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Cảm ơn bạn đã mua máy đo huyết áp điện thử tự động UB-A806 dành 

cho bắp tay. UB-A806 sử dụng phương pháp đo dao động hiện đại giúp 

bạn kiểm tra nhanh chóng tình trạng huyết áp của mình.

Vui lòng đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi bạn tiến hành thao tác. Hãy 

giữ lại hướng dẫn sử dụng cho những lần sau. Sau khi kiểm tra, nếu gặp 

những vấn đề riêng về huyết áp của mình, chúng tôi khuyến khích bạn 

nên tìm đến bác sĩ để cho mình những lời khuyên hữu ích về sức khỏe.

Để tránh rủi ro và thiệt hại có thể xảy đến, bạn hãy đọc kĩ tất cả những  
hướng dẫn, những chỉ định, những thông số cần thiết trong bảng hướng 

dẫn này.

Những dấu hiệu cảnh báo và biểu tượng được sử dụng trong hướng dẫn

Thận trọng

Bắt buộc

Thiết bị loại B

Cấm
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THẬN  T RỌNG

Tùy theo mỗi người sử dụng mà thao tác có thể bị nhầm lẫn nên khi 
đo cảm giác khó chịu có thể xuất hiện. Nếu bạn rơi vào trường hợp 
trên, nên thông báo cho bác sĩ của bạn để được hướng dẫn trực 
quan cách sử dụng.

Không được tháo rời hoặc tác dụng lực mạnh vào máy để sữa chữa.

Máy được sản xuất dành cho mọi đối tượng. Tuy nhiên, không nên 
lạm dụng quá mức.

Máy không dùng cho trẻ sơ sinh hoặc những người có những vấn 
đề về thần kinh.

Không sử dụng di dộng gần máy khi đo huyết áp vì nó có thể làm 
sai lệch kết quả.

Chỉ nên sử dụng nguồn adapter AC ứng với nguồn dẫn EN-
60601-1 và EN-60601-1-2. Những nguồn adapter khác có thể gây 
hỏng hóc cho thiết bị.

Thông báo ngay cho bác sĩ nếu có bất thường về huyết áp xảy ra. 
Bạn có thể đo huyết áp nhiều lần trong ngày để chắc chắn. Không 
tự ý xử lý tình trạng bất thường vê huyết áp của mình mà hãy tìm 
lời khuyên của bác sĩ.

LƯU Ý KHI SỬ DỤNG 

Không được trộn lẫn pin mới và pin cũ trong 1 lần sử dụng.

Thay thế pin ngay khi có dòng cảnh báo : “Low battery indicator”  trên màn 

Đảm bảo rằng đặt đúng các cực của pin

Bạn nên thay pin cho máy nếu để pin trong máy suốt 3 tháng mà không sử dụng

Xử lý vứt bỏ pin đúng cách theo quy định pháp luật và địa phương.

Không sử dụng pin khác loại. Chúng tôi khuyến cáo bạn sử dụng nguồn pin AA bán 
kèm theo máy.
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Hướng dẫn quan trọng khi đo

1. Không ăn, tập luyện thể thao và tắm trong vòng 30 phút trước khi 

tiến hành đo huyết áp.

2. Nên ngồi nghỉ ngơi trong môi trường yên tĩnh trước khi đo khoảng 

5 phút.

3. Không nên đứng khi đo huyết áp. Ngồi ở vị trí thoải mái và để cánh 

tay (tốt nhất là tay trái) ngang tầm với ngực, ngay trái tim của bạn.

4. Không nói chuyện hoặc di chuyển trong suốt thời gian đo.

5. Khi đo huyết áp, không nên ngồi gần những thiết bị có sóng từ 

mạnh như lò vi sóng, điện thoại di động…

6. Đợi ít nhất là 3 phút nếu bạn muốn tiến hành đo lần nữa.

7. Bạn nên cố gắng đo huyết áp của mình vào một thời điểm nhất định 

trong ngày.

8. Nếu muốn so sánh kết quả, bạn nên lấy những kết quả có cùng  thời 

gian đo, cùng cánh tay và cùng vị trí đo.

