DEFINICJE OSTRZEGAWCZE
Ostrze¿enia opisane w niniejszej instrukcji maj¹ nastêpuj¹ce znaczenie:

OSTRZE¯ENIE

Wa¿na informacja ostrzegaj¹ca przed sytuacj¹, która mo¿e powodowaæ uszkodzenia lub zniszczenia, jeli instrukcja nie jest dok³adnie przestrzegana.

UWAGA

Wa¿na informacja ostrzegaj¹ca przed sytuacj¹, która mo¿e powodowaæ mniejsze uszkodzenia
lub zniszczenia jeli instrukcja nie jest dok³adnie przestrzegana.

Uwaga

Istotna informacja pomocna w obs³udze urz¹dzenia.

I

ZGODNOÆ Z NORMAMI
Zgodnoæ z Europejsk¹ Dyrektyw¹ 93/42 EEC dla Wyrobów Medycznych

Urz¹dzenie spe³nia wymagania nastêpuj¹cych norm i dyrektyw: Europejskiej Dyrektywy 93/42/EEC dla
Wyrobów Medycznych, Normy Europejskiej dotycz¹cej elektrycznych wyrobów medycznych EN
60601-1 (Warunki Ogólnego Bezpieczeñstwa) oraz norm: EN 60601-1-2 i EN 55011 w zakresie kompatybilnoci elektromagnetycznej; Norm Europejskich dla Nieinwazyjnych Przyrz¹dów do Mierzenia
Cinienia EN 1060-1 (Wymagania Ogólne), EN 1060-3 (Wymagania Dodatkowe dla Elektromechanicznych Systemów Mierzenia Cinienia Krwi).
Zgodnoæ urz¹dzenia z wymaganiami powy¿szych norm potwierdza znak CE wraz z numerem Jednostki Autoryzowanej.
Urz¹dzenie zaprojektowane zosta³o do u¿ytku dla doros³ych.

Zgodnoæ z australijsk¹ norm¹ EMC

Urz¹dzenie spe³nia wymagania nastêpuj¹cych norm: EMC Norma dotycz¹ca Emisji dla Wyposa¿enia
Przemys³owego, Naukowego i Medycznego AS/NZS 2064-1997; EMC Norma Ogólnej Odpornoci
AS/NZS 4252.1-1994.
Powy¿sze stwierdzenia potwierdzone s¹ znakiem C-Tick.

rodowisko u¿ytkowania

Urz¹dzenie przeznaczone jest do u¿ytku w aptekach, gabinetach, orodkach sportowych i szpitalach,
etc.

Uwaga

Urz¹dzenie nie posiada funkcji automatycznego, cyklicznego mierzenia.
Dlatego, czêæ tego urz¹dzenia nie jest zgodne z IEC60601-2-30.

II

RODKI OSTRO¯NOCI
OSTRZE¯ENIE
Uziemienie

Aby unikn¹æ pora¿enia elektrycznego, pod³¹czyæ cinieniomierz tylko do gniazdka sieciowego z
bolcem uziemiaj¹cym.

Bezpiecznik

Aby unikn¹æ niebezpieczeñstwa po¿aru, u¿ywaæ wy³¹cznie bezpieczników w³aciwego typu,
napiêcia, wartoci pr¹du, zgodnie z zaleceniami znajduj¹cymi siê na tylnym panelu aparatu. Nigdy
nie wolno zwieraæ bezpiecznika drutem.

Serwis

Wszelkich napraw urz¹dzenia dokonuje wy³¹cznie importer. Aparatu nie wolno ani rozbieraæ na
czêci ani modyfikowaæ.

Problemy z obs³ug¹

W razie wyst¹pienia problemów w trakcie u¿ytkowania urz¹dzenia, natychmiast wy³¹czyæ aparat,
sprawdziæ stan pacjenta, a nastêpnie wyj¹æ wtyczkê z gniazdka 230V. Urz¹dzenie zabezpieczyæ
przed dalszym u¿yciem, umieszczaj¹c na nim informacjê o problemie.

Interpretacja wyników pomiarów

W celu uzyskania w³aciwej oceny wyników nale¿y skonsultowaæ siê z wykwalifikowanym personelem medycznym. Przed zaleceniem leków, doktor powinien jeszcze raz sprawdziæ cinienie krwi
pacjenta.

Zamoczenie aparatu

W przypadku zamoczenia aparatu, urz¹dzenie natychmiast wy³¹czyæ. Nastêpnie upewniæ siê co
do stanu pacjenta i wyj¹æ wtyczkê z gniazdka. Urz¹dzenie zabezpieczyæ przed dalszym u¿yciem,
umieszczaj¹c na nim informacjê o problemie.

UWAGA
W razie niebezpieczeñstwa

W razie niebezpieczeñstwa nacisn¹æ przycisk EMERGENCY STOP znajduj¹cy siê w przedniej
czêci urz¹dzenia. Spowoduje to wypompowanie powietrza znajduj¹cego siê w mankiecie, co
uwolni ramiê. Przycisk ten dzia³a tak¿e w przypadku braku zasilania.

Wy³¹czanie aparatu w dowolnym momencie

Aby wy³¹czyæ urz¹dzenie w dowolnym momencie nacisn¹æ przycisk START/STOP umieszczony
w panelu wywietlacza, w wyniku czego nast¹pi szybkie wypuszczenie powietrza z mankietu
uwalniaj¹c ramiê.

Okresowa kontrola

Wskazane jest, aby importer okresowo sprawdza³ urz¹dzenie. Aparatu nie wolno ani rozbieraæ na
czêci ani modyfikowaæ.

