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QARDIOARM: VELKOMMEN TIL EN INTELLIGENT 
BLODTRYKKSAVLESING!
Vår nye QardioArm blodtrykksmåler er en klinisk validert medisinsk enhet for å 
ta målingen på overarmen. Denne enheten ble utviklet i samarbeid med leger, 
og kliniske tester ble g jennomført for å bevise den kliniske målenøyaktigheten.

Hver dag engasjerer vi hos Qardio oss for å gi deg produkter med overlegen 
kvalitet, design og teknologi som kan g jøre livet ditt bedre.

Med brukervennlighet og nøyaktighet er QardioArm ideell for å overvåke 
blodtrykket i hjemmet, på kontoret eller der det er praktisk for deg.

Les nøye g jennom disse anvisningene, slik at du forstår alle funksjoner og 
sikkerhetsinformasjon. Vi vil at du skal være fornøyd med QardioArm. Hvis du 
har noen spørsmål, problemer eller forespørsler, bare ta kontakt med Qardios 
kundeservice på www.getqardio.com/support, eller besøk nettsidene www.
getqardio.com, for mer informasjon.

Spor helserevolusjonen med Qardio.
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TILTENKT BRUK
QardioArm er en helautomatisk , ikke-invasiv, trådløs 
blodtrykksmåler. QardioArm er et blodtrykksmålingssystem 
som er beregnet til å måle systolisk og diastolisk blodtrykk og 
pulsfrekvens hos en voksen person. QardioArm bruker en 
oppblåsbar mansjett som legges rundt overarmen. Enheten 
er ikke beregnet til bruk som diagnostisk enhet. Snakk med 
legen hvis verdier for høyt blodtrykk er indikert. 
Mansjettomkretsen er begrenset til 22 cm - 37 cm.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
Les brukerveiledninger før bruk av QardioArm 
blodtrykksmåler. Ved graviditet, arytmi  
og arteriosklerose, må du forhøre deg med legen  
før bruk.

PAKKENS INNHOLD
• QardioArm 

blodtrykksmåler.
• Fire AAA alkaliske batterier, 

allerede forhåndsinstallert i 
QardioArm.

• Brukerveiledning.
• Hurtigstarthefte.

KRAV
Qardioarm krever en enhet med 
Bluetooth 4.0 og:

•  iOS 7.0 eller nyere og iPhone, 
iPad eller iPod. Eller

•  Android 4.4 "KitKat" (eller 
nyere) og tilgang til  
Google Play. 

Den detaljerte listen over enheter 
er tilg jengelig her:  
getqardio.com/devices

For å kunne bruke QardioArm 
blodtrykksmåler må du installere 
Qardio-appen som er tilg jengelig 
gratis fra Apple App Store eller 
Google Play, eller på www.
getqardio.com.
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1. Last ned Qardio-appen: Gå til www.getqardio.com på 
mobiltelefonen eller nettbrettet og last ned appen når du blir 
bedt om det. Gå alternativt til iTunes App Store eller Google 
Play. Qardio-appen er tilg jengelig gratis.

2. Åpne Qardio-appen på telefonen eller nettbrettet. Hvis du 
blir bedt om det, må du aktivere Bluetooth på enheten, du 
kan aktivere Bluetooth under menyen Innstillinger på 
smarttelefonen eller nettbrettet.

3. Opprett en ny brukerinnlogging, eller logg inn med det 
eksisterende brukernavnet og passordet. Følg instruksjonene 
på skjermen for å registrere deg og opprette din  
personlige konto.

4. Sett QardioArm på overarmen.

5. Med Qardio-appen åpen berører du enheten til  
QardioArm for å utføre paringen mellom QardioArm og 
telefonen eller nettbrettet. Når du blir bedt om det,  
godta paringsforespørselen.

6. Trykk på den grønne startknappen for å starte 
blodtrykkmålingen på Quardio-appen. Blodtrykket kan 
påvirkes av posisjonen til mansjetten og din fysiologiske 
tilstand. Det er svært viktig at mansjetten plasseres på 
riktig måte, les avsnittene Detaljerte instruksjoner om 
riktig mansjettplassering og Sjekkliste for å måle 
blodtrykket på riktig og pålitelig måle i denne 
brukerveiledningen med stor forsiktighet.

Blodtrykksmålingen kan stoppes når som helst ved å trykke på 
knappen Avbryt på Quardio-appen.

BRUKE QARDIOARM FOR FØRSTE GANG

Paring QardioArm
Med QardioApp åpen, 
berør QardioArm med 
telefonen eller nettbrettet 
for å utføre paring
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1. Det er best å fjerne tettsittende klær fra overarmen, og hvis 
du ruller opp ermene, se til at de ikke begrenser 
blodstrømmen i overarmen. 

2. Rull ut mansjetten på QardioArm og trekk i tappen (slik som 
vist på tegning 1 på denne siden) for å åpne mansjettløkken. 

3. Før armen inn i mansjettløkken (slik som vist på tegning 2 på  
denne siden).

4. Trekk i mansjetten for å lukke den rundt armen (slik som vist 
på tegning 3 på denne siden). Mansjetten skal tilpasses nært, 
men ikke for stramt (du skal være i stand til å føre en finger 
inn mellom armen og mansjetten).

5. Se til at mansjetten er posisjonert omtrent 2 cm over albuen, 
og at QuardioArm er posisjonert på innsiden av armen, over 
arterien. Quardio-logoen skal være på bunnen, mot hånden.

6. Støtt armen din så den er avslappet, og se til at QardioArm  
er på samme høyde som hjertet. Armen skal være lett bøyd  
mens målingen foretas.

DETALJERTE INSTRUKSJONER FOR RIKTIG MANSJETTPLASSERING 

1. Rull ut mansjetten og 
trekk i merket

2. Sett armen inn g jennom 
mansjettløkken

3. Lukk mansjetten
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Ved sittestilling under målingen:

1. Sitt med føttene flatt på gulvet, uten å krysse beina.

2. Plasser hånden, håndflaten opp, foran deg på en flat 
overflate, som et skrivebord eller et bord.

3. Midten av mansjetten skal være på nivå med hjertet.

Ved leie under målingen:

1. Ligg på ryggen.

2. Rett ut armen langs siden med håndflaten opp.

3. Mansjetten må plasseres på samme nivå som hjertet.

KROPPSHOLDNING
Merk: Blodtrykket kan påvirkes av posisjonen til mansjetten og 
din fysiologiske tilstand. 
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1. Åpne Qardio-appen på iOS- eller Android-enheten.

