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QARDIOARM: VÄLKOMMEN TILL EN SMARTARE 
BLODTRYCKSMÄTNING!
Din nya QardioArm blodtrycksmätare är en kliniskt godkänd medicinteknisk produkt/
utrustning för medicinskt bruk, for mätningar på överarmen. Denna utrustning har 
utvecklats i samarbete med läkare och kliniska tester har genomförts för att bevisa dess 
mätnoggrannhet.

Varje dag lägger vi på Qardio vår passion och vår tid på att ta fram produkter av överlägsen 
kvalitet, design och teknik som kan förändra ditt liv till det bättre.

Med sin enkla användning och noggrannhet är QardioArm idealisk för mätning av 
blodtrycket i hemmet, på arbetet eller där det passar dig.

Läs noggrant igenom dessa instruktioner så att du är införstådd med alla funktioner och 
säkerhetsinformationen. Vi vill att du ska vara nöjd med din QardioArm. Om du har 
frågor, problem eller förslag, kontakta Qardios kundtjänst på www.getqardio.com/support 
eller besök vår webbplats www.getqardio.com för mer information.

Följ din hälsorevolution med Qardio.
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AVSEDD ANVÄNDNING
QardioArm är en helautomatisk, icke-invasiv, trådlös 
blodtrycksmätare. QardioArm är ett system för blodtrycksmätning 
som är avsett för mätning av systoliskt och diastoliskt blodtryck samt 
pulsfrekvens hos vuxna personer. QardioArm har en uppblåsbar 
manschett som lindas runt överarmen. Denna utrustning är inte 
avsedd som diagnostisk utrustning. Kontakta din läkare vid värden 
som tyder på högt blodtryck. Manschettens omkrets är begränsad till 
22–37 cm.

VIKTIG SÄKERHETSINFORMATION
Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan du använder QardioArm 
blodtrycksmätare. Rådfråga din läkare före användning vid graviditet, 
arytmi och arterioskleros.

FÖRPACKNINGENS 
INNEHÅLL
• QardioArm blodtrycksmätare

• Fyra alkaliska AAA-batterier, 
förinstallerade i QardioArm

• Bruksanvisning

• Snabbstartsbroschyr

KRAV
QardioArm kräver en enhet med 
Bluetooth 4.0 och:

•  iOS 7.0 eller senare och  
iPhone, iPad eller iPod. Eller

•  Android 4.4 ”KitKat”  
(eller senare) samt tillgång till  
Google Play. 

En detaljerad lista över enheter finns 
tillgänglig här:  
getqardio.com/devices

För att du ska kunna använda din 
QardioArm blodtrycksmätare måste du 
installera Qardio-appen som finns 
gratis på Apple App Store eller Google 
Play, eller på www.getqardio.com.
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1. Ladda ned Qardio-appen: På din mobiltelefon eller surfplatta 
går du till www.getqardio.com och laddar ned appen när du 
uppmanas till detta. Alternativt kan du gå till iTunes App 
Store eller Google Play. Qardio-appen kostar inget.

2. Öppna Qardio-appen på din telefon eller surfplatta. På 
begäran bör du aktivera Bluetooth på din enhet. Bluetooth 
kan aktiveras under menyn Inställningar på din smartphone 
eller surfplatta.

3. Skapa en ny användarinloggning eller logga in med ditt 
befintliga användarnamn och lösenord. Följ instruktionerna 
på skärmen för att registrera dig och göra inställningar för 
ditt personliga konto.

4. Sätt fast QardioArm på överarmen.

5. Med Qardio-appen öppen vidrör du QardioArm med din 
enhet för att utföra kopplingen mellan QardioArm och din 
telefon eller surfplatta. Godkänn kopplingsförfrågan när du 
uppmanas till detta.

6. Tryck på den gröna START-knappen på Qardio-appen för 
att starta blodtrycksmätningen. Blodtrycket kan påverkas 
av manschettens läge och ditt fysiska tillstånd. Det är 
mycket viktigt att manschetten är korrekt placerad. Läs 
särskilt noggrant igenom avsnitten Detaljerade 
instruktioner för korrekt placering av manschetten och 
Checklista för korrekt och tillförlitlig blodtrycksmätning i 
denna bruksanvisning.

Blodtrycksmätningen kan när som helst avbrytas genom att 
trycka på knappen Avbryt på Qardio-appen.

FÖRSTA ANVÄNDNING AV QARDIOARM

Koppling till QardioArm
Med Qardio-appen öppen  
vidrör du QardioArm med din 
telefon eller surfplatta för att 
utföra kopplingen
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1. För bästa resultat bör du avlägsna åtsittande klädesplagg från 
överarmen och, om du kavlar upp ärmen, kontrollera att den 
inte orsakar hinder i blodflödet i överarmen. 

2. Rulla upp manschetten på din QardioArm och dra i fliken 
(enligt bild 1 på denna sida) för att öppna manschettöglan. 

3. För in armen i manschettöglan (enligt bild 2 på denna sida).

4. Dra i manschetten för att stänga den runt armen (enligt  
bild 3 på denna sida). Manschetten ska sitta tätt, men  
inte för hårt (du ska kunna få in ett finger mellan armen  
och manschetten).

5. Se till att manschetten är placerad cirka 2 cm eller 1 tum 
ovanför armbågen och att din QardioArm är placerad på 
insidan av armen, över artären. Qardio-logotypen ska vara 
längst ned, mot handen.