III

WSKAZÓWKI DLA U¯YTKOWNIKA
Przed u¿yciem aparatu nale¿y zapoznaæ siê z instrukcj¹
Instalacja oraz przechowywanie urz¹dzenia

 urz¹dzenie chroniæ przed skrajnymi temperaturami, wilgotnoci¹, bezporednim dzia³aniem s³oñca, kurzem, powietrzem z du¿¹ zawartoci¹ soli lub siarki
 urz¹dzenia nie przechowywaæ ani nie instalowaæ w obecnoci produktów chemicznych sprzyjaj¹cych korozji lub gazu.
 aparat instalowaæ i przechowywaæ w bezpiecznej pozycji oraz miejscu.
 przed pod³¹czeniem sprawdziæ w³aciwe i stabilne ustawienie aparatu.

Przed u¿yciem nale¿y

 upewniæ siê czy urz¹dzenie dzia³a poprawnie i bezpiecznie,
 sprawdziæ wszystkie przewody,
 sprawdziæ po³¹czenia przewodów w przypadku u¿ywania aparatu z pozosta³ymi urz¹dzeniami, w
celu unikniêcia wyst¹pienia b³êdów diagnostycznych lub niebezpieczeñstwa,
 upewniæ siê czy wzajemna interferencja u¿ytych urz¹dzeñ telemetrycznych nie powoduje ¿adnych
problemów.

W czasie u¿ytkowania

 gdy w czasie u¿ywania urz¹dzenia pojawi¹ siê problemy medyczne lub problemy w obs³udze,
przerwaæ pomiar, a nastêpnie sprawdziæ stan pacjenta i przedsiêwzi¹æ niezbêdne dzia³ania,
 urz¹dzenia nie u¿ywaæ podczas badania metod¹ rezonansu magnetycznego,
 urz¹dzenia nie stosowaæ, gdy pacjent u¿ywa p³uco-serca do kr¹¿enia pozaustrojowego,
 zak³ócenia o du¿ej energii spowodowane przez urz¹dzenia do elektrochirurgii oraz defibrylatory
mog¹ uszkodziæ aparat. Nale¿y dok³adnie przeczytaæ instrukcjê w celu unikniêcia podobnych problemów.
 u¿ywanie telefonu komórkowego w obecnoci w³¹czonego urz¹dzenia mo¿e mieæ wp³yw na jego
funkcjonowanie,
 komputer oraz urz¹dzenia medyczne pod³¹czone do urz¹dzenia nie powinny znajdowaæ siê w
zasiêgu pacjenta,
 komputer musi byæ zgodny z norm¹ PN-EN60950.

Po skoñczonym pomiarze

 wy³¹czyæ urz¹dzenie;
 aparat od³¹czyæ od pr¹du trzymaj¹c za wtyczkê, a nie za przewód,
 urz¹dzenie przechowywaæ we w³aciwych warunkach, pamiêtaj¹c o wczeniejszym jego wyczyszczeniu.

Ochrona rodowiska

 przed wyrzuceniem aparatu wyj¹æ z niego wbudowane baterie litowe.
 TM2655/TM2655P, jego czêci oraz wbudowane baterie litowe nie s¹ zwyk³ymi odpadami. Nale¿y je usuwaæ zgodnie z odpowiednimi regulacjami.

IV

SPIS TRECI
DEFINICJE OSTRZEGAWCZE ..............................................................................................................I
ZGODNOÆ ..........................................................................................................................................II
RODKI OSTRO¯NOCI ....................................................................................................................III
WSKAZÓWKI DLA U¯YTKOWNIKA ....................................................................................................IV
1. WSTÊP ....................................................................................................................................2
1-1 Cechy ..........................................................................................................................2
1-2 Rozpakowane i inspekcja ............................................................................................3
1-3 Dane Techniczne ........................................................................................................4
2. OPIS PRODUKTU....................................................................................................................5
2-1 Jednostka g³ówna ........................................................................................................5
2-2 Panel tylny ..................................................................................................................6
2-3 Symbole ......................................................................................................................6
3. INSTALACJA ............................................................................................................................7
4. DZIA£ANIE ..............................................................................................................................8
5. PROGRAMOWANIE ZEGARA ..............................................................................................10
5-1 Tryb ustawiania zegara..............................................................................................10
5-2 Przyk³ad ....................................................................................................................10
6. ZAK£ADANIE PAPIERU DO DRUKARKI ..............................................................................11
7. USTAWIANIE FUNKCJI ........................................................................................................12
7-1 Tryb ustawiania funkcji ..............................................................................................12
7-2 Opis funkcji ................................................................................................................13
7-3 Wydruki ......................................................................................................................14
8. SPECYFIKACJE DOTYCZ¥CE KOMUNIKACJI Z KOMPUTEREM ....................................15
8-1 Wyjcie 1: Miniaturowy DIN 8-pin..............................................................................15
8-2 Wyjcie 2: Gniazdo szufladowe 9-stykowe................................................................16
9. PRZECHOWYWANIE ............................................................................................................17
9-1 Wymiana mankietu ....................................................................................................17
9-2 Wymiana bezpieczników............................................................................................18
9-3 Licznik ........................................................................................................................18
9-4 Symbole b³êdów ........................................................................................................18
9-5 Przechowywanie ........................................................................................................19
9-6 Czyszczenie ..............................................................................................................19
9-7 Wyposa¿enie dodatkowe oraz czêci wymienne ......................................................20
10. B£ÊDY POMIARU................................................................................................................21
11. WYMIARY ZEWNÊTRZNE ..................................................................................................22

