80~89

Forhøjet 140~159 eller 90~99

Forhøjet ≥160 eller ≥100

2 9

10

11

1

6
5

3
4

7

8
12
13

Hovedfærdselsåren

Centrale 
rør i midten 

af armen

Hovedfærdselsåren
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Rossmax Swiss GmbH,  
Tramstrasse 16, CH-9442 
Berneck, Switzerland

Garantibevis
Dette instrument er dækket af en 5 års garanti fra købsdatoen. Garantien er kun gyldig ved 
fremvisning af garantibevis udfyldt eller stemplet af sælger / forhandler, der bekræfter 
købsdatoen eller modtagelsen. Batterier, manchet og tilbehør er ikke inkluderet. Åbning 
eller ændre instrumentet bortfalder garantien. Garantien dækker ikke skader, ulykker eller 
manglende overholdelse af brugsanvisningen. Kontakt din lokale sælger / forhandler 
eller www.rossmax.com.
Kundens navn:  ______________________________________
Adresse:  __________________________________________
Telefon:  ___________________________________________  
Email adresse:  ______________________________________
Køn: Mand    Kvinde    Alder: _____
Produkt Information
Købsdato:  _________________________________________
Opbevar hvor varen er købt:  _____________________________

 Blodtryksapparat

 1. symbolet for lavbatteristand vises i displayet.
2. der ikke vises noget i displayet ved tryk på ON/OFF/
START-tasten.
Advarsel:
1.  Brugte batterier er miljøfarligt affald. De må ikke 

bortskaffes i husholdningsaffald men skal afleveres 
til en godkendt indsamlingsordning.

2.  Indeholder ingen dele, der kan serviceres af bru-
geren. Batterierne eller skader som følge af gamle 
batterier er ikke omfattede af garantien.

3.  Det anbefales kun at benytte friske batterier. De to 
batterier skal udskiftes samtidig. Benyt batterier af 
samme fa brikat og type.

Anlægning af manchetten
1.  Åbn manchetten akkurat så meget, at enden af 

manchetten går gennem manchettens D-ring.
2.  Før armen gennem manchetten. Den farvede 

strimmel skal være tættest på dig selv, og slangen 
skal pege i retning af armen (figur 1). Vend ven-
stre håndflade opad og anbring manchettens kant 

1,5…2,5 cm over albueleddet (figur 2). Tilspænd 
manchetten ved at trække i enden af manchetten.

3.  Centrér slangen over armens midte. Luk burreluk-
ket. Det skal være muligt at føre to fingre ind mel-
lem manchetten og armen. Anbring arteriesym-
bolet (O) over hovedarterien (på armens inderside, 
figur 3 og 4).

Bemærk: Hovedarterien findes ved at trykke med to 
fingre cirka 2 cm over albueleddet på armens inder-
side og mærke, hvor pulsen føles kraftigst.
4.  Sæt slangen fra manchetten i blodtryksmåleren 

(figur 5).
5.  Støt albuen på et bord, så manchetten befinder sig i 

højde med dit hjerte. Kontrollér, at der ikke er knæk 
på slangen (figur 6).

6.  Manchettens størrelse passer til din arm, hvis pilen 
falder inden for den massive streg som vist til højre 
(figur 7). Hvis pilen falder uden for den massive 
streg, skal du bruge en manchet med en anden 
størrelse. Manchetter i andre størrelser kan købes 
hos forhandleren.

Måle procedurer
Her er nogle nyttige råd til at opnå præcise målinger:
•  Blodtrykket ændrer sig gennem hvert eneste hjerte-

slag og varierer døgnet igennem.
•  Blodtryksmålinger påvirkes af patientens kropshold-

ning og kropstilstand samt en række andre faktorer. 
Den største præcision opnås ved at vente én time 
efter fysisk aktivitet, badning, spisning, indtagelse af 
alkohol- eller koffeinholdige drikke samt tobaksryg-
ning.

•  Før målingen anbefales det at sidde stille i mindst 5 
minutter, idet målingen bliver mere præcis, når pa-
tienten slapper af. Målingen bør ikke foretages, hvis 
patienten er træt eller udkørt.

•  Det samme gælder fortravlethed eller stress.
•  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden un-

der målingen.
•  Mål blodtrykket ved normal kropstemperatur. Hvis 

du kan mærke, at du har det koldt eller varmt, så vent 
med at foretage målingen.

•  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgi
velser (tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå 
stuetemperatur, før det benyttes.

• Vent fem minutter mellem hver måling.
1.  Tryk på ”tast for valg af bruger” knappen for at vælge 

hukommelse 1 eller hukommelse 2 eller gæst. Når 
du har valgt hukommelse, skal du trykke på ON/
OFF/STARTtasten så kontrollerer apparatet sig selv, 
hvorefter det er klar til at måle i den valgte hukom-
melse

2.   Tryk på ON/OFF/START-tasten. Alle symboler 
tændes, mens displayet kontrollerer sig selv. Denne 
selvkontrol varer ca. 2 sekunder.