6. Stöd armen så att den är avslappnad och kontrollera att 
QardioArm befinner sig i samma höjd som hjärtat. Armen 
ska hållas lätt böjd under mätningen.

DETALJERADE INSTRUKTIONER FÖR KORREKT PLACERING AV MANSCHETTEN 

1. Rulla upp manschetten 
och dra i fliken

2. För in armen genom 
manschettöglan

3. Stäng manschetten
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Sittande mätning:

1. Sitt med fötterna plant mot golvet utan att korsa 
benen.

2. Placera handen, med handflatan uppåt, framför dig på 
en plan yta som ett skrivbord eller ett bord.

3. Manschettens mitt ska vara i nivå med hjärtat.

Liggande mätning:

1. Ligg på rygg.

2. Sträck ut armen längs sidan med handflatan vänd 
uppåt.

3. Manschetten ska vara placerad i samma nivå som 
hjärtat.

KROPPSSTÄLLNING
Obs! Blodtrycket kan påverkas av manschettens läge och ditt fysiska 
tillstånd. 
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1. Öppna Qardio-appen på din iOS- eller Android-enhet.

2. Linda av manschetten från QardioArm för att slå på 
utrustningen.

3. Sätt fast QardioArm-manschetten runt överarmen. Du kan 
när som helst läsa igenom instruktionerna för korrekt 
placering av manschetten. 

4. Tryck på den gröna 
START-knappen på Qardio-
appens skärm Blodtryck för 
att starta mätningen. 
 
Manschetten fylls 
automatiskt. Slappna av, rör 
dig inte och spänn inte dina 
armmuskler

DETALJERADE INSTRUKTIONER OM 
BLODTRYCKSMÄTNING
Att göra en blodtrycksmätning med QardioArm är enkelt och sker i några 
enkla steg:

förrän mätresultatet visas. Andas normalt och prata inte. 
När korrekt tryck uppnås, avbryts uppblåsningen och trycket minskar 
gradvis. Om nödvändigt tryck inte uppnåtts kommer utrustningen att 
automatiskt fylla manschetten med mer luft.

5. Resultatet, som består av det systoliska och det diastoliska 
blodtrycket samt pulsfrekvensen, visas på Qardio-appen.

6. När utrustningen har 
slutfört mätningen tar du 
bort manschetten och 
lindar den runt QardioArm 
för att stänga av 
utrustningen.  
 
Om manschetten inte 
lindas upp stängs 
QardioArm av automatiskt 
efter några minuter för att 
spara batteri.
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✓ Undvik aktivitet, födointag eller rökning omedelbart  
före mätningen.

✓ Sitt ned och slappna av i några minuter före mätningen. 

✓ Mät alltid på samma arm (vanligtvis vänster eller enligt 
instruktion från din läkare).

✓ För bästa resultat bör du avlägsna åtsittande klädesplagg från 
överarmen och, om du kavlar upp ärmen, kontrollera att den 
inte orsakar hinder i blodflödet i överarmen. Placera inte 
manschetten över tjocka klädesplagg.

✓ Manschetten ska sitta tätt, men inte för hårt (du ska kunna få 
in ett finger mellan armen och manschetten).

✓ Se till att manschetten är placerad cirka 2 cm eller 1 tum 
ovanför armbågen och att din QardioArm är placerad på 
insidan av armen, över artären.

✓ Qardio-logotypen ska vara längst ned, mot handen.

✓ Stöd armen så att den är avslappnad och kontrollera att 
QardioArm befinner sig i samma höjd som hjärtat. Armen ska 
hållas lätt böjd under mätningen.

✓ Blodtrycksmätningen kan när som helst avbrytas genom att 
trycka på knappen Avbryt på Qardio-appen.

TRAFIKLJUSINDIKATOR

Skärmen för blodtrycksmätning visar dig inom vilket intervall 
det blodtrycksvärde som visas ligger. Beroende på de värden som 
uppmäts färgas stapeln grön (optimala värden), gul (höga värden), 
orange (mycket höga värden) eller röd (farligt höga värden). 
Klassificeringen motsvarar de 4 intervallen i tabellen som 
definieras av internationella riktlinjer (ESH, ASA, JSH), 
enligt beskrivningen i ”Hur man bedömer blodtrycket”.

CHECKLISTA FÖR KORREKT OCH 
TILLFÖRLITLIG BLODTRYCKSMÄTNING
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VÄLJA GENOMSNITT AV FLERA MÄTNINGAR
Eftersom blodtrycket varierar konstant är ett resultat som fastställs genom flera 
mätningar mer tillförlitligt än ett som framställs av en enskild mätning.

För att aktivera Genomsnitt av flera mätningar trycker du på menyknappen Q 
(längst upp till vänster på skärmen) och trycker därefter på knappen 
Inställningar.

På skärmen Inställningar kan du välja antalet mätningar och paus mellan 
mätningarna (inställd på 30 sekunder som standard).

När funktionen Genomsnitt av flera mätningar är aktiverad visas inte de enskilda 
resultaten under mätningen. Blodtrycket kommer endast att visas efter att alla 
mätningar har slutförts. En nedräknare visar återstående tid mellan 
mätningarna. Ta inte av manschetten mellan matningarna

VISNING AV HISTORIK ÖVER BLODTRYCKSDATA
Tryck på knappen Historik på skärmen Blodtryck för att visa datahistorik för 
blodtryck och puls i tabell- eller diagramformat.
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QardioArm mäter ditt blodtryck. Blodtrycket är det tryck med vilket 
blodet flödar genom artärerna och som skapas genom hjärtats 
pumpningar. Två värden mäts alltid, det systoliska (övre) värdet och det 
diastoliska (undre) värdet.