1

1 WSTÊP
Dziêkujemy Pañstwu za zakup cinieniomierza stacjonarnego TM-2655 / TM-2655P.

1-1 Cechy
Cinieniomierz typu TM 2655/TM 2655P to urz¹dzenie przeznaczone do pomiaru cinienia systolicznego i diastolicznego krwi oraz pulsu. Firma A&D proponuje dwa modele aparatu: standardowy TM
2655 oraz TM 2655P dodatkowo wyposa¿ony w drukarkê.
Charakterystyczne cechy urz¹dzenia:
ZWARTA KONSTRUKCJA
Zwarta budowa urz¹dzenia umo¿liwia instalowanie aparatu nawet w przestrzennie ograniczonych
pomieszczeniach oraz, jako nowum, dokonywanie pomiaru na obu ramionach.
SYSTEM AUTOMATYCZNEGO MANKIETU/ SYSTEM AUTOMATYCZNEGO SPUSTU POWIETRZA
Mankiet nape³nia siê powietrzem poprzez naciniêcie przycisku START/STOP. Szybkoæ deflacji jest
automatycznie kontrolowana. Urz¹dzenie nie wymaga dodatkowego dostosowywania. Nale¿y jedynie
umieciæ ramiê w rêkawie i nacisn¹æ przycisk START/STOP. Pomiar dokonywany jest automatycznie,
dziêki czemu szybko i ³atwo mo¿na zmierzyæ cinienie krwi.
TM 2655/TM 2655P to idealny aparat do czêstego u¿ywania w firmach, pomieszczeniach treningowych, w szpitalnych poczekalniach. S³u¿y do wstêpnego okrelenia zdrowotnego profilu pacjenta.
WBUDOWANA DRUKARKA (tylko do modelu TM-2566P)
Model TM-2566P jest wyposa¿ony w drukarkê, która umo¿liwia drukowanie wyniku pomiaru dla archiwizacji. Urz¹dzenie daje mo¿liwoæ wyboru formatu druku (patrz rozdzia³ 7-3).
WBUDOWANY ZEGAR
Na wydruku oprócz wyników badania drukowany jest czas oraz data pomiaru.
LICZNIK (a¿ do numeru 999999)
Licznik informuje, jak czêsto urz¹dzenie jest u¿ywane. Mo¿e to byæ pomocn¹ wskazówk¹ w czasie
napraw.
SYSTEM BEZPIECZEÑSTWA
TM 2655/TM 2655P stosuje system awaryjnego wy³¹czania. W razie niebezpieczeñstwa, naciniêcie
przycisku EMERGENCY STOP spowoduje uwolnienie powietrza z mankietu umo¿liwiaj¹c bezpieczne
wyjêcie rêki. System ten dzia³a równie¿, gdy jest s³abe zasilanie.
WYMIENIALNY MANKIET
W przypadku zniszczenia mankiet mo¿na wymieniæ na nowy.
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1-2 Rozpakowanie i Inspekcja
UWAGA
 Z urz¹dzeniem nale¿y obchodziæ siê ostro¿nie. Mocne uderzenie b¹d uraz mog¹ spowodowaæ problemy w trakcie dzia³ania.
 Nie nale¿y wyrzucaæ opakowania. W razie potrzeby dokonania naprawy, urz¹dzenie nale¿y dostarczyæ do serwisu w oryginalnym pudle.
Ostro¿nie rozpakowaæ TM 2655/TM 2655P i sprawdziæ czy opakowanie zawiera nastêpuj¹ce
elementy:

TM 2655/TM 2655P

Mankiet - 2szt.
(jeden umieszczony fabrycznie)

Przewód zasilaj¹cy

Papier do drukowania (2 rolki)

Instrukcja obs³ugi
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1-3

Dane techniczne
Dane ogólne

Zasilanie

230 VAC 50 Hz

Moc pobierana

okoáo 40 VA

Ochrona przed poraĪeniem elektrycznym

Klasa I, Typ B

WyĞwietlacz

LED

EMC

EN 60601-1-2

Pomiar ciĞnienia krwi
Metoda pomiaru

Oscylometryczna

Metoda detekcji ciĞnienia

PojemnoĞciowy przetwornik ciĞnienia

Zakres ciĞnienia

0-300 mmHg

Zakres pomiaru
DokáadnoĞü

ciĞnienie krwi: 10-280 mmHg
puls: 30-200 bpm
ciĞnienie +/- 3 mm Hg
puls +/- 5 %

Metoda pompowania

automatyczne pompowanie mikro pompką

Metoda kontroli ciĞnienia powietrza

zawór kauczukowy, zawór ceramiczny

Spust powietrza

Elektromagnetyczny zawór spustu powietrza

Mechanizm bezpieczeĔstwa

Elektromagnetyczny
zawór
spustu
powietrza
jest
uruchamiany w momencie, gdy ciĞnienie przekroczy wartoĞü
320 mmHg

Komunikacja z innymi urządzeniami

áącze RS232C

Warunki pracy

temp: +10ºC- +40º , wilgotnoĞü: 85 % RH lub mniej

Warunki przechowywania

temp: -20ºC ~ +60ºC, wilgotnoĞü: 95% RH lub mniej

Wymiary zewnĊtrzne

245 x 325 x 390 mm

Masa

ok. 9 kg
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2. OPIS PRODUKTU
2-1 Jednostka g³ówna

TM 2655/TM 2655P
Wyœwietlacz ciœnienia systolicznego
Wyœwietlacz ciœnienia diastolicznego
Drukarka
(tylko TM 2655P)

Wyœwietlacz pulsu
Wyœwietlacz czasu

Wyjœcie papieru z drukarki

Przycisk START/STOP

(tylko TM 2655P)