2. Pakk ut og løsne mansjetten fra QardioArm for å slå  
på enheten.

3. Sett QardioArm-mansjetten rundt overarmen. Du kan 
g jennomgå instruksjonene for riktig mansjettplassering når 
som helst. 

4. Trykk på den grønne 
START-knappen på 
Qardio-appens 
blodtrykkmålingsskjerm  
for å starte målingen. 
 
Mansjetten vil fylles 
automatisk. Slapp av, ikke 
beveg deg og ikke stram 
armmuskelen

DETALJERTE INSTRUKSJONER FOR Å TA EN 
BLODTRYKKSMÅLING
Det å ta en blodtrykksmåling med QardioArm er enkelt og g jøres 
med noen få enkle trinn: inntil målingsresultatet vises. Pust som normalt og ikke snakk. 

Når riktig trykk er nådd, stopper fyllingen, og trykket reduseres 
gradvis. Hvis det nødvendige trykket ikke ble nådd, vil enheten 
automatisk fylle mer luft i mansjetten.

5. Resultatet, som omfatter det systoliske og diastoliske 
blodtrykket og pulsfrekvensen, vises på Quardio-appen.

6. Når enheten har fullført 
målingen, fjern mansjetten 
og pakk den rundt 
QardioArm for å slå  
av enheten.  
 
Hvis mansjetten ikke pakkes 
ut, slår QardioArm seg 
automatisk av etter noen 
minutter for å spare 
batteristrømmen.
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✓ Unngå aktivitet, spising eller røyking rett før målingen.

✓ Sitt ned og slapp av i noen minutter før målingen. 

✓ Mål alltid på den samme armen (vanligvis venstre, eller som 
instruert av legen).

✓ Fjern ideelt tettsittende klær fra overarmen, og hvis du ruller 
opp ermene, se til at de ikke begrenser blodstrømmen i 
overarmen. Ikke plasser mansjettene over tykke klær.

✓ Mansjetten skal tilpasses nært, men ikke for stramt (du  
skal være i stand til å føre en finger inn mellom armen  
og mansjetten).

✓ Se til at mansjetten er posisjonert omtrent 2 cm over albuen, 
og at QuardioArm er posisjonert på innsiden av armen,  
over arterien.

✓ Quardio-logoen skal være på bunnen, mot hånden.

✓ Støtt armen din så den er avslappet, og se til at QardioArm er 
på samme høyde som hjertet. Armen skal være lett bøyd 
mens målingen foretas.

✓ Blodtrykksmålingen kan stoppes når som helst ved å trykke på 
knappen Avbryt på Quardio-appen.

TRAFIKKLYSINDIKATOR

Blodtrykkmålingsskjermen viser deg området som 
blodtrykkverdiene ligger innenfor. Avhengig av de detekterte 
verdiene er søylen farget i grønt (optimale verdier), gult (høye 
verdier), oransje (svært høye verdier) eller rødt (farlig høye 
verdier). Klassifiseringen samsvarer med de 4 områdene i tabellen 
som er definert etter de internasjonale retningslinjene (ESH, 
AHA, JSH), som beskrevet i "Slik evaluerer du blodtrykket ditt".

KONTROLLISTE FOR Å MÅLE BLODTRYKKET 
PÅ RIKTIG OG PÅLITELIG MÅTE
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VELGE FLERE MÅLINGER FOR Å FÅ GJENNOMSNITT
Siden blodtrykket svinger kontinuerlig, er et resultat som bestemmes 
med flere målinger mer pålitelig enn ett som produseres av en  
enkelt måling.

For å aktivere Flere målinger for å få g jennomsnitt trykker du på 
Q-menyknappen (øverst til venstre på skjermen), trykk deretter på  
knappen Innstillinger.

På skjermen Innstillinger kan du velge antall målinger og pausen 
mellom målingene (som er stilt inn ved 30 sekunder som standard).

Når funksjonen Flere målinger for å få g jennomsnitt er på, vises ikke 
enkeltresultatene i løpet av målingen. Blodtrykket vil kun vises etter at 
alle målinger er tatt. En nedtelling indikerer resterende tid mellom 
målingene. Ikke fjern mansjetten mellom målingene.

FREMSTILLE HISTORISKE BLODTRYKKSDATA
Trykk på knappen Historikk på siden Blodtrykk for å fremstille tidligere 
blodtrykks- og hjertefrekvensdata i et tabell- eller diagramformat.
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QardioArm måler blodtrykket ditt. Blodtrykket er trykket som 
blodet har når det strømmer g jennom arteriene, og som er 
generert av hjertets pumping. Det måles alltid to verdier, den 
systoliske (øvre) verdien og den diastoliske (nedre) verdien.

QardioArm måler også pulsfrekvensen din. Pulsfrekvensen er 
antall ganger hjertet slår pr. minutt.

Høyt blodtrykk, spesielt når det er permanent eller 
tilbakevendende, kan ha negativ innvirkning på helsen og må 
behandles av legen.

Diskuter alltid målingsavlesingene med legen og fortell ham/
henne hvis du har merket noe uvanlig eller hvis du føler deg uvel. 
Stol aldri på en enkelt blodtrykksmåling.

Det finnes mange potensielle årsaker til høyt blodtrykk. Legen vil 
forklare mer detaljert og tilby behandling hvis aktuelt. I tillegg til 
medikamenter, kan vekttap og trening også hjelpe til med  
å senke blodtrykket.

Du bør aldri endre dosene på eventuelle medikamenter som er 
foreskrevet av legen din.