QardioArm mäter även din pulsfrekvens. Pulsfrekvensen är det antal 
gånger som hjärtat slår under en minut.

Högt blodtryck, särskilt permanent eller återkommande, kan påverka din 
hälsa negativt och måste behandlas av din läkare.

Diskutera alltid dina mätvärden med din läkare och informera honom/
henne om du upptäcker något ovanligt eller om du inte mår bra. Förlita dig 
aldrig på en enskild blodtrycksmätning.

Det finns flera möjliga orsaker till högt blodtryck. Din läkare kan förklara 
dem mer detaljerat och erbjuda behandling om det behövs. Förutom 
läkemedel kan även viktminskning och motion hjälpa till att sänka 
blodtrycket.

Du ska aldrig ändra doseringen av ett läkemedel som din läkare har 
ordinerat.

Blodtrycket varierar mycket under dagen, beroende på flera möjliga 
faktorer inklusive fysisk ansträngning och fysiskt tillstånd. Du bör göra dina 
mätningar rutinmässigt under lugna förhållanden när du känner dig 
avslappnad. Det idealiska är att göra två mätningar varje gång (både på 
morgonen och på kvällen) eller enligt din läkares ordination.

Avvikelser mellan mätningar som din läkare eller apoteket gör och de som 
du gör hemma är ganska vanligt, eftersom dessa situationer skiljer sig 
mycket åt.

Vi rekommenderar att du väntar minst 30 sekunder  
mellan mätningar.

Rådfråga din läkare före användning om du är gravid. Kontrollera ditt 
blodtryck regelbundet under graviditeten eftersom det kan förändras 
drastiskt under denna period.  

VIKTIGA FAKTA OM BLODTRYCK OCH 
EGENMÄTNING
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Om du upptäcker ovanligt höga värden under graviditeten bör du mäta 
igen efter minst fyra timmar. Om värdet fortfarande är för högt ska du 
rådfråga din läkare eller barnmorska.

Fysisk aktivitet inklusive intag av mat och dryck, rökning samt oro, stress 
och många andra faktorer kan påverka blodtrycksresultatet.

HUR MAN BEDÖMER BLODTRYCKET
Världshälsoorganisationen (WHO) har tagit fram följande guide för 
bedömning av högt blodtryck (utan hänsyn till ålder eller kön). Det är 
viktigt att notera att olika faktorer (t.ex. diabetes, fetma, rökning osv.) 
även måste tas med i beräkningen. Rådfråga din läkare för en korrekt 
bedömning och diagnos av ditt hälsotillstånd.

KLASSIFICERING 
AV BLODTRYCK

Systoliskt 
BT mmHg

Diastoliskt 
BT mmHg

FÄRG 
INDIKATOR

Optimalt < 120 < 80 Grön

Normalt 120–129 80–84 Grön

Högt normalt 130–139 85–89 Grön

Hypertoni grad 1 140–159  90–99 Gul

Hypertoni grad 2 160–179  100–109 Orange

Hypertoni grad 3 > 180 > 100 Röd

WHO/ISH:s definitioner och klassificeringar av blodtrycksnivåer  
Källa: 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

Denna tabell är inte avsedd att utgöra utgångspunkt för någon form 
av diagnos eller akut bedömning, utan visar endast olika 
klassificeringar av blodtryck. Rådfråga din läkare för tolkning och 
diagnos baserat på dina personliga blodtrycksvärden.
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BYTE AV BATTERIER

När batterierna är cirka 25 % fulladdade visas 
batterisymbolen på Qardio-appens skärm Blodtryck. 
Även om QardioArm fortsätter att mäta tillförlitligt 
bör du skaffa ersättningsbatterier.

Om den tomma batterisymbolen visas på Qardio-
appen är QardioArm-batterierna tomma och det är 
dags att byta dem. Inga ytterligare mätningar kan 
utföras och batterierna måste bytas.

Du bör byta alla fyra alkaliska AAA-batterier samtidigt. 

Använd 4 nya, 1,5 V AAA-batterier med lång livstid. 
Använd inte batterier som har gått ut och använd inte 
laddningsbara batterier.

För byte av batterier:

1.  Frigör spärren till batterifacket genom att 
trycka på knappen under manschetten enligt 
bilden.

2.  Byt ut alla 4 alkaliska AAA-batterier mot nya 
och kontrollera att polariteterna är korrekt 
inriktade: polariteterna + (positiv) och - 
(negativ) ska matcha de polariteter som visas 
på batterifacket för alkaliska AAA-batterier.

3.  Sätt tillbaka spärren till batterifacket och tryck 
tills den klickar på plats.

4.  Ett grönt ljus lyser genom batterifackets spärr.

Tryck på denna knapp 
för att öppna spärren
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ÅTERSTÄLLNING AV KOPPLING
För att återställa kopplingen lindar du av manschetten från QardioArm för 
att slå på utrustningen och använder ett gem för att trycka på knappen i 
det lilla hålet på batterifackets spärr. Ett grönt ljus ska lysa igenom.

Använd ett gem för att trycka 
på återställningsknappen

Om nödvändigt går du till Inställningar på din telefon eller surfplatta, väljer 
QardioArm och väljer ”Glöm denna enhet”.