9. Máy đo huyết áp không áp dụng cho những người rối loạn tim 

nghiêm trọng.
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Khởi động nhanh

1. Lắp đặt pin.(xem hình A)

2. Cắm dây dẫn vòng bít vào túi hơi nằm bên trái thiết bị (xem hình B)

3.      Nếu bạn mặc áo dài tay, hãy cởi chúng ra, để cánh tay trần.

4.     Vài phút trước khi đo, hãy chọn ngồi ở 1 nơi yên tĩnh, tốt nhất là 

ngồi trên một chiếc ghế, đặt tay lên chiếc bàn trước mặt, chân để 

ngay ngắn trên sàn (xem hình C)

5.      Quấn vòng bít vào tay trái của bạn, chú ý giữ ngang tầm với ngực 

(tim của bạn). nên đặt bít  nằm phía trên khuỷa tay của bạn khoảng 

từ 1-2cm (0,4-0,8”) (xem hình D&E).

6.      Ấn nút khởi động máy để bắt đầu đo.

08 Hoạt động của máy

Cài đặt pin
Trượt nắp pin để lấy nắp pin ra ngoài.

Lấy 4 pin AA lắp vào, chú ý các cực của pin

Đóng nắp pin lại.

Nguồn cắm AC Adapter ở phía bên phải của màn hình. Nguồn này 

được sử dụng với các thiết bị đính kèm (DC 6V, 1000 mA). Adapter sẽ 

kết nối thông suốt bên trong nguồn pin với đường dẫn bên ngoài nhờ 1 

thiết bị đồng trục có độ dài 2,1mm.

Không sử dụng bất kỳ loại adapter AC nào khác vì nó có thể gây hại cho 

các thiết bị của máy.
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Cài đặt hệ thống

Với nút power off (nút nguồn), nhấn nút “SET” để kích hoạt thiết bị. 

biểu tượng bộ nhớ sẽ nhấp nháy báo hiệu có điện

1. Chọn Nhóm bộ nhớ

Trong khi ở chế độ Thiết lập hệ thống, bạn có thể tích lũy kết quả 

kiểm tra thành 4 nhóm khác nhau. Điều này cho phép nhiều người 

dùng để lưu kết quả kiểm tra cá nhân (lên đến 30 kết quả lưu cho 

mỗi nhóm.). Bấm "+" hoặc "-" để chọn một nhóm. Kết quả kiểm 

tra sẽ tự động lưu trữ trong mỗi nhóm được lựa chọn

2. Thời gian, ngày giờ cài đặt.

Ấn “SET” lần nữa để cài đặt ngày giờ. Trước tiên, bạn chọn tháng 

bằng cách bấm "+" hoặc "-". Bấm “SET” lần nữa để xác định 

tháng tại thời điểm hiện tại. tiếp tục cài đặt ngày, giờ và phút với 

thao tác tương tự. cứ mỗi lần bạn bấm “SET”, thiết bị sẽ lưu lại 

những cài đặt thành công của bạn (tháng, ngày, giờ, phút).

Hoạt động của máy 10 Hoạt động của máy

3.  Cài đặt bộ nhớ

Trong bất kì thời điểm náo khi bạn đang cài chế độ cho máy, hãy ấn 

nút  “       “ để khởi động bộ nhớ. Tất cả các cài đặt của bạn sẽ được 

lưu lại.

Lưu ý: Nếu máy không được sử dụng trong 3 phút sau khi cài đặt,

      máy sẽ tự động lưu tất cả các thông tin và tắt.
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Đặt vòng bít đúng cách.

1. Cắm dây dẫn vòng bít vào túi hơi nằm bên trái màn hình của thiết 

bị.

1. Với vòng bít, phần nylon để ở bên ngoài, chèn cuối vòng bít bên 

dưới vòng kim loại của vòng bít.