Blodtrykk er utsatt for brede svingninger i løpet av dagen, 
avhengig av ulike potensielle faktorer, inkludert fysisk 
anstrengelse og fysisk tilstand. Du bør ta målinger rutinemessig 
ved rolige forhold når du føler deg avslappet. Ideelt sett skal du ta 
to avlesinger hver gang (både om morgenen og om kvelden) eller 
slik som foreskrevet av legen.

Avvik mellom målinger som tas av legen eller på apoteket og de 
som tas hjemme, er helt vanlig, etter som disse situasjonene er 
helt forskjellige.

Det anbefales å la det gå minst 30 sekunder mellom målingene.

Hvis du er gravid, forhør deg med helsepersonale før bruk. 
Overvåk blodtrykket regelmessig under graviditeten, da det kan 
endre seg drastisk i løpet av denne tiden.  

VIKTIGE FAKTA OM BLODTRYKK OG 
SELVMÅLING
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Når du oppdager uvanlig høye avlesinger under graviditeten, 
bør du måle på nytt ig jen etter minst fire timer. Hvis avlesingen 
fortsatt er for høy, kontakt lege eller obstetriker.

Fysisk aktivitet inkludert spising, drikking og røyking, samt 
opprømthet og stress, og mange andre faktorer kan påvirke 
blodtrykkresultatene.

SLIK EVALUERER DU BLODTRYKKET DITT
Verdens helseorganisasjon (WHO) har opprettet følgende 
veiledning for å vurdere høyt blodtrykk (uten hensyn til alder 
eller kjønn). Det er viktig å merke seg at ulike faktorer (f.eks. 
diabetes, fedme, røyking osv.) også må vurderes. Forhør deg 
med legen for en nøyaktig vurdering og diagnose av  
din helsetilstand.

BLODTRYKKSKLASSIFISERING Systolisk BT 
mmHg

Diastolisk BT 
mmHb

FARGEINDIKATOR

Optimalt < 120 < 80 Grønt

Normalt 120 - 129 80 - 84 Grønt

Høy-normalt 130 - 139 85 - 89 Grønt

Grad 1 Hypertensjon 140 - 159 90 - 99 Gult

Grad 2 Hypertensjon 160 - 179 100 - 109 Oransje

Grad 3 Hypertensjon > 180 > 100 Rødt

WHO/ISH-definisjoner og -klassifiseringer av blodtrykknivåer  
Kilde: Chalmers J et al.  WHO-ISH Hypertension Guidelines Committee.  1999 
World Health Organization - International Society of Hypertension Guidelines for 
the Management of Hypertension.  J Hypertens, 1999, 17:151-185

Denne oversikten er ikke ment for å gi et grunnlag for noen 
type diagnose eller nødvurdering; denne oversikten avbilder 
kun ulike klassifiseringer av blodtrykk. Forhør deg med legen 
for en tolkning og diagnose basert på dine personlige 
blodtrykkresultater.
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SKIFTE BATTERIENE

Når batteriene er omtrent 25 % fulle, vil 
batterisymbolet vises på Qardio-appens 
blodtrykkmålingsskjerm. Selv om QardioArm vil 
fortsette å måle pålitelig, bør du anskaffe 
reservebatterier.

Hvis et tomt batterisymbol vises på Qardio-
appen, er QardioArm-batteriene tomme,  
og det er på tide å skifte dem. Du kan ikke 
foreta noen ytterligere målinger og må skifte  
ut batteriene.

Du må skifte ut alle de fire AAA alkaliske  
batteriene samtidig. 

Bruk 4 nye 1,5 V AAA-batterier. Ikke bruk 
batterier etter utløpsdatoen, og ikke bruk 
oppladbare batterier.

Skifte ut batterier:

1.  Skift ut sperren på batterihuset ved å trykke  
på knappen under mansjetten slik som vist  
på tegningen.

2.  Skift ut alle fire alkaliske AAA-batterier med 
nye, se til at polaritetene er riktig innjustert: + 
(positive) og – (negative) polariteter skal 
samsvare med polaritetene som er indikert på 
de alkaliske AAA-batterienes hus.

3.  Legg på plass sperren på batterihuset, skyv 
inntil den klikker på plass.

4.  Du vil se et grønt lys som skinner g jennom 
sperren på batterihuset.

Trykk på denne 
knappen for å åpne 

sperren
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TILBAKESTILLE PARING
For å tilbakestille paringen pakk ut og løsne mansjetten fra 
QardioArm for å slå på enheten, og bruk en binders til å trykke 
knappen på nålhullet på sperren på batterihuset. Du skal se et 
grønt lys som skinner g jennom.

Bruk en binders til å 
trykke på 

tilbakestillingsknappen

Ved behov gå inn i Innstillinger på telefonen eller nettbrettet, 
velg QardioArm og velg "Glem denne enheten".

Trinn 1 Trinn 2 Trinn 3

innstilling Bluetooth Bluetooth QardioARM Bluetooth QardioARM

Bluetooth Glem denne enheten Glem denne enheten

Glem enheten

Avbryt

QardioArm Ikke tilkoblet
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NØYAKTIGHETSTESTING OG VEDLIKEHOLD
QardioArm består av sensitive komponenter og må behandles 
med forsiktighet. Observer oppbevarings- og driftsbetingelsene 
som er beskrevet i avsnittet "Tekniske spesifikasjoner".

Hvis du ikke kan fikse problemene ved bruk av 
feilsøkingsinstruksjonene, ta kontakt med Qardios kundeservice 
på www.getqardio.com.

Vi anbefaler at QardioArm testes for nøyaktighet hvert 2. år eller 
etter mekanisk sammenstøt (f.eks. hvis enheten faller ned). Ta 
kontakt med Qardio kundeservice på www.getqardio.com for å 
ordne testen.

  KONTRAINDIKASJONER
Det anbefales ikke for personer med alvorlig arytmi å bruke 
denne blodtrykksmåleren.

  FORHOLDSREGLER
Selvdiagnostisering av målingsresultater og selvbehandling kan 
være farlig. Du bør alltid forhøre deg med legen.

Personer med alvorlig problemer med blodomløpet eller 
blodsykdommer, bør forhøre seg med en lege før bruk  
av blodtrykksmåleren, da mansjettfylling kan forårsake  
indre blødning.