Steg 1 Steg 2 Steg 3

inställning Bluetooth Bluetooth QardioARM Bluetooth QardioARM

Bluetooth Glöm denna enhet Glöm denna enhet

Glöm enhet

Avbryt

QardioArm Ej ansluten
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NOGGRANNHETSTESTNING OCH UNDERHÅLL
QardioArm består av känsliga komponenter och måste hanteras med 
varsamhet. Observera förhållandena för förvaring och driftsförhållandena 
som finns beskrivna i avsnittet ”Tekniska specifikationer”.

Om problemen inte kan lösas med hjälp av instruktionerna för felsökning, 
kontakta Qardios kundtjänst på www.getqardio.com.

Vi rekommenderar att QardioArm testas för noggrannhet vartannat år 
eller efter mekaniska stötar (t.ex. om den tappas). Kontakta Qardios 
kundtjänst på www.getqardio.com för att arrangera testet.

  KONTRAINDIKATIONER
Personer som lider av allvarliga arytmier rekommenderas inte att använda 
denna blodtrycksmätare.

  VARNINGAR
Självdiagnostik av mätvärden och egenbehandling kan vara farligt. Du bör 
alltid rådfråga din läkare.

Personer som lider av allvarliga besvär med blodflödet eller blodsjukdomar 
bör rådfråga läkare innan de använder blodtrycksmätaren, eftersom 
uppblåsning av manschetten kan orsaka inre blödningar.

Komplicerande faktorer som vanliga arytmier, prematura ventrikulära 
kontraktioner, förmaksflimmer, arterioskleros, dålig perfusion, diabetes, 
ålder, graviditet, preeklampsi eller njursjukdomar kan påverka prestandan 
hos den automatiska blodtrycksmätaren och/eller dess blodtrycksvärden.

Om du lider av oregelbundna hjärtslag bör mätningar som utförs med 
denna utrustning bedömas tillsammans med din läkare.

Denna utrustning får endast användas för de ändamål som finns beskrivna i 
denna bruksanvisning. Tillverkaren kan inte hållas ansvarig för skador eller 
personskador som orsakas av felaktig användning. Följ alltid de 
användningsprocedurer som finns beskrivna i denna bruksanvisning för 
noggrann och säker mätning av ditt blodtryck.
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QardioArm lämpar sig inte för kontroll av pacemakerfrekvens.

ALLMÄN ANVÄNDNING, SÄKERHET OCH 
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER, RENGÖRING

• QardioArm blodtrycksmätare får inte användas för annat ändamål än 
blodtrycksmätning.

• Mätning ska inte utföras omedelbart efter bad, alkoholintag, rökning, 
motion eller födointag. 

• QardioArm blodtrycksmätare ska inte användas under användning av 
ett mekaniskt fordon eller i ett fordon i rörelse (t.ex. under flygning).

• QardioArm blodtrycksmätare får inte lämnas utan uppsikt i närheten 
av barn eller personer som inte kan ge sitt samtycke till användning.

• Armmanschetten får inte fyllas när den inte är lindad runt armen.

• Linda inte manschetten med insidan utåt.

• QardioArm blodtrycksmätare får inte utsättas för kraftiga stötar eller 
vibrationer, eftersom det kan skada utrustningen.

• QardioArm blodtrycksmätare får inte tappas i golvet.

• Manschetten och/eller QardioArm blodtrycksmätare får inte utsättas 
för temperaturer som ligger utanför intervallet för förvaring och 
användning.

• Manschetten och/eller QardioArm blodtrycksmätare får inte utsättas 
för direkt solljus under längre tid.

• Manschetten och/eller QardioArm blodtrycksmätare får inte utsättas 
för vatten, vätskor eller fukt.

• Manschetten och/eller QardioArm blodtrycksmätare får inte utsättas 
för damm eller partiklar.
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• QardioArm blodtrycksmätare får inte demonteras.

• Använd inte alkoholbaserade medel eller lösningsmedel för rengöring 
av utrustningen. Utrustningen får endast rengöras med en mjuk, torr 
trasa. Rengör manschetten noggrant med en fuktig trasa och tvål. 
Ingen del av QardioArm får någonsin sänkas ned i vätska.

ANVÄNDNING OCH FÖRVARING AV ALKALISKA 
AAA-BATTERIER
• Om vätska från alkaliska AAA-batterier kommer i kontakt med hud 

eller kläder, ska dessa sköljas omedelbart och grundligt i rikligt med rent 
vatten.

• Använd endast fyra alkaliska AAA-batterier med QardioArm 
blodtrycksmätare. Inga andra typer av AAA-batterier får användas och 
inga typer av laddningsbara batterier får användas.

• Vid byte av batterier, för in de fyra alkaliska AAA-batterierna med 
polerna enligt bilden på QardioArm blodtrycksmätare.

• Byt omedelbart ut de alkaliska AAA-batterierna när de är tomma.

• Byt alltid ut alla fyra alkaliska AAA-batterier samtidigt. Nya och gamla 
alkaliska AAA-batterier får inte användas tillsammans.

• Om QardioArm blodtrycksmätare inte ska användas under en längre 
tid ska batterierna tas ur.

• Förvara utrustningen och dess komponenter på en ren, torr och  
säker plats.

MEDDELANDE OM OREGELBUNDNA 
HJÄRTSLAG

Om oregelbundna hjärtslag upptäcks under mätningen kommer ett 
meddelande att visas. Upprepa mätningen efter en timme. Om 
oregelbundna hjärtslag upptäcks flera gånger per dag eller vecka, 
rekommenderar vi att du diskuterar detta med din läkare.