Mankiet

Podk³adka
pod ³okieæ

Przewód
zasilaj¹cy

Detektor obecnoœci pacjenta
(dzia³a tylko w TM 2655P)

Przycisk bezpieczeñstwa
(Emergency Stop)

Uwaga

DŸwignia
bezpieczeñstwa
(gwarantuj¹ca
bezpieczeñstwo)

 Drukarka dostêpna jedynie dla modelu TM 2655P.
 Detektor obecnoci pacjenta pojawia siê przy obu modelach, jednak dzia³a tylko w TM 2655P.
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2-2 Panel tylny
Przycisk SELECT
Przycisk
Uchwyty panelu

Licznik

Bezpieczniki
Wyjœcie 1

Uchwyt mocuj¹cy
aparat do œciany

Wyjœcie 2

Tabliczka
znamionowa

Przycisk POWER
- w³¹cza/wy³¹cza aparat
Gniazdo do pod³¹czenia
przewodu zasilaj¹cego

2-3 Symbole

Symbol

Funkcja
RozpoczĊcie/zakoĔczenie pomiaru

I

Wáączanie urządzenia
Wyáączanie urządzenia
Prąd przemienny

SN

Numer seryjny
Bezpiecznik
RS-232C

2000

Data produkcji
Typ B: Urządzenie, mankiet i przewody zostaáy zaprojektowane tak,
aby zapewniü uĪytkownikowi maksymalne bezpieczeĔstwo
Speánia wymogi dyrektywy unijnej

N92
SYSTOLIC
SYS
DIASTOLIC
DIA
PULSE
PUL

Nazwa handlowa certyfikatu
Communications Authority

zarejestrowana

CiĞnienie systoliczne w mmHg (skurczowe)
CiĞnienie diastoliczne w mmHg (rozkurczowe)
Puls na minutĊ
Szukaj opisu w instrukcji
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3. INSTALACJA
Procedura instalacyjna TM 2655/TM 2655P
1. Aby mieæ pewnoæ, ¿e urz¹dzenie dzia³a w³aciwie, zainstalowaæ je w nastêpuj¹cych warunkach:
 temperatura: 10-40°C
 wilgotnoæ: mniejsza ni¿ 85%
 z dala od wody, kurzu, rodków chemicznych, powoduj¹ce korozjê, gazu, s³oñca
2. Ze wzglêdu na wielkoæ i wagê, TM 2655/TM 2655P umieciæ na wytrzyma³ej podpórce, stoliku lub
podstawce.
3. Dostosowaæ wysokoæ krzes³a oraz stolika tak, aby mankiet urz¹dzenia znajdowa³ siê na wysokoci
serca u¿ytkownika.

TM 2655/TM 2655P

Stó³

4. Za pomoc¹ przewodu zasilaj¹cego (jest w zestawie) pod³¹czyæ urz¹dzenie do pr¹du.
W celu dodatkowego zabezpieczenia urz¹dzenia przed upadkiem lub kradzie¿¹, wskazane jest
przymocowanie go przeci¹gaj¹c ³añcuch przez uchwyt znajduj¹cy siê z ty³u.

Uchwyt

Przewód zasilaj¹cy
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4. DZIA£ANIE
1. W³¹czyæ TM 2655/TM 2655P naciskaj¹c przycisk
POWER znajduj¹cy siê z ty³u urz¹dzenia.
Po w³¹czeniu na wywietlaczu na kilka sekund pojawi¹ siê wszystkie symbole. Nastêpnie w modelu:
 TM 2655 - na wywietlaczu cinienia systolicznego
pojawi siê "0", wskazuj¹c gotowoæ dokonania pomiaru
 TM 2655P - detektor obecnoci pacjenta dzia³a
przez 3 minuty. Kiedy czujnik nie wykryje obecnoci
osoby, na wywietlaczu cinienia systolicznego pojawi siê "." (kropka), wskazuj¹c gotowoæ dokonania
pomiaru.

2. Ods³oniæ przedramiê
W celu uzyskania dok³adnego wyniku, zdj¹æ z rêki
wszelkie grube okrycie tj. marynarki, swetry itp.

SYSTOLIC

Przycisk POWER
oraz wyœwietlacz ciœnienia systolicznego

Ramiê
Mankiet

3. Dopasowaæ wysokoæ krzes³a i sto³u tak, aby podczas
dokonywania pomiaru ramiê znajdowa³o siê na wysokoci serca.
4. W³o¿yæ ramiê do mankietu w taki sposób, aby ³okciem
wyczuæ wyrany do³ek, natomiast otwart¹ d³oñ skierowaæ do góry.
W³aœciwa postawa

Procedura pomiaru

5. Rozpocz¹æ pomiar naciskaj¹c przycisk START/STOP.

SYSTOLIC

6. Mankiet automatycznie nape³ni siê powietrzem. Szczegó³y w punkcie "7-2 Opis funkcji".

Pompowanie

SYSTOLIC

7. Automatyczny mechanizm spustu powietrza sam zredukuje cinienie w mankiecie. W tym czasie nale¿y zrelaksowaæ siê i nie wykonywaæ ¿adnych ruchów.
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Pomiar podczas
redukcji ciœnienia
w mankiecie

8. Po skoñczonym pomiarze, nadmiar powietrza zostanie
automatycznie usuniêty. Mankiet ponownie rozluni siê,
uwalniaj¹c rêkê.
Wyniki