Kompliserende faktorer som vanlige arytmier, premature 
ventrikulære slag, arteriell fibrillering, arteriell sklerose, dårlig 
perfusjon, diabetes, alder, graviditet, svangerskapsforgiftning  
eller nyresykdom kan påvirke ytelsen til den automatiske 
blodtrykksmåleren og/eller dens blodtrykksavlesing.

Hvis du lider av uregelmessig hjerterytme, skal målinger som tas 
med denne enheten evalueres med legen din.

Denne enheten kan kun brukes til de formålene som er beskrevet 
i denne brukerveiledningen. Produsenten kan ikke holdes 
ansvarlig for skader eller personskader som forårsakes g jennom 
feil bruk. Følg alltid driftsprosedyrene som beskrives i denne 
brukerveiledningen for å måle blodtrykket nøyaktig og sikkert.
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QardioArm egner seg ikke til kontroll av frekvensen til 
pacemakere.

GENERELL BRUK, SIKKERHET OG 
FORHOLDSREGLER, RENGJØRING

• Ikke bruk QardioArm blodtrykksmåler til hvilket som helst 
annet formål enn måling av blodtrykk.

• Ikke foreta målingen rett etter et bad, drikking av alkohol, 
røyking, trening eller spising. 

• Ikke bruk QardioArm blodtrykksmåler under drift av et 
mekanisk kjøretøy eller i et kjøretøy i bevegelse (f.eks. ved 
reise med fly)

• Ikke la QardioArm blodtrykksmåler være uten tilsyn rundt 
barn eller personer som ikke kan uttrykke sitt samtykke  
til bruk.

• Ikke fyll armmansjetten når den ikke er lagt på rundt  
armen din.

• Ikke pakk mansjetten med innsiden vendt utover.
•  Ikke utsett QardioArm blodtrykksmåler for sterke støt eller 

vibrasjoner, da dette kan føre til skade på enheten.
• Ikke mist QardioArm blodtrykksmåler.
•  Ikke utsett mansjetten og/eller QardioArm blodtrykksmåler 

for temperaturer utenfor oppbevarings- eller driftsområdet.
•  Ikke utsett mansjetten og/eller QardioArm blodtrykksmåler 

for direkte sollys i lengre tid.
• Ikke utsett armmansjetten og/eller QardioArm 

blodtrykksmåler for vann, væsker eller fuktighet.
• Ikke utsett armmansjetten og/eller QardioArm 

blodtrykksmåler for støv eller partikler.
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• Ikke demonter QrdioArm blodtrykksmåler.
• Ikke bruk et alkoholbasert eller løsemiddelbasert middel til å 

reng jøre enheten. Reng jør enheten kun med en myk, tørr 
klut. Reng jør mansjetten forsiktig med en fuktig klut og såpe. 
Ingen del av QardioArm skal på noe tidspunkt neddykkes  
i vann.

BRUK AV AAA ALKALISKE BATTERIER, LAGRING
• Hvis du skulle få væsken til de alkaliske AAA-batteriene på 

huden eller klærne, skyll umiddelbart og grundig med rikelige 
mengder rent vann.

• Det skal kun brukes fire alkaliske AAA-batterier med 
QardioArm blodtrykksmåler. Ikke bruk noen andre typer 
AAA-batterier, og ikke bruk noen slags oppladbare typer.

• Ved utskiftning av batteriene, legg inn fire alkaliske  
AAA-batterier med polariteten innrettet som angitt på 
QardioArm blodtrykksmåler.

• Skift ut de alkaliske AAA-batteriene umiddelbart hvis  
de er tomme.

• Skift alltid ut alle de fire alkaliske AAA-batteriene samtidig: 
Ikke bruk nye og gamle alkaliske AAA-batterier samtidig.

• Hvis QardioArm blodtrykksmåler ikke skal brukes på lengre 
tid, skal batteriene tas ut.

• Oppbevar enheten og komponentene på et rent, tørt og 
sikkert sted.

MELDING OM UREGELMESSIG HJERTERYTME

Hvis det detekteres uregelmessig hjerterytme i løpet av 
målingsprosedyren, vil det vises en melding. Gjenta målingen 
ig jen etter én time. Hvis uregelmessig hjerterytme detekteres 
flere ganger i løpet av en dag eller en uke, anbefaler vi at du 
diskuterer dette med legen din.

Under denne tilstanden kan det hende at den trådløse 
blodtrykksmåleren fortsetter å fungere, men resultatene kan 
være unøyaktige. Det finnes 2 tilstander der signalet for 
uregelmessig hjerterytme vil vises:

1.  Variasjonskoeffisienten (CV) til pulsperioden > 25 %.

2.  Forskjellen mellom tilgrensende pulsperioder ≥ 0,14 s og 
antallet slike pulser utg jør mer enn 53 prosent av totalt  
antall pulser.
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KONTAKTINFORMASJON FOR KUNDESERVICE
Qardio kundeservice er tilg jengelig på www.getqardio.com.

BEGRENSET GARANTI
Denne enheten er dekket av en treårs begrenset garanti fra 
kjøpsdato. Mansjetten har en funksjonsgaranti (blæretetthet) som 
er gyldig i to år eller ett tusen (1000) målinger (avhengig av hva 
som inntrer først), mens batteriene og andre slitasjedeler ikke er 
dekket av den begrensede garantien.

Den begrensede garantien er kun gyldig ved fremlegging av 
kjøpskvitteringen som bekrefter kjøpsdatoen. Åpning eller endring 
av enheten ugyldigg jør den begrensede garantien.

Garantien dekker ikke skade som forårsakes av feil håndtering, 
utladede batterier, ulykker eller ikke-overholdelse av 
bruksanvisningen og normal slitasje på deler.