Under detta förhållande kan den trådlösa blodtrycksmätaren fortsätta att 
fungera, men resultaten kan vara felaktiga. Det finns 2 förhållanden under 
vilka signalen för oregelbundna hjärtslag kommer att visas:

1.  Pulsperiodens variationskoefficient (CV) > 25 %.

2.  Skillnaden mellan närliggande pulsperioder ≥ 0,14 s och antalet sådana 
pulsationer utgör mer än 53 procent av totalt antal pulsationer.
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KONTAKTA KUNDTJÄNST
Qardios kundtjänst finns tillgänglig på www.getqardio.com.

BEGRÄNSAD GARANTI
Denna utrustning täcks av en begränsad garanti under tre år från 
inköpsdatum. Manschetten har en funktionsgaranti (blåsans täthet) som 
gäller i två år eller för ett tusen (1 000) mätningar (det som inträffar först), 
medan batterier och andra förslitningsdelar inte täcks av den begränsade 
garantin.

Den begränsade garantin gäller endast vid uppvisande av inköpskvitto som 
bekräftar inköpsdatum. Öppnande eller ändringar av utrustningen upphäver 
den begränsade garantin.

Garantin täcker inte skador som orsakas av felaktig hantering, urladdade 
batterier, olyckor eller underlåtenhet att följa användningsinstruktioner 
samt normalt slitage av delar.

Om en defekt uppstår under garantiperioden kommer Qardio, utifrån eget 
val och i den utsträckning lagen tillåter, att (1) reparera produkten 

kostnadsfritt med hjälp av nya delar eller delar som motsvarar nya delar vad 
gäller prestanda och tillförlitlighet, (2) ersätta produkten med en 
funktionellt motsvarande produkt som är ny eller motsvarar en ny vad gäller 
prestanda och tillförlitlighet, eller (3) återbetala det ursprungliga 
inköpspriset. Denna garanti gäller inte skador orsakade av missbruk, 
olyckor, modifieringar eller andra orsaker som inte utgör defekter i material 
eller utförande.

Förutom de konsumenträttigheter som du enligt lag är berättigad till, är alla 
garantier, förhållanden och övriga villkor som inte täcks i detta 
garantidokument exkluderade från den begränsade garantin. Vissa länder 
tillåter inte begränsningar av hur länge sådana garantier, förhållanden och/
eller uttryckta villkor får gälla, vilket innebär att ovanstående beskrivna 
begränsningar kanske inte gäller för dig.

Under inga omständigheter ska Qardio hållas ansvariga för (a) eventuella 
förluster som inte orsakas av vårt brott av denna begränsade garanti, (b) 
förluster relaterade till eventuella verksamheter, vinstförlust, dataförlust 
eller förlust av möjligheter. Villkoren i denna begränsade garanti gäller inte 
några övriga förpliktelser, förutom de som inte kan begränsas eller 
exkluderas enligt lag. Beroende på var du bor kan det hända att vissa av 
ovanstående begränsningar eller undantag inte gäller dig. För att erhålla 
garantiservice, kontakta Qardio på www.getqardio.com.
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FELMEDDELANDEN OCH FELSÖKNING

Möjliga lösningar:
1) Stäng QardioArm-manschetten och öppna  
den igen. 
2) Kontrollera att Bluetooth är aktiverat  
på din telefon eller surfplatta och att  
QardioArm befinner sig i närheten av din  
telefon eller surfplatta. 
3) Byt batterierna i QardioArm. 
4) Återställ kopplingen.

Det gick inte att utföra en mätning.

START-knappen är grå, inte grön.

Under mätningen upptäckte utrustningen 
automatiskt felsignaler, eller pulssignalerna på 
manschetten är för svaga.

QardioArm är inte ansluten till din smartphone 
eller surfplatta.

Placera om manschetten och upprepa 
mätningen medan du håller armen stilla och  
inte talar. Kontrollera markeringarna på 
manschetten och instruktionsfilmerna på 
Qardio-appen för att säkerställa att QardioArm 
är korrekt placerad. Kontakta kundtjänst om 
problemet återkommer.

ÅTGÄRDORSAKPROBLEM
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1) Kontrollera att manschetten är korrekt 
placerad och passar på armen. 
2) Byt vid behov batterierna. Upprepa 
mätningen. Kontakta kundtjänst om  
problemet återkommer.

Onormalt värde.

Inget tryck i manschetten.

Mätsignalerna är felaktiga och därför kan inget 
värde visas. Detta kan bero på att manschetten 
inte har tömts helt före mätningen, på 
brusstörningar, att användaren talar, 
användarens rörelser, att manschetten inte är 
korrekt fastsatt, att manschetten är trasig, fel på 
pump eller ventil, på övertryck eller andra 
särskilda egenskaper hos användaren.

Tillräckligt tryck kan inte bildas i manschetten. 
Det kan ha uppstått ett läckage.

1) Läs igenom instruktionerna om att utföra 
tillförlitliga mätningar. Placera om manschetten 
och upprepa mätningen medan du håller armen 
stilla och inte talar. Kontakta kundtjänst om 
problemet återkommer. 
2) Kontakta din läkare om användaren har 
särskilda egenskaper.

ÅTGÄRDORSAKPROBLEM
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Upprepa mätningen efter en timme.  
Om oregelbundna hjärtslag upptäcks flera gånger 
per dag eller vecka, rekommenderar vi att du 
diskuterar detta med din läkare.
Om oregelbundna hjärtslag upptäcks under 
mätningen kommer ett meddelande att visas. 
Under detta förhållande kan den trådlösa 
blodtrycksmätaren fortsätta att fungera, men 
resultaten kan vara felaktiga. Rådfråga din läkare 
för korrekt bedömning.