9. Na wywietlaczu pojawi¹ siê wyniki pomiaru cinienia
i pulsu.

10. Po zakoñczeniu pomiaru model TM 2655P wydrukuje
wyniki.

SYSTOLIC

mmHg

DIASTOLIC

mmHg

PULSE

Wydruk
Tylko TM-2655P

Uwaga:
 W celu zatrzymania pomiaru nacisn¹æ przycisk START/STOP. Nast¹pi wówczas natychmiastowa
redukcja cinienia powietrza w mankiecie. Mankiet rozluni siê.
 W przypadku braku reakcji urz¹dzenia na w³¹czanie przycisku START/STOP, nale¿y przycisn¹æ
EMERGENCY STOP.
 Jeli z powodu odciêcia pr¹du urz¹dzenie nie wypuci powietrza z mankietu nadal krêpuj¹c rêkê,
nale¿y w³¹czyæ dwigniê bezpieczeñstwa znajduj¹c¹ siê u do³u przedniej czêci urz¹dzenia.
 U tego samego pacjenta pomiar mo¿e byæ dokonywany nie czêciej ni¿ raz na 10 min.
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5. PROGRAMOWANIE ZEGARA
5-1 Tryb ustawiania zegara
Rysunki poni¿ej przedstawiaj¹ wywietlacz oraz przyciski, za pomoc¹ których nale¿y ustawiæ datê oraz czas:
Wybrana cyfra miga

Przycisk SELECT

Rok

Przycisk
Miesi¹c

Data

Godzina

Minuta

Tabela: Opis dzia³ania przycisków do ustawienia zegara
Przycisk SELECT

1) Nacisnąü, aby rozpocząü ustawianie zegara i daty.
2) Nacisnąü, aby wybraü jednostkĊ, którą naleĪy dostosowaü. Wybrana
jednostka bĊdzie migaü. Za kaĪdym naciĞniĊciem przycisku, migająca
jednostka bĊdzie siĊ zmieniaü: od "Rok" do "Miesiac", "Data", "Godzina",
"Minuta".
3) Nacisnąü, aby zakoĔczyü ustawianie zegara i daty.

Przycisk Ÿ

1) Nacisnąü, aby zmieniü migającą cyfrĊ.

5-2 Przyk³ad
Poni¿ej przedstawiono procedurê ustawiania daty i zegara np. 20 kwietnia, 2005, godz. 14:07:
1. Ustawianie roku: Nacisn¹æ przycisk SELECT, a¿ wywietlacz cinienia systolicznego zacznie migaæ.
2. Naciskaj¹c na przycisk F, aparat wywietli "05" czyli rok 2005.
3. Ustawianie miesi¹ca: Nacisn¹æ przycisk SELECT, a¿ wywietlacz cinienia diastolicznego zacznie
migaæ.
4. Za pomoc¹ przycisku F wybraæ "4" czyli miesi¹æ kwiecieñ.
5. Ustawianie dnia: Wcin¹æ przycisk SELECT, a¿ wywietlacz pulsu zacznie migaæ.
6. U¿yæ przycisku F, aby wywietli³a siê cyfra dnia np. "20".
7. Sekcja czasu: Nacinij przycisk SELECT, aby przejæ do sekcji czasu (TIME).
8. Naciskaj¹c przycisk F ustawiæ godzinê "14".
9. Nacisn¹æ przycisk SELECT, aby sekcja minut zaczê³a migaæ.
10. Przyciskiem F wybraæ "07".
11. Ponownie wciskaj¹c przycisk SELECT przejdziesz do TRYBU POMIARU.

Uwaga:

1. Jeli podczas ustawiania sekcji minut nie wykona siê ¿adnej operacji przez minutê lub przez 5
sekund podczas pozosta³ych ustawieñ, wybrane ustawienia zostan¹ zapamiêtane, po czym urz¹dzenie powróci do TRYBU POMIARU.
2. Zegar mo¿na ustawiæ do dnia 31 grudnia 2091.
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6. ZAK£ADANIE PAPIERU DO DRUKARKI
Ten rozdzia³ dotyczy modelu TM 2655P.

Procedura zak³adania papieru

Procedura zak³adania papieru:
1) Wy³¹czyæ urz¹dzenie. Koniec papieru wyrównaæ odcinaj¹c no¿yczkami poszarpany brzeg, w celu unikniêcia zgniecenia papieru oraz ewentualnego uszkodzenia drukarki.

2) Aby otworzyæ pokrywê drukarki delikatnie nacisn¹æ
na jej centraln¹ czêæ.

Pokrywa
drukarki
DŸwignia

3) Podnieæ dwigniê znajduj¹c¹ siê z prawej strony
(patrz rysunek obok) po czym w dolny otwór w³o¿yæ
papier. Urz¹dzenie automatycznie wci¹gnie tamê.

Przycisk
FEED

4) Przycisn¹æ przycisk FEED, który przeci¹gnie papier
automatycznie na d³ugoæ oko³o 10cm. Upewniæ siê,
czy papier nie zgniót³ siê. Jeli tak, za³o¿yæ papier
ponownie.
5) Opuciæ dwigniê. Urz¹dzenie samo odetnie nadmiar
papieru.

Wyjœcie papieru
Tu w³ó¿ papier
DŸwignia

Przycisk
FEED

6) Zamkn¹æ pokrywê delikatnie naciskaj¹c na jej rodek.