Hvis det oppstår en defekt i løpet av garantiperioden, skal Qardio, 
etter eget skjønn og i den grad det er tillatt ved lov (1) reparere 

produktet uten kostnad ved bruk av nye deler eller deler som er 
tilsvarende nye i ytelse og pålitelighet, (2) utveksle produktet med 
et funksjonelt tilsvarende produkt som er nytt eller tilsvarende 
nytt i ytelse og pålitelighet, eller (3) refundere den opprinnelige 
kjøpsprisen. Denne garantien utelukker skade som følge av 
misbruk, ulykke, modifiseringer eller andre årsaker som ikke er 
defekter i materialer og utførelse.

Utenom forbrukerrettighetene du har krav på, utelukkes alle 
garantier, betingelser og andre vilkår som ikke er fremsatt i dette 
garantidokumentet fra den begrensede garantien. Noen land 
tillater ingen begrensninger for hvor lenge slike garantier, 
betingelser og/eller implisitte vilkår skal vare, så begrensningene 
som beskrives ovenfor g jelder kanskje ikke for deg.

Qardio skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for (a) 
tap som ikke ble forårsaket av vårt brudd på denne begrensede 
garantien, (b) tap som er relatert til dine eventuelle forretninger, 
tap av profitt, tap av data eller tap av mulighet. Punktene i denne 
begrensede garantien skal ikke g jelde for noe annet ansvar, 
unntatt de som ikke kan begrenses eller utelukkes i henhold til lov. 
Avhengig av hvor du bor, kan det hende at noen av 
begrensningene eller utelukkelsene ikke g jelder for deg. For å få 
garantiservice ta kontakt med Qardio på www.getqardio.com.
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FEILMELDINGER OG FEILSØKING

Mulige løsninger:
1) Lukk QardioArm-mansjetten og åpne  
den ig jen. 
2) Se til at Bluetooth er aktivert på telefonen eller 
nettbrettet og at QardioArm befinner seg i 
nærheten av telefonen eller nettbrettet. 
3) Skift ut batteriene i QardioArm. 
4) Tilbakestill paringen.

Målingen kunne ikke utføres.

START-knappen er grå, ikke grønn.

I løpet av målingen ble feilsignaler automatisk 
detektert av enheten, eller pulssignalene på 
mansjetten er for svake.

QardioArm er ikke koblet til smarttelefonen  
eller nettbrettet.

Reposisjoner mansjetten og g jenta målingen og 
hold armen stille uten å snakke. Kontroller 
merkene på mansjetten og instruksjonsvideoene 
på Qardio-appen for å verifisere at du 
posisjonerer QardioArm på riktig måte.  
Hvis problemet oppstår på nytt, ta kontakt  
med kundeservice.

UTBEDRINGÅRSAKPROBLEM
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1) Sjekk at mansjetten er riktig posisjonert og 
passer på armen. 
2) Skift ut batteriene ved behov. Gjenta 
målingen. Hvis problemet oppstår på nytt, ta 
kontakt med kundeservice.

Unormalt resultat.

Det er ikke noe trykk i mansjetten.

Målesignalene er unøyaktige og derfor kan det 
ikke vises noe resultat. Dette kan være på grunn 
av at mansjetten ikke er helt tømt før måling, 
støyinterferens, brukeren snakker, brukeren 
beveger seg, mansjetten er ikke riktig festet, 
mansjetten er ødelagt, pumpe- eller ventilsvikt, 
for høyt trykk eller andre spesielle 
karakteristikker for brukeren.

Det kan ikke genereres et tilstrekkelig trykk i 
mansjetten. Det kan ha oppstått en lekkasje.

1) Les g jennom instruksjonene for å utføre 
pålitelige målinger. Plasser mansjetten på nytt og 
g jenta målingen, mens armen holdes stille og 
uten at du snakker. Hvis problemet oppstår på 
nytt, ta kontakt med kundeservice. 
2) Hvis brukeren har spesielle tilstander, ta 
kontakt med legen.

UTBEDRINGÅRSAKPROBLEM
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Gjenta målingen ig jen etter én time.  
Hvis uregelmessig hjerterytme registreres flere 
ganger i løpet av en dag eller en uke, anbefaler vi at 
du diskuterer dette med legen din.
Hvis det registreres uregelmessig hjerterytme i 
løpet av målingsprosedyren, vil det vises en 
melding. Under denne tilstanden kan det hende at 
den trådløse blodtrykksmåleren fortsetter å 
fungere, men resultatene kan være unøyaktige. Ta 
kontakt med legen din for nøyaktig vurdering.

Selv om batteriene er installert, er 
START-knappen på Qardio-appen grå.

Uregelmessig hjerterytme.

Batteriene er ikke satt inn på riktig måte. 
Batterinivået er for lavt.

Pulsuregelmessighet ble registrert i løpet 
av målingen, og blodtrykksmålingen er 
kanskje ikke helt pålitelig.

1) Lukk enheten og vent i fem sekunder. Fjern 
mansjetten fra QardioArm og prøv på nytt. 
2) Kontroller polariteten til de alkaliske 
AAA-batteriene og korriger ved behov.
3) Skift ut de alkaliske AAA-batteriene. 

UTBEDRINGÅRSAKPROBLEM
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Under normale måleforhold er avlesingen 
hjemme annerledes enn den ved klinikken. 
Denne variasjonen skyldes de ulike miljøene.
Blodtrykket endres i henhold til den fysiologiske 
eller psykologiske tilstanden til kroppen din.

1) Slapp av i noen minutter før hver måling. Prøv 
å måle blodtrykket ved konsekvente klokkeslett 
og steder. Diskuter blodtrykksverdiene med  
legen din.
2) Hvis problemet oppstår på nytt, ta kontakt 
med kundeservice.

Skift ut batteriene i henhold til instruksjonene. 
Hvis problemet oppstår på nytt, ta kontakt med 
kundeservice.

Mansjetten passer ikke.

Batteriene er tomme.

Hver måling har helt forskjellige resultater.

Mansjettomkretsen er begrenset til 22 cm - 
37 cm (målt ved nær tilpasning midt  
på overarmen).

Batterinivået er for lavt.

Ta kontakt med Qardio kundeservice.

UTBEDRINGÅRSAKPROBLEM
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Vekt 310 g inkudert batterier.

Dimensjoner 140 x 68 x 38 mm lukket.