Trots att batterierna har installerats är 
START-knappen på Qardio-appen  
fortfarande grå.

Oregelbundna hjärtslag.

Batterierna har inte satts i korrekt. 
Batterinivån är för låg.

Oregelbunden puls upptäcktes under 
mätningen och blodtrycksmätningen 
kanske inte är helt tillförlitlig.

1) Stäng utrustningen och vänta i fem sekunder. 
Linda av manschetten från QardioArm och 
försök igen. 
2) Kontrollera polariteterna för de alkaliska 
AAA-batterierna och åtgärda vid behov.
3) Byt de alkaliska AAA-batterierna. 

ÅTGÄRDORSAKPROBLEM
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Under normala mätförhållanden skiljer sig värden 
i hemmet från de på en klinik. Variationen beror 
på de olika miljöerna.
Blodtrycket förändras i enlighet med kroppens 
fysiska eller psykologiska status.

1) Slappna av under några minuter före varje 
mätning. Försök att mäta ditt blodtryck vid 
samma tid och plats. Diskutera dina 
blodtrycksvärden med din läkare.
2) Kontakta kundtjänst om  
problemet återkommer.

Byt batterier i enlighet med instruktionerna. 
Kontakta kundtjänst om problemet återkommer.

Manschetten passar inte.

Batterierna är tomma.

Värden skiljer sig åt markant mellan  
varje mätning.

Manschettens omkrets är begränsad  
till 22–37 cm (mätt åtsittande på  
överarmens mitt).

Batterinivån är för låg.

Kontakta Qardios kundtjänst.

ÅTGÄRDORSAKPROBLEM
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Vikt 310 g inklusive batterier.

Dimensioner 140 x 68 x 38 mm stängd.

Mätning Oscillometrisk metod med automatisk uppblåsning och kontrollerad övertrycksventil.

Mätintervall 40~250 mmHg för blodtryck. 40~200 slag/minut för puls.

Teknisk mätprecision Noggrannhet ±3 mmHg eller ±2 % av avläsningsvärde för blodtryck. ±5 % av avläsning för puls.

Mätupplösning 1 mmHg för blodtryck. 1 slag/min för puls.

Strömkälla 4 x 1,5 V batterier, storlek AAA, medföljer.

Driftsförhållanden 10~40 °C temperatur, 15~90 % relativ maximal luftfuktighet, atmosfäriskt tryck 
86 kPa~106 kPa, maximal altitud: 2 000 m.

Förvaringsförhållanden -25~70 °C temperatur, 10~95 % relativ maximal luftfuktighet, atmosfäriskt tryck
86 kPa~106 kPa, maximal altitud: 2 000 m.

Fungerar med Kräver Bluetooth 4.0 och iOS 7.0 (eller senare) eller Android 4.4 ”KitKat” (eller senare). 
En detaljerad lista över kompatibla enheter finns tillgänglig på getqardio.com/devices. 
Kostnadsfri Qardio-app (tillgänglig för nedladdning på App Store eller Google Play).

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR QARDIOARM
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Specifikationerna kan komma att ändras utan föregående meddelande eller utan 
förpliktelser från tillverkarens sida. Vissa funktioner kan kräva inköp av separata tjänster.

KASSERING

Lyder under de europeiska direktiven 2002/95/EG, 2002/96/EG och 
2003/108/EG för minskad användning av farliga substanser i elektrisk 
och elektronisk utrustning samt för kassering av avfall. Den symbol som 
finns på utrustningen eller dess förpackning betyder att produkten, efter 
dess livslängd, inte får kasseras bland hushållsavfall. 

Efter en utrustnings livslängd måste användaren lämna den till lämplig 
uppsamlingsplats för elektriskt och elektroniskt avfall, eller returnera den till 
återförsäljaren vid inköp av ny utrustning. Separat kassering av produkten förhindrar 
möjliga negativa konsekvenser för miljö och hälsa som kan härledas från olämplig 
kassering. Det möjliggör även återvinning av det material som utrustningen är tillverkad 
av för att uppnå ett betydelsefullt energi- och resursbevarande samt undvika negativa 
effekter på miljö och hälsa. För den händelse att användaren kasserar utrustningen på 
felaktigt vis kommer administrativa tillägg att tillämpas i enlighet med aktuell standard. 
Utrustningen och dess delar är tillverkade med avseende på kassering, som tillämpligt, i 
enlighet med nationella eller regionala bestämmelser.

CERTIFIERINGAR

Denna utrustning överensstämmer med följande normgivande dokument:

RÅDETS DIREKTIV 93/42/EEG från 14 juni 1993 gällande medicintekniska 
produkter/utrustning för medicinskt bruk med tillägg av direktiv 2007/47/EG

EN ISO 13485:2003 /AC: 2009: Medicintekniska produkter/utrustning för 
medicinskt bruk - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål (ISO 
13485:2003) Referens till standarder forts.

EN ISO 14971:2012: Medicintekniska produkter/utrustning för medicinskt bruk - 
Tillämpning av ett system för riskhantering för medicintekniska produkter/utrustning 
för medicinskt bruk (ISO 14971:2007, Korrigerad version 2007-10-01).