3.  Efter at alle symboler har været tændt, blinker dis-
playet ”0”. Herefter er blodtryksmåleren parat til 
brug. Apparatet pumper automatisk manchetten 
op og vil derpå begynde målingen.



4.  Når målingen er gennemført, tømmes manchetten 
for luft. Det systoliske og diastoliske blodtryk samt 
pulsen vises samtidig i displayet og lagres automa-
tisk i den valgte hukommelse.

I tilfælde hvor blodtryksmåleren mærker, at det fak-
tiske blodtryk er højere, fortsættes op pumpningen 
automatisk til ca. 220 mmHg.
Bemærk: 
1.  Blodtryksmåleren slukker automatisk ca. 60 

sekunder efter seneste tastetryk.
2.  Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke 

på ON/OFF/START-tasten, hvorefter luften i man-
chetten tømmes ud med det samme.

3.  Undgå at tale eller bevæge armen eller hånden un-
der målingen.

Genkaldelse af målinger fra hukommelse
1.  X5 har kan lagre resultater for 2 personer under hu-

kommelses zone 1 og 2. Hver hukommelses zone 
kan gemme op til 60 målinger. 

2.  Tryk på hukommelsesknappen M.
3.  Det første resultat der vises er gennemsnittet af alle 

morgenmålinger fra de sidste 7 dage.
4.  Tryk på hukommelsesknappen M igen: Nu får du 

vist gennemsnittet af alle aftenmålingerne fra de 
sidste 7 dage.

5.  Tryk på M igen: Nu får du vist gennemsnittet af de 
sidste 3 målinger. 

6.  Trykker du på M igen, vises den nyeste måling. Og 
for hver gang du trykker på M, vises den foregående 
måling. Hver måling har et hukommelsesnummer.

7.  X5 kan gemme op til 60 aflæsninger i hver hukom-
melseszone. Når antallet af målinger overstiger 60, 
vil de ældste data blive slettet og erstattet med de 
nyeste målinger.

Sletning af målinger fra hukommelsen
1.   Tryk på tasten for valg af bruger (6) for at vælg hu-

kommelse 1 eller 2.
2.   Hold hukommelses tasten (4) inde i mindst 5 

sekunder for at slette alle data i den valgte hukom-
melse.

Indstilling af ur
1.  Når du har sat batterierne i apparatet, vises der et 

blinkende årstal øverst i venstre hjørne. 
2.  Årstallet ændres ved at trykke på M (hukommelses 

tasten). For hvert tryk ændres værdien med én. 
Når du er på det rigtige år, bekræfter du ved at 
trykke på ON/OFF/START tasten og nu vises datoen 
blinkende.

3.  Du ændrer dato, time og minut efter samme frem-
gangsmåde som i punkt 2.

4.  Når displayet viser ”0” er blodtryksmåleren parat til 
at måle. 

Dataoverførsel til computer
Et gratis, integreret, brugervenligt computerprogram 
til regi strering og analyse af blodtryk kan downloades 
fra Rossmax’s
internetsted. Det er muligt at købe et USB-kabel, 
der passer til portene på Rossmax’s blodtryksmåler 
og din computer. Yderligere hjælp til opsætning og 
ibrugtagning findes på Rossmax’s internetsted http://
www.rossmax.com.

Fejlfinding
Hvis der opstår problemer under brug, indkredses fe-
jlen således.
Bemærk: Hvis apparatet fortsat ikke virker korrekt, skal 
det indleveres til forhandleren eller producentens ser-
vicecenter.
Det frarådes at forsøge at åbne apparatet og pille ved 
dets indvendige komponenter.

Vigtige bemærkninger
1.  Apparatet indeholder følsomme elektromekaniske 

komponenter. Ekstreme temperaturer, fugt og di-
rekte sollys skal derfor undgås. Undgå at udsætte 
apparatet for kraftige stød, f.eks. ved at tabe det. 
Beskyt apparatet mod støv.

2.  Blodtryksmåleren og manchetten rengøres efter 
behov med en fugtig, blød klud. Undgå at tage 
hårdt. Manchetten må ikke vaskes eller kemisk 
renses. Apparatet må ikke forsøges rengjort med 
kemikalier som terpentin, sprit eller rensebenzin.

3.  Lækkende batterier kan beskadige apparatet. Tag 
batterierne ud, hvis apparatet ikke skal benyttes i 
længere tid.

4.  Apparatet må ikke betjenes af børn, idet det kan 
være farligt for dem.

5.  Hvis apparatet har været opbevaret i kolde omgiv-
elser (tæt på frysepunktet), skal det have tid til at nå 
stuetemperatur, før det benyttes.