Uwaga:

 Urz¹dzenie drukuje oko³o:
- 700 tzw. szybkich wydruków;
- 600 tzw. trzyliniowych (wyniki pomiarów w 3 wierszach).
 Papier wymieniaæ, gdy na wydruku pojawi siê czerwona linia.
 Stosowaæ wy³¹cznie papier termiczny, AX-PP147-S.
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7. USTAWIANIE FUNKCJI
7-1 Tryb ustawiania funkcji
TM 2655/TM 2655P wyposa¿ony zosta³ w wiele ró¿nych funkcji, które umo¿liwiaj¹ u¿ytkownikowi
dostosowanie urz¹dzenia do jego w³asnych potrzeb. W celu ustawienia poszczególnych funkcji nale¿y
postêpowaæ zgodnie z wytycznymi tego rozdzia³u.
Opis wywietlacza oraz przycisków widoczne s¹ na rysunku poni¿ej:

Numer
funkcji

Przycisk SELECT
Przycisk

Przycisk COUNTER

Parametr
funkcji

Tabela: Wybór i ustawianie funkcji

Przycisk Ÿ oraz przycisk SELECT

Aby rozpocząü „Tryb ustawiania funkcji” wcisnąü i przytrzymaü
przycisk Ÿ oraz nacisnąü przycisk SELECT

Przycisk COUNTER

Przycisnąü w celu wybrania funkcji

Przycisk Ÿ

Przycisnąü, aby wybraü parametr funkcji.

Procedura ustawiania funkcji:
1. Nacisn¹æ i przytrzymaæ przycisk F oraz nacisn¹æ przycisk SELECT. Na wywietlaczu cinienia
systolicznego pojawi siê symbol "F01". Wskazuje to na fakt, ¿e urz¹dzenie znajduje siê w³anie w
Trybie ustawiania funkcji.
2. Nacisn¹æ przycisk COUNTER w celu ustawienia wybranego numeru funkcji. Kolejne naciniêcie
przycisku powoduje zmianê numeru funkcji: z F01 na F02, F03.
3. Naciniêcie przycisku F umo¿liwia wybór funkcji parametru.
4. Po zakoñczeniu ustawiania funkcji, wy³¹czenie aparatu, po czym ponowne jego uruchomienie umo¿liwi zapamiêtanie wprowadzonych danych.

12

7-2 Opis funkcji
WyĞwietlacz
WyĞwietlacz
ciĞnienia
ciĞnienia
systolicznego diastolicznego

Nr
funkcji

Funkcja

F01

----------

F01

o

F02

Ustawienie drukarki
(w celu wybrania
formatu wydruku naleĪy
zapoznaü siĊ z
punktem 7-3).

F02

o

FF

niedostĊpna

FF

nie drukuje

1

szybki wydruk

2

trzyliniowy wydruk

3

trzyliniowy wydruk

4

wydruk z grafiką

5

wydruk w kolumnach

FF

drukowanie bez logo

Wyáącznie dla modelu
TM-2655P
F03

F03

o

o

F04

F05

F06

F07

F08

F09
F10
F11

Czas wyĞwietlania
wyników

Poáączenie zewnĊtrzne

Pompowanie

PrĊdkoĞci przesyáania
danych w kanale 1

PrĊdkoĞci przesyáania
danych w kanale 2

n

999

F04

F07

F08

wydruk z logo
Wyniki pozostają na wyĞwietlaczu
do wykonania kolejnej operacji.

5

Wyniki wyĞwietlane przez 5 sek.

10

Wyniki wyĞwietlane przez 10 sek.

20

Wyniki wyĞwietlane przez 20 sek.

1

wyjĞcie nr 1 i 2 do komputera

2

wyjĞcie 1 do komputera
wyjĞcie 2 do magnetycznego
czytnika kart

3

wyjĞcie 1 do wagi
wyjĞcie 2 do komputera

Au

automatyczne pompowanie

160

pomopowanie mankietu do
160mmHg

160

pomopowanie mankietu do
180mmHg

180

pomopowanie mankietu do
200mmHg

200

1200bps

240

2400bps

480

4800bps

960

9600bps

120

1200bps

240

2400bps

480

4800bps

960

9600bps

F05

F06

Opis

F09

h9

niedostĊpne

Detektor obecnoĞci
pacjenta

F10

o

FF

nie wykrywa pacjenta

Automatyczne wyjĞcie
zewnĊtrzne

F11

----------

o

n

FF

o

o

13

n

wykrywa pacjenta
Brak automatycznego wysyáania
danych do komputera lub drukarki
Automatyczne wysyáanie danych
do komputera lub drukarki

7-3 Wydruki

Urz¹dzenie wyposa¿one zosta³o w funkcjê drukowania fiszek z wynikiem pomiaru:
Wydruk szybki

Wydruk z grafik¹

Wydruk w 3 liniach

Wydruk w kolumnach

Wydruk z bitmap¹

Uwaga:
Wydruk z logo dostêpny jest wy³¹cznie w modelu TM 2655P. Funkcja ta umo¿liwia zainstalowanie oraz
wydruk dowolnej nazwy np. firmy, loga w formie bitmapy. W celu uzyskania szczegó³owych informacji
nale¿y skontaktowaæ siê z importerem.
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8. SPECYFIKACJE DOTYCZ¥CE KOMUNIKACJI Z KOMPUTEREM
CinieniomierzTM 2655/TM 2655P zosta³ wysposa¿ony w 2 kana³y RS-232C. Wszelkie ustawienia
do ka¿dego z kana³ów dostêpne s¹ w TRYBIE USTAWIANIA FUNKCJI. W celu uzyskania szczegó³owych informacji nale¿y zapoznaæ siê z punktem 7-2 "Opis funkcji".