IEC 60601-1:2005 + KORR. 1 (2006) + KORR. 2 (2007); EN 60601-1:2006 + 
AC (2010): Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1: Allmänna fordringar 
beträffande säkerhet och väsentliga prestanda

EN 1060-3:1997 + A1:2005 + A2:2009: Blodtrycksmätare för icke-invasiv 
blodtrycksmätning, Del 3: Särskilda krav för elektromekaniska mätsystem

EN 1060-4:2004: Blodtrycksmätare för icke-invasiv blodtrycksmätning. 
Provningsmetoder för allmän systemnoggrannhet för icke-invasiva blodtrycksmätare

IEC/EN 60601-1-11: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga 
prestanda - Tilläggsstandard för utrustning och system för medicinskt bruk för 
användning i hemlik vårdmiljö

IEC 80601-2-30:2009 (första utgåvan) för användning i kombination med IEC 
60601-1:2005

EN 80601-2-30:2010/ ANSI/AAMI 80601-2-30:2009: Särskilda fordringar på 
utrustning för automatisk icke-invasiv blodtrycksmätning

EN 300328 V1.7.1:2006: Radioutrustning och -system - Bredbands 
datatransmissionssystem - Tekniska egenskaper och provningsvillkor för 
datatransmissionsutrustning som arbetar i ISM-bandet vid 2,4 GHz och som använder 
bandspridningsteknik  
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Harmoniserad EN som täcker de nödvändiga kraven i artikel 3.2 av 
R&TTE-direktivet

EN 301489-1-3 V1.9.2:2011 Elektromagnetisk kompatibilitet och 
radiospektrumfrågor (ERM) - Standard för elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMK) för radioutrustning och tjänster - Del 1: Allmänna tekniska krav

EN 301489-1-17 V2.2.1:2012 Elektromagnetisk kompatibilitet och 
radiospektrumfrågor (ERM) - Standard för elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMK) för radioutrustning och tjänster - Del 1: Allmänna tekniska krav

EN 60601-1-2:2007/AC 2010: Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 
1-2: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda - 
Tilläggsstandard för elektromagnetisk kompatibilitet

EN 55011 Grupp 1 Klass B:2009 + A1:2010: Utrustning för industriellt, 
vetenskapligt och medicinskt bruk - Radiostörningar - Gränsvärden och 
mätmetoder

FCC del B 15B:2013 Elektromagnetisk kompatibilitet 

FCC regel Del: 15.247 Kat: DSS (Bluetooth) FCC regel Del: 15.247 Kat: DTS 
(BT4.0)

EN ISO 10993-1:2009 Biologisk värdering av medicintekniska produkter/
utrustning för medicinskt bruk - Del 1: Utvärdering och provning inom en 
riskhanteringsprocess (ISO 10993-1:2009)

ANSI/AAMI SP10:2002/A1 2003(R) 2008: Manuella, elektroniska eller 
automatiska blodtrycksmätare

ANSI/AAMI/ISO 81060-2:2009 Blodtrycksmätare för icke-invasiv 
blodtrycksmätning - Del 2: Klinisk validering av modeller för automatiska 
mätningar

FCC/IC STATEMENTS

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-DEKLARATION
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk kräver särskilda försiktighetsåtgärder 
gällande EMK och måste installeras och tas i drift i enlighet med den information 
gällande EMK som anges i följande avsnitt.

Interferens kan uppstå i närheten av utrustning som är märkt med följande  
symbol .

Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (t.ex. mobiltelefoner) kan 
påverka elektrisk utrustning för medicinskt bruk. Anvandning av andra  
tillbehör och kablar än de specificerade kan leda till ökade emissioner eller 
minskad immunitet.

Utrustningen använder endast RF-energi för dess interna funktion. Därför är 
dess RF-emissioner mycket låga och orsakar sannolikt ingen interferens för 
elektronisk utrustning i närheten.

Denna utrustning är lämplig för användning vid alla inrättningar, inklusive bostäder 
och sådana som är direkt anslutna till det allmänna lågspänningsnätet som 
försörjer byggnader som används för hushållsändamål.

Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning ska inte användas närmare 
någon del av utrustningen, inklusive kablar, än det rekommenderade 
separationsavstånd som beräknas med den ekvation som är tillämplig för 
sändarens frekvens.

Denna utrustning är avsedd för användning i en elektromagnetisk miljö där 
utstrålade RF-störningar är kontrollerade. Andra tillbehör, transducrar  
och kablar kan leda till ökade emissioner eller minskad immunitet samt  
prestanda gällande EMK.

Denna utrustning ska inte användas i närheten av eller staplad med annan utrustning 
och om användning i närheten av eller staplad med annan utrustning är nödvändigt, 
ska utrustningen observeras för att verifiera normal drift i den konfiguration som den 
kommer att användas.

Elektrisk utrustning för medicinskt bruk kräver särskilda försiktighetsåtgärder gällande 
EMK och måste installeras och tas i drift i enlighet med den information gällande 
EMK som följer. Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning (t.ex. 
mobiltelefoner) kan påverka elektrisk utrustning för medicinskt bruk. Användning av 
andra tillbehör och kablar än de specificerade kan leda till ökade emissioner eller 
minskad immunitet hos enheten.

28
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Vägledning och tillverkarens deklaration - elektromagnetisk emission

Den trådlösa blodtrycksmätaren är avsedd för användning i nedan angiven elektromagnetisk miljo. Kunden eller användaren av den trådlösa blodtrycksmätaren måste säkerställa att 
den används i en sådan miljö.

Emissionstest Överensstämmelse Elektromagnetisk miljö - vägledning

Ledningsbundna emissioner 
CISPR11 Grupp 1 QardioArm trådlös blodtrycksmätare använder endast RF-energi för dess interna funktion.