Måling Oscillometrisk metode med automatisk fylling og kontrollert overtrykksventil.

Måleintervall 40~250 mmHg for blodtrykk. 40~200 slag/minutt for puls.

Teknisk målepresisjon Nøyaktighet ±3 mmHg eller ± 2 % av avlesingsverdien for blodtrykk. ± 5 % av avlesing for puls.

Målingsoppløsning 1 mmHg for blodtrykk. 1 slag/minutt for puls.

Strømkilde 4 x 1,5 V batterier; størrelse AAA, medfølger.

Driftsforhold 10~40 °C temperatur, 15~90 % relativ maksimal luftfuktighet, atmosfærisk trykk 
86 Kpa~106 kpa, maksimal høyde over havet: 2000 m.

Oppbevaringsforhold -25~70 °C temperatur, 10~95 % relativ maksimal luftfuktighet, atmosfærisk trykk
86 Kpa~106 kpa, maksimal høyde over havet: 2000 m.

Fungerer med Krever Bluetooth 4.0 og iOS 7.0 (eller nyere) eller Android 4.4 "KitKat" (eller nyere). 
Den detaljerte listen over kompatible enheter er tilg jengelig på getqardio.com/devices. 
Gratis Qardio-app (tilg jengelig for nedlasting fra App Store eller Google Play).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER FOR QARDIOARM
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Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel eller noen forpliktelse fra produsentens side. 
Visse funksjoner kan kreve kjøp av separate tjenester.

AVFALLSHÅNDTERING

Håndteres etter europeiske direktiver 2002/95/EF, 2002/96/EF og 
2003/108/EF, for reduksjon av bruken av farlige substanser i elektriske 
og elektroniske enheter og for avfallshåndtering. Symbolet som er påsatt 
enheten eller pakningen, indikerer at produktet ikke må kastes som 
husholdningsavfall etter utløpt levetid. 

På sutten av levetiden må brukeren levere det til de kompetente 
innsamlingssentrene for elektrisk og elektronisk avfall, eller gi det tilbake til 
forhandleren ved kjøp av en ny enhet. Dersom produktet kastes separat forhindres 
eventuelle negative konsekvenser for miljøet og for helsen, som oppstår fra feil 
avfallshåndtering. Det g jør det også mulig å g jenvinne materialer som det er laget av 
for å spare energi og ressurser, og for å unngå negative virkninger på miljø og helse. 
Dersom brukeren ikke utfører forskriftsmessig avfallshåndtering, vil vedkommende 
pålegges administrativ straff i henhold til aktuell standard. Enheten og dens deler er 
produsert slik at den skal kunne avfallshåndteres i samsvar med nasjonale eller regionale 
forskrifter.

SERTIFISERINGER

Denne enheten er i samsvar med følgende standarddokumenter:

RÅDSDIREKTIV 93/42/EØS av 14. juni 1993 vedrørende medisinsk enhet med 
endringer i direktiv 2007/47/EF

EN ISO 13485:2003 /AC: 2009: Medisinsk enhet - kvalitetsstyringssystemer – 
Krav til lovformål (ISO 13485:2003) Referanse til standarder forts.

EN ISO14971:2012: Medisinsk enhet - bruk av risikoadministrasjon for medisinsk 
enhet (ISO 14971:2007, korrigert versjon 2007-10-01)

IEC60601-1:2005 + KORR. 1 (2006) + KORR. 2 (2007); EN 60601-1:2006+AC 
(2010): Medisinsk elektrisk utstyr - del 1: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet 
og avg jørende ytelse

EN1060-3:1997+A1:2005+A2:2009: Ikke-invasiv blodtrykksmåler, del 3: 
Supplerende krav til elektromagnetisk blodtrykksmålingssystemer

EN1060-4:2004: Ikke-invasive blodtrykksmålere. Testprosedyrere for å bestemme 
helhetlig systemnøyaktighet for automatiske ikke-invasive blodtrykksmålere

IEC/EN 60601-1-11: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og avg jørende ytelse 
- kollateral standard: Krav til medisinsk utstyr og medisinske elektriske systemer som 
brukes i hjemmepleiemiljø

IEC 80601-2-30:2009 (første utgave) til bruk i forbindelse med IEC 60601-
1:2005

EN 80601-2-30:2010/ ANSI/AAMI 80601-2-30:2009: Spesielle krav til 
grunnleggende sikkerhet og avg jørende ytelse for automatiske ikke-invasive 
blodtrykksmålere

EN300328 V1.7.1:2006: Elektromagnetisk kompatibilitet og radiospektrumemner 
(ERM); bredbåndsoverføringssystemer; dataoverføringsutstyr som drives i 2,4 GHz 
ISM-bånd og bruk av bredbånds modulasjonsteknikker; 
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Harmonisert EN oppfyller de vesentlige kravene i artikkel 3.2 i R&TTE-direktivet

EN301489-1-3 V1.9.2:2011 Elektromagnetisk kompatibilitet og 
radiospektrumemner (ERM); Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard 
for radioutstyr og tjenester; del 1: Vanlige tekniske krav

EN301489-1-17 V2.2.1:2012 Elektromagnetisk kompatibilitet og 
radiospektrumemner (ERM); Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) standard 
for radioutstyr og tjenester; del 1: Vanlige tekniske krav

EN60601-1-2:2007 /AC 2010: Medisinsk elektrisk utstyr: Part 1-2: Generelle 
krav til grunnleggende sikkerhet og avg jørende ytelse - kollateral standard 
elektromagnetisk kompatibilitet:

EN 55011 gruppe 1 klasse B:2009+A1:2010 : Industrielt, vitenskapelig og 
medisinsk utstyr - radiofrekvensforstyrrelsesegenskaper - grenser og 
målemetoder

FCC-del B 15B:2013 Elektromagnetisk kompatibilitet 

FCC-regeldel: 15.247 Kat: DSS (Bluetooth) FCC-regeldel: 15.247 Kat: DTS 
(BT4.0)

EN ISO 10993-1:2009 Biologisk evaluering av medisinsk enhet - del 1: 
Evaluering og testing innenfor en risikoadministrasjonsprosess (ISO 
10993-1:2009)

ANSI/AAMI SP10:2002/A1 2003(R) 2008: Manuelle elektroniske eller 
automatiske blodtrykksmålere

ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2009 Ikke-invasive blodtrykkmålere del 2: Klinisk 
validering av automatisk målingstype

FCC/IC-ERKLÆRINGER

Federal Communications Commission (FCC) Statement 15.21

You are cautioned that changes or modifications not expressly approved by  
the part responsible for compliance could void the user’s authority to operate  
the equipment.