8-1 Wyjcie 1: Miniaturowy DIN 8-pin
UWAGA

 Komputer oraz dodatkowe urz¹dzenia do³¹czone do cinieniomierza powinny znajdowaæ siê z dala
od pacjenta.
 Komputer musi byæ zgodny z norm¹ PN-EN 60950.
Specyfikacje kana³u 1
Norma

zgodny z EIA RS-232C

Transmisja

asynchroniczna, póá-duplex

PrĊdkoĞü przesyáania danych

1200, 2400, 4800, 9600 bodów (do wyboru w „F07- Tryb ustawiania
funkcji”)

IloĞü bitów danych w sáowie

8 bitów

Bit parzystoĞci

brak

Bity stopu

1 bit

Kodowanie znaków

ASCII

Urz¹dzenia dostêpne do pod³¹czenia:
Kana³ 1: wagi, wagi automatyczne i mierniki wzrostu firmy A&D
Kana³ 2: Komputer PC
Oznaczenie styków w z³¹czach
Nr styku

Symbol

1

TXD

2

RXD

3

RTS

4

-

5

CTS

6

GND

7

-

8

-

UWAGA:
Nie wolno u¿ywaæ styków
4,7 oraz 8. S¹ one u¿ywane
przez urz¹dzenie.

SCHEMAT PO£ACZENIA MIÊDZY CINIENIOMIERZEM (gniazdo MINI DIN) A KOMPUTEREM PC
Komputer PC

TM-2655/TM-2655P
Symbol

Symbol

Nr PIN

Nr PIN

Schemat pod³¹czenia przewodów
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8-2 Wyjcie 2: Gniazdo szufladowe 9-stykowe
UWAGA

 Komputer oraz dodatkowe urz¹dzenia do³¹czone do TM 2655/TM 2655P powinny znajdowaæ siê
z dala od pacjenta.
 Komputer musi byæ zgodny z norm¹ PN-EN 60950.
Specyfikacje kana³u 2
Norma

zgodny z EIA RS-232C

Transmisja

asynchroniczna, póá-duplex

PrĊdkoĞü przesyáania danych

1200, 2400, 4800, 9600 bodów
(do wyboru w „F07- TRYB USTAWIANIA FUNKCJI”)

IloĞü bitów danych w sáowie

8 bitów

Bit parzystoĞci

brak

Bity stopu

1 bit

Kodowanie znaków

ASCII

Urz¹dzenia dostêpne do pod³¹czenia:
Kana³ 1: Komputer PC
Kana³ 2: czytnik kart
Oznaczenie styków w z³¹czach

Nr styku

Symbol

1

-

2

RXD

3

TXD

4

DTR

5

GND

6

DSR

7

RTS

8

CTS

9

-

UWAGA
Protokó³ zale¿y
od pod³¹czonego
sprzêtu

SCHEMAT PO£ACZEÑ MIÊDZY CINIENIOMIERZEM (gnazdo szufladowe) A KOMPUTEREM PC
Komputer PC

TM-2655/TM-2655P
Symbol

Symbol

Nr PIN
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Nr PIN

9. PRZECHOWYWANIE
9-1 Wymiana mankietu

Przód
Przednia rama

Procedura wymiany mankietu:
1) W celu wyjêcia mankietu otworzyæ pokrywê naciskaj¹c na uchwyt do do³u i ci¹gn¹c do siebie, zgodnie
z ruchem wskazanym na rysunku obok. Przy u¿yciu
rubokrêta poluzowaæ rubê co umo¿liwi wyjêcie
przedniej ramy.

Mankiet

Pokrywa
Tylny panel

2) Aby wyj¹æ pod³okietnik oraz panel tylny, odkrêciæ
wszystkie 4 ruby.
Pod³okietnik

Przód

3) Usun¹æ przednie ko³o winylowe mankietu z bruzdy.
To samo zrobiæ na tylnym panelu. Teraz mo¿na wyj¹æ
mankiet z aparatu.

Ty³
Stary
mankiet
Stary
mankiet
Ko³a winylowe
Wysun¹æ
Ty³

4) Zainstalowaæ nowy mankiet w miejscu starego.
Zabezpieczyæ przednie oraz tylne ko³a winylowe.
Wyg³adziæ powierzchniê przy rowkach.

Nowy mankiet

Rowek

5) W³o¿yæ z powrotem na miejsce tylny panel, pod³okietnik oraz przedni¹ ramkê. Wsun¹æ pokrywê na miejsce.

Przód

Nowy
mankiet

Uwaga:
Mankiet ulega zu¿yciu.
Produkt mo¿na dokupiæ u importera.

Rowek
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9-2 Wymiana bezpieczników
Nasadki
na bezpieczniki

Procedura wymiany bezpieczników:
1) Usun¹æ nak³adki z obu gniazd bezpiecznikowych
znajduj¹cych siê na panelu tylnym.
2) Wymieniæ oba bezpieczniki na nowe.
3) Na³o¿yæ nak³adki na gniazda bezpiecznikowe.

Uwaga
Przed wymian¹ bezpieczników wyj¹æ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego z gniazda 230V 50 Hz!
Jest to zgodne z norm¹ IEC60127

9-3 Licznik
TM 2655/TM 2655P wyposa¿ony zosta³ w funkcjê licznika, która informuje ile razy urz¹dzenie zmierzy³o cinienie krwi. Aparat zapamiêtuje ostatni numer pomiaru nawet wtedy, gdy zostanie wy³¹czone
zasilanie. Funkcja ta umo¿liwia sprawdzenie czêstoci u¿ycia aparatu oraz mo¿e s³u¿yæ jako wskazówka informuj¹ca o potrzebie okresowego czyszczenia.

Uruchamianie licznika
Nacisn¹æ przycisk COUNTER. Kolejny numer pojawi siê
na wywietlaczu po oko³o 4 sekundach.