Därför är dess RF-emissioner mycket låga och orsakar sannolikt ingen interferens för elektronisk utrustning i 
närheten.

Utstrålade emissioner CISPR11 Klass B

Övertoner

IEC 61000-3-2
Ej tillämpligt

QardioArm trådlös blodtrycksmätare är lämplig för användning vid alla inrättningar, inklusive bostäder och sådana 
som är direkt anslutna till det allmänna lågspänningsnätet som försörjer byggnader som används för hushållsändamål.Spänningsfluktuationer/

flimmer

IEC 61000-3-3

Ej tillämpligt 
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Tillverkad för Qardio, Inc. Kalifornien, USA. 
FÖR USA OCH INTERNATIONELLT

www.getqardio.com

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

Patientansluten del typ BF (manschett)

WEEE

2014 

Importör i 
USA 

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

Läs bruksanvisningen före användning.

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

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

04340434
0434

0434

0434
0434

0434

0434
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Tillverkad för Qardio, Inc. Kalifornien, USA. 
FÖR KANADA

www.getqardio.com

04340434
0434

0434

0434
0434

0434

Patientansluten del typ BF (manschett)

WEEE

2014 

Importör i 
USA 

Läs bruksanvisningen före användning.

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

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

YA HORNG ELECTRONIC CO., LTD.
No. 35 Shalun, Anding district, Tainan, Taiwan
Fabrik: ATTEN ELECTRONIC (DONGGUAN) CO., LTD.
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Deklaration -  elektromagnetisk emission och immunitet för utrustning och system som inte är livsuppehållande och som endast specificeras för användning på en 
avskärmad plats

Försäkran för QardioArm trådlös blodtrycksmätare gällande elektromagnetisk immunitet

QardioArm trådlös blodtrycksmätare är avsedd för användning i nedan angiven elektromagnetisk miljo. Kunden eller användaren av den trådlösa blodtrycksmätaren måste 
säkerställa att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö - vägledning

Ledningsbunden RF IEC 61000-4-6
3 Vrms
150 kHz till 80 MHz Ej tillämpligt Bärbar och mobil RF-kommunikationsutrustning ska inte 

användas närmare någon del av UTRUSTNINGEN eller 
SYSTEMET, inklusive kablar, än det rekommenderade 
separationsavstånd som beräknas med den ekvation som är 
tillämplig för sändarens frekvens. Interferens kan uppstå i 
närheten av utrustning som är märkt med följande symbol  

Utstrålad RF
IEC 61000-4-3

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



Deklaration - elektromagnetisk immunitet

QardioArm trådlös blodtrycksmätare är avsedd för användning i nedan angiven elektromagnetisk miljo.
Kunden eller användaren av QardioArm trådlös blodtrycksmätare måste säkerställa att den används i en sådan miljö.

Immunitetstest IEC 60601 testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö - vägledning

Elektrostatisk urladdning
(ESD) IEC 61000-4-2

6 kV kontakt
8 kV luft

6 kV kontakt
8 kV luft

Golven bör vara av trä, betong eller keramikplattor. Om 
golven är täckta med syntetiskt material bör den relativa 
luftfuktigheten vara minst 30 %.

Elektriska snabba
transienter/pulsskurar IEC
61000-4-4

2 kV för nätledningar
1 kV för ingående/utgående ledningar

Ej tillämpligt Elnätets kvalitet ska vara densamma som för en typisk 
kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

Stötpulser
IEC 61000-4-5

1 kV differentialläge
2 kV normalt läge

Ej tillämpligt Elnätets kvalitet ska vara densamma som för en typisk 
kommersiell miljö eller sjukhusmiljö.

Kortvariga spänningssänkningar, 
spänningsavbrott och 
spänningsvariationer på ingående 
nätledningar IEC 61000-4-11

-5 % UT (95 % sänkning i UT) för 0,5 cykel
-40 % UT (60 % sänkning i UT) för 5 cykler
-70 % UT (30 % sänkning i UT) för 25 cykler
-5 % UT (95 % sänkning i UT) för 5 sek

Ej tillämpligt

Elnätets kvalitet ska vara densamma som för en typisk 
kommersiell miljö eller sjukhusmiljö. Om användaren av 
UTRUSTNINGEN eller SYSTEMET kräver fortsatt drift 
under strömavbrott, rekommenderas det att 
UTRUSTNINGEN eller SYSTEMET drivs med en 
avbrottsfri strömkälla eller ett batteri.

Kraftfrekvens  
(50/60 Hz)  
magnetiska fält  
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m
Kraftfrekvensen för magnetiska fält ska vara på en nivå som 
är karakteristisk för en typisk plats i en typisk kommersiell 
miljö eller sjukhusmiljö.
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Denna sida har avsiktligen lämnats tom.
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Qardio, QardioArm, QardioCore och Qardio-logotypen är 
varumärken som tillhör Qardio, Inc. Qardio är ett registrerat 
varumärke som tillhör Qardio, Inc. i USA, EU och övriga 
jurisdiktioner.
iPhone, iPad och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc., 
registrerade i USA och övriga länder. Android och Google 
Play är varumärken som tillhör Google Inc. 
Bluetooth®-märket och -logotypen är registrerade 
varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning 
av sådana märken av Qardio, Inc. är licensierad. Övriga 
varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Qardios produkter får endast användas i kombination med 
professionell medicinsk rådgivning för diagnostik eller 
behandling, och inte som substitut eller ersättning av sådan. 
Patentsökt.
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