15.105(b)

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a  
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are 
designed to provide reasonable protection against harmful interference in a 
residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, 
there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.  
If this equipment does cause harmful interference to radio or television 
reception, which can be determined by turning the equipment off and on,  
the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of  
the following measures:

-Reorient or relocate the receiving antenna. 

-Increase the separation between the equipment and receiver.

-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which 
the receiver is connected.

-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
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A. This device complies with Part 15 of the FCC Rules/Industry Canada 
license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions:

1) This device may not cause harmful interference and

2) This device must accept any interference received, including interference that 
may cause undesired operation of the device.

B. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating in conjunction 
with any other antenna or transmitter

C. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party 
responsible for compliance could void the user authority to operate this equipment

IMPORTANT NOTE (for portable device configuration):

Federal Communication Commission (FCC) Radation Exposure Statement. This EUT 
is in compliance with SAR for general population/uncontrolled exposure limits in 
ANSI/IEEE C95.1-1999 and has been tested in accordance with the measurement 
methods and procedures specified in OET Bulletin 65 Supplement C.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux 
appareils radio exempts de license. L’explotation est autorisée aux deux conditions 
suivantes:

1) il ne doit pas produire de brouillage et

2) L’utilizateur du dispositif doit étre prêt à recepter tout brouillage radioélectrique 
reçu, même si se brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du 
dispositif.

ICES-003. This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet 
appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

FCC RF Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an 
uncontrolled environment. End users must follow the specific operating instructions 
for satisfying RF exposure compliance. This transmitter must not be co-located or 
operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC Radiation Exposure Statement / IC Déclaration sur la radioexposition.

 This EUT is in compliance with SAR for general population-uncontrolled exposure 
limits in IC RSS-102 and has been tested in accordance with the measurement 
methods and procedures specified in IEEE 1528. This equipment should be installed 
and operated with minimum distance of 1.5cm between the ratiator and your body. 
Cet appareil est conforme avec SAR pour la population générale/limites d’exposition 
abusive IC RSS-102 et a  été testé en conformité avec les méthodes et procédures 
spécifiées dans la norme IEEE 1528 mesure. Cet équipement doit être installé et 
utilisé à une distance minimale de 1,5cm entre le radiateur et votre corps. La séparation 
de test SAR de la distance de 10mm pour hotspot.

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an 
antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by 
Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna 
type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power 
(e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.
En vertu de la réglementation de l’Industrie du Canada, cet émetteur de radio ne 
peuvent fonctionner en utilisant une antenne d’un type et maximum (ou moins) gain 
approuvé pour l’émetteur par Industrie du Canada. Pour réduire le risque de brouillage 
aux autres utilisateurs, le type d’antenne et son gain doivent être choisis de sorte que la 
puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.)  ne dépasse pas ce qui est nécessaire 
pour la réussite de comunication. 



RF-ERKLÆRING

Elektromedisinsk utstyr krever spesielle forholdsregler vedrørende 
elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) og må installeres og tas i bruk i henhold til 
den angitte EMC-informasjonen i neste avsnitt.

Interferens kan oppstå i nærheten av utstyr merket med følgende symbol .

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr (f.eks. mobiltelefoner) kan påvirke 
medisinsk elektrisk utstyr. Bruk av annet tilbehør og kabler enn de som er 
spesifiserte, kan føre til økte utslipp eller redusert immunitet.

Utstyret bruker RF-energi kun til sin interne funksjon. Derfor er RF-strålingen 
svært lav, og det er lite sannsynlig at den vil forårsake forstyrrelser på nærliggende 
elektronisk utstyr.

Utstyret egner seg til bruk i alle typer lokaler, herunder boliger og lokaler som er 
tilkoplet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner bygninger til boligformål.

Bærbart og mobilt utstyr for radiofrekvenskommunikasjon skal ikke brukes 
nærmere noen deler av apparatet, inkludert kabler, enn den anbefalte 
separasjonsavstanden beregnet ut fra ligningen for den aktuelle frekvensen  
til senderen.

Utstyret er ment for bruk i elektromagnetisk miljø hvor utstrålte RF-forstyrrelser 
kontrolleres. Annet tilbehør, transdusere og kabler kan føre til økte utslipp eller 
redusert immunitet og EMC-ytelse.

Utstyret skal ikke brukes i nærheten av eller stablet sammen med annet utstyr. 
Hvis slik bruk er nødvendig, må utstyret observeres for å kontrollere normal drift i 
konfigurasjonen.

Elektromedisinsk utstyr krever spesielle forholdsregler vedrørende elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) og må installeres og tas i bruk i henhold til den angitte 
EMC-informasjonen som følger med. Portabelt og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr 
(f.eks. mobiltelefoner) kan påvirke medisinsk elektrisk utstyr. Bruk av annet tilbehør og 
kabler enn de som er spesifisert, kan føre til økning i utslipp eller redusert immunitet 
for enheten.

28
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Veiledning og produsentens erklæring – elektromagnetiske utslipp

Den trådløse blodtrykksmåleren er ment for bruk i de elektromagnetiske omgivelsene som er spesifisert under. Kunden eller brukeren av den trådløse blodtrykksmåleren skal sikre at 
den brukes i et slikt miljø.

Strålingstest Samsvar Elektromagnetisk miljø – veiledning

CE-utslipp CISPR11 Gruppe 1 QardioArm trådløs blodtrykksmåler bruker RF-energi kun for sin interne funksjon.

Derfor er RF-strålingen svært lav, og det er lite sannsynlig at den vil forårsake forstyrrelser på nærliggende 
elektronisk utstyr.