6.  Apparatet indeholder ingen dele, der kan repareres 
af brugeren. Det frarådes at forsøge at åbne appa-
ratet og pille ved dets indvendige komponenter. 
Hvis du har problemer med apparatet, så kontakt 
forhandleren eller producentens servicecenter.

7.  For alle blodtryksmålere gælder, at de kan have 
problemer med at måle blodtrykket korrekt på pa-
tienter diagnosticerede med hjertearytmi (atrie- el-
ler ventrikelarytmi eller atrieflimren), diabetes, ned-

sat blodomløb eller nyreproblemer. Det samme 
gælder patienter ramt af et slagtilfælde eller uden 
bevidsthed.

8.   Målingen kan når som helst afbrydes ved at trykke 
på ON/ OFF/START-tasten, hvorefter luften i man-
chetten tømmes ud med det samme.

9.  Hvis manchetten når et tryk på 300 mmHg, tømmer 
apparatet af sig selv luften ud for at forebygge fare.

10.  Bemærk, at der er tale om et medicinsk  
udstyr beregnet til hjemmebrug. Det kan aldrig 
erstatte undersøgelse og behandling udført af en 
læge.

11.  Apparatet bør ikke benyttes til at diagnosticere 
eller behandle helbreds-problemer. Måleresul-
taterne må kun betragtes som vejledende. Kon-
takt din læge for hjælp til at fortolke de målte 
blodtryk. Kontakt din læge, hvis du har fået kon-
stateret eller har mistanke om en sygdomstilstand. 
Du må ikke ændre på din medicinering undtagen 
efter aftale med lægen.

12.  Elektromagnetisk interferens: Apparatet inde-
holder følsomme elektromekaniske komponent-
er. Kilder til kraftig elektromagnetisk stråling skal 
derfor undgås i umiddelbar nærhed af appara-
tet (f.eks. mobiltelefoner eller mikrobølgeovne). 
Strålingen kan medføre fejl i målingerne.

13.  Den udtjente blodtryksmåler med tilhørende bat-
terier og tilbehør må ikke bortskaffes som hush-
oldningsaffald men skal afleveres til en godkendt 
ind-samlingsordning.

14.  Blodtryksmåleren virker muligvis ikke korrekt, hvis 
den opbevares eller benyt-tes ved temperaturer 
og luftfugtighed uden for de anførte specifika-
tioner.

15.  Bemærk, at armens funktion kan blive en smule 
forringet, når manchetten pustes op.

16.  Under målingen af blodtrykket må blodcirkula-
tionen ikke blive stoppet i unødvendigt lang tid. 
Hvis enheden ikke fungerer korrekt, skal man-
chetten fjernes fra armen.

17.  Undgå enhver mekanisk hindring, sammentrykn-
ing eller bøjning af manchettens slange.

18.  Sørg for, at der ikke er vedvarende tryk i man-
chetten eller mange målinger lige efter hinanden. 
Den deraf forringede blodomløb kan forårsage 
kvæstelser.

19.  Sørg for, at manchetten ikke placeres på en 
arm, hvor arterier eller vener bliver behandlet 
medicinsk, fx intravaskulær adgang eller terapi, el-
ler arteriovenøs (AV) shunt.

20.  Brug ikke manchetten på folk, som har fået en 
mastektomi.

21.  Brug ikke manchetten på sår, da det kan forårsage 
yderligere skader.

22.  Brug kan manchetterne, som er leveret sammen 
med måleapparatet eller originale reserveman-
chetter. Eller vil der blive gemt fejlagtige resultater.

23.  Batterier kan være dødelige, hvis de bliver slugt. 
Derfor bør man gemme batterierne og produk-
terne, hvor små børn ikke har tilgang til dem. Hvis 
et batteri bliver slugt, skal der tages øjeblikkelig 
telefonisk kontakt til en læge.

24.  Brug ikke slangerne og/eller AC-adapteren til no-
get andet formål en de angivne, da det kan føre til 
risiko for kvælning.

25.  Servicér eller vedligehold ikke enhed og manchet-
ter, mens de er i brug.

Symptoms

Tomt display 
efter tryk på 
ON/OFF/START
-tasten

Displayet viser 
“EE” eller en
usandsynlig 
høj værdi af 
blodtrykket

Check Points

Er batterierne 
afladte?

Er batterierne vendt 
forkert?

Er manchetten 
anlagt korrekt?

Talte du eller bevægede
armen eller hånden
under målingen?

Vidste du energisk
ryste manchetten
under målingen?

Correction

Udskift dem med
nye batterier.

Indsæt batterierne igen,
så de vender korrekt

Pas på at anlægge 
manchetten korrekt.

Mål igen.
Hold dig i ro under 
målingen.