Przycisk COUNTER

Uwaga
D³ugie przytrzymanie przycisku COUNTER
spowoduje wyzerowanie licznika.

Resetowanie licznika
Nale¿y przytrzymaæ przycisk COUNTER przez 4 sekundy lub d³u¿ej.

9-4 Symbole b³êdów
Symbol báĊdu

Opis

PE

Papier do drukarki skoĔczyá siĊ. WáoĪyü nową rolkĊ.

HU

Pokrywa nad drukarką jest otwarta. ObniĪyü dĨwigniĊ i zamknąü drukarkĊ.
Pojawiá siĊ báąd pomiaru. Patrz „10 Rozwiązywanie problemów”
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9-5 Przechowywanie
Aparatu nie wolno samodzielnie otwieraæ. Urz¹dzenie wyposa¿one jest w delikatne, elektroniczne podzespo³y, które mog¹ ulec zniszczeniu. Je¿eli niemo¿liwe jest rozwi¹zanie problemu przy pomocy opisanych w instrukcji sposobów, nale¿y zg³osiæ siê do importera, który dostarczy odpowiedni¹ pomoc
techniczn¹ jak i czêci zamienne do aparatu.
Sprawne funkcjonowanie urz¹dzenia wymaga, aby co dwa lata przeprowadzono testy techniczne
w autoryzowanym serwisie b¹d w serwisie g³ównym.

9-6 Czyszczenie
UWAGA

 Urz¹dzenia nie wolno moczyæ w du¿ej iloci wody. Mo¿e to trwale uszkodziæ elektroniczne czêci wewn¹trz aparatu.
 W celu usuniêcia zanieczyszczeñ nie wolno stosowaæ ani rozpuszczalnika ani silnych detergentów, co mo¿e odbarwiæ lub zdeformowaæ plastikow¹ obudowê lub wywietlacz.
Obudowa
Obudowê czyciæ u¿ywaj¹c miêkkiej ciereczki zwil¿onej wod¹ z delikatnym detergentem.
Wywietlacz
Wywietlacz czyciæ miêkk¹, zwil¿on¹ ciereczk¹ uwa¿aj¹c, aby nie porysowaæ powierzchni.
Mankiet
W przypadku zabrudzenia, uszkodzenia lub porwania, mankiet nale¿y wymieniæ na nowy zgodnie
z procedur¹ opisan¹ "9-1 Wymiana mankietu".
Uwaga
Niew³aciwa instalacja mankietu mo¿e powodowaæ problemy obs³ug¹ aparatu.

19

9-7 Wyposa¿enie dodatkowe oraz czêci wymienne
Wykaz dostêpnego wyposa¿enia dla TM 2655/TM 2655P:








Podstawa............................................TM-9325
Taboret ..............................................TM-9312
Krzes³o ..............................................TM-9315A
Papier do drukarki ..............................AX-PP147-S
Mankiet ..............................................AX-133003442-S
Przewód zasilaj¹cy ............................KO:243 (dla 230 VAC)
Przewód zasilaj¹cy ............................KO:242 (dla 240 VAC)

W razie potrzeby czêci mo¿na zamówiæ u importera podaj¹c w zamówieniu numery katalogowe.
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10. B£ÊDY POMIARU
PROBLEM
Po wáączeniu aparatu,
nic nie pojawia siĊ na
wyĞwietlaczu.
Mankiet nie
pompuje siĊ.

Urządzenie nie
dokonuje pomiaru
(pojawia siĊ „
”)

Drukarka nie drukuje.

PRZYCZYNA

SPOSÓB USUNIĉCIA PROBLEMU

ħle podáączony przewód
zasilający.

WáaĞciwie podáączyü przewód zasilający
do urządzenia.

Przepalony bezpiecznik.

Wymieniü oba bezpieczniki na nowe (rozmiar
5x20mm; dane znamionowe na etykiecie).

Mankiet zainstalowany zbyt
mocno.

Przeczytaü punkt „9-1 Wymiana Mankietu”.

NiewáaĞciwa postawa
podczas pomiaru

Podczas pomiaru rĊka powinna znajdowaü siĊ
na wysokoĞci serca; zrelaksowaü siĊ

Urządzenie wykryáo ruch
podczas pomiaru

Podczas pomiaru usiąĞü spokojnie,
nie rozmawiaü.

---------------------

Gdy pomiar dokonywany jest na marynarkĊ,
urządzenie moĪe wyczuü niewáaĞciwy puls,
przez co otrzymany wynik bĊdzie faászywy.
Zdjąü marynarkĊ.

---------------------

JeĪeli puls jest bardzo sáaby, bądĨ nieregularny
urządzenie moĪe mieü trudnoĞci z jego
wykryciem.

Brak papieru (PE)

Przeczytaü punkt 6 „Instalowanie papieru
w drukarce” i wáaĞciwie zainstalowaü papier.

Otwarta pokrywa nad
drukarką (HU)

Dokáadnie zamknąü pokrywĊ

Czy papier nie wplątaá siĊ
w drukarkĊ?

Przeczytaü punkt 6 „Instalowanie papieru
w drukarce” i wáaĞciwie wáoĪyü papier.

Czy są wáaĞciwe ustawienia
drukowania?

Patrz rozdziaá 7-2.

UWAGA!
Jeli podane w tabeli rozwi¹zania nie usuwaj¹ problemu, nale¿y skontaktowaæ siê
z punktem serwisowym. Nie nale¿y samodzielnie reperowaæ urz¹dzenia.
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11. WYMIARY ZEWNÊTRZNE
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