RE-utslipp CISPR11 Klasse B

Harmonisk stråling

IEC 61000-3-2
Ikke relevant

QardioArm trådløs blodtrykksmåler er egnet for bruk i alle institusjoner, inkludert private hjem og institusjoner 
direkte tilknyttet det offentlige lavspenningsnettet som forsyner bygninger brukt til private formål.Spenningsvariasjoner/

flimmerutslipp

IEC 61000-3-3

Ikke relevant 
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Produsert for Qardio, Inc. California, USA. 
FOR USA OG INTERNASJONALT

www.getqardio.com

Kahl Handelsvertretung
Adr.: Isarstr.33 40699 Erkrath, Tyskland
Qardio Europe Ltd.
14-16 Dowgate Hill, London, EC4R 2SU
Storbritannia

Type BF anvendt del (mansjett)

WEEE

2014 

USA-
importør 

YA HORNG ELECTRONIC CO., LTD.
Tainan, Taiwan
Fabrikk: ATTEN ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD.
188 Industrial District, Ping Shan Administrative District,
Tang Shia Town, Dongguan, 190, CN, 518055

Les denne brukerveiledningen før bruk.

FCC-ID: 2ABF2-888ARM
IC: 11885A-888ARM00

Qardio, Inc. 340 S Lemon Ave #1104F,
Walnut, California 91789, USA.

04340434
0434

0434

0434
0434

0434

0434



31

Produsert for Qardio, Inc. California, USA. 
FOR CANADA

www.getqardio.com

04340434
0434

0434

0434
0434

0434

Type BF anvendt del (mansjett)

WEEE

2014 

USA-
importør Les denne brukerveiledningen før bruk.

FCC-ID: 2ABF2-888ARM
IC: 11885A-888ARM00

Qardio, Inc. 340 S Lemon Ave #1104F,
Walnut, California 91789, USA.

YA HORNG ELECTRONIC CO., LTD.
No. 35 Shalun, Anding district, Tainan, Taiwan
Fabrikk: ATTEN ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD.
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Erklæring –elektromagnetiske utslipp og immunitet for utstyr og systemer som ikke er livsopprettholdende og er spesifisert for bruk kun på en skjermet plassering

QardioArm trådløs blodtrykksmåler erklæring - elektromagnetisk immunitet

QardioArm trådløs blodtrykksmåleren er ment for bruk i de elektromagnetiske omgivelsene som er spesifisert under. Kunden eller brukeren av det trådløse 
blodtrykksmålersystemet skal sikre at det brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø – veiledning

Ledet RFIEC 61000-4-6
3 Vrms
150 kHz til 80 MHz I/R

Bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr bør ikke brukes 
nærmere noen av delene på UTSTYRET eler SYSTEMET, 
herunder kabler, enn anbefalt separasjonsavstand beregnet ut fra 
likningen som g jelder for senderfrekvensen. Interferens kan 
oppstå i nærheten av utstyr merket med følgende symbol  

Utstrålt RF
IEC 61000-4-3

3 V/m
80 MHz til 2,5 GHz 3V/m



Erklæring – elektromagnetisk immunitet

QardioArm trådløs blodtrykksmåler er ment for bruk i de elektromagnetiske omgivelsene som er spesifisert under.
Kunden eller brukeren av QardioArm trådløst blodtrykksmålersystem skal sikre at det brukes i et slikt miljø.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Samsvarsnivå Elektromagnetisk miljø – veiledning

Elektrostatisk utladning
(ESD)IEC 61000-4-2

6 kV kontakt
8 kV luft

6 kV kontakt
8 kV luft

Gulv skal være av tre, betong eller keramiske fliser. Hvis 
gulv er dekket med syntetisk materiale, skal den relative 
fuktigheten være på minst 30 %.

Elektrisk hurtig
transient/utbrudd IEC
61000-4-4

2 kV for strømledninger
1 kV for inn-/ut-linjer

I/R Strømforsyningskvaliteten skal være som i et typisk 
kommersielt eller sykehusmiljø.

Vandrebølge
IEC 61000-4-5

1 kV differensialmodus
2 kV vanlig modus

I/R Strømforsyningskvaliteten skal være som i et typisk 
kommersielt eller sykehusmiljø.

Spenningsfall, korte brudd og 
spenningsvariasjoner på 
strømforsyningens 
inngangslinjer IEC 61000-4-11

-5 % UT (95 % fall i UT) i 0,5 syklus
-40 % UT (60 % fall i UT) for 5 sykluser
-70 % UT (30 % fall i UT) for 25 sykluser
-5 % UT (95 % fall i UT) i 5 sek

I/R

Strømforsyningskvaliteten skal være som i et typisk 
kommersielt eller sykehusmiljø. Hvis brukeren av 
UTSTYRET eller SYSTEMET krever kontinuerlig drift 
under strømavbrytelser, anbefales det at UTSTYRET 
eller SYSTEMET tilføres strøm fra en uavbrytbar 
strømforsyning eller et batteri.

Strømfrekvens (50/60 Hz) 
magnetisk felt IEC 61000-4-8 3 A/m 3A/m Strømfrekvensmagnetfelt skal være på nivå med et typisk 

lokale i et typisk kommersielt miljø eller på et sykehus.
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Denne siden skal stå tom.
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Qardio, QardioArm, QardioCore og Qardio-logoen er 
varemerker som tilhører Qardio, Inc. Qardio er også et 
registrert varemerke for Qardio, Inc. i USA, EU og andre 
jurisdiksjoner.
iPhone, iPad, iPod er varemerker som tilhører Apple Inc., 
registrert i USA og andre land. Android og Google Play er 
varemerker som tilhører Google Inc. 
Bluetooth® ordmerket og logoer er registrerte varemerker 
som tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av disse 
merkene av Qardio, Inc. er på lisens. Andre varemerker og 
handelsenavn tilhører sine respektive eiere.
Qardio-produkter skal kun brukes i samsvar med profesjonell 
medisinsk rådgivning for diagnostisering eller behandling, og 
er ingen erstatning for dette. 
Patentanmeldt.
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