2. Quấn vòng bít chặt bắp tay, cách khoảng 1-2cm (0,4-0,8 ") trên 

các khớp khuỷu tay.  Để có kết quả tốt nhất, nên để cánh tay trần 

và giữ tay ngang với tim trong suốt quá trình đo

Lưu ý: Không chèn cắm đây dẫn vòng bít vào vị trí bên phải màn hình 

của thiết bị. vị trí này chỉ được thiết kế dành cho các cách cung 

cấp điện năng tùy chọn cho máy.

Hoạt động của máy

1-2cm
 (0,4-0,8 ")

12 Hoạt động của máy

Lưu ý: Thiết bị sẽ không hoạt động nếu không khí còn sót lại từ thử 

nghiệm trước đó và đang tồn tại trong vòng bít. Màn hình LCD 

sẽ nhấp nháy "      " cho đến khi áp suất ổn định.

Tiến hành đo.
1. Bật nút nguồn.

Bấm và giữ "     " cho đến khi một tiếng “bíp” vang lên. Màn hình 

LCD sẽ xuất hiện những  đơn vị thực hiện nhiệm vụ  chẩn đoán 

nhanh chóng. Thiết bị đã sẵn sàng để bạn đo huyết áp.
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Hoạt động của máy

1. Điều áp

Áp lực ban đầu là đầu tiên được bơm đến 190 mmHg. Nếu huyết áp 

tâm thu của người dùng hiện tại là hơn 190mmHg, các đơn vị sẽ tự 

động tăng đến hạn sử dụng thích hợp.

Lưu ý: Áp lực sẽ dần dần giảm dần và cuối cùng dừng lại khi vòng bít 

không được áp chặt vào cánh tay. Nếu điều này xảy ra, đặt lại vị 

trí các túi hơi và tiếp tục bằng cách nhấn nút "M" .

14 Hoạt động của máy

3. Đo huyết áp

Bơm hơi vòng bít đến cực đại (siết chặt tay). Sau khi ngừng bơm, 

không khí sẽ từ từ giảm dần và trên màn hình sẽ xuất hiện các chỉ 

số huyết áp tương ứng. trên màn hình sẽ đồng thời xuất hiện biểu 

tượng nhấp nháy  “      ”  báo chỉ số nhịp tim.

Lưu ý: Thư giãn trong suối quá trình đo. Tránh nói chuyện hoặc di 

chuyển cơ thể

4. Hiển thị kết quả

Ba tiếng bíp ngắn vang lên khi thử nghiệm hoàn tất. Màn hình sẽ 

hiển thị cho phép đo huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương. Một 

chỉ số đại diện cho các chỉ số đo lường sẽ xuất hiện bên cạnh tương 

ứng với chuẩn phân loại của  WHO (tổ chức Y tế thế giới).

Lưu ý: Xem trang 23 & 24 để biết được chuẩn huyết áp của WHO.

Chỉ số
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Hoạt động của máy

5.     Xóa/ Giữ kết quả đo

Người sử dụng có thể xóa những kết quả đo gần đây do những điều 

kiện đo không khả thi hoặc bất cứ lí do nào khác. Để xóa kết quả đo 

lần cuối cùng, nhấn nút “SET”sau khi kết quả được hiển thị. Nếu 

kết quả không bị xóa, nó sẽ tự động được giữ lại theo ngày trong 

nhóm bộ nhớ được cấu hình trước.

Lưu ý: Người sử dụng phải lựa chọn bộ nhớ thích hợp trước khi đo.

Nếu số lần đo vượt quá 30 lần lưu trên mỗi nhóm. Những kết quả 

gần nhất sẽ xuất hiện trước, theo cách đó loại trừ những ghi nhận cũ 

nhất.

Chỉ số nhịp tim bất thường

Nếu máy theo dõi phát hiện ra nhịp tim bất thường hai hoặc nhiều hơn 

suốt quá trình đo, biểu tượng nhịp tim bất thường “        ”  xuất hiện ở 

phía trước kết quả đo trên màn hình. Nhịp độ nhịp đậm tim bất thường 

được định nghĩa là nhịp độ chậm hơn hoặc nhanh hơn 25% nhịp độ 

trung bình được phát hiện ra trong lúc đo huyết áp tâm thu và huyết áp 

tâm trương. Nếu phát hiện dấu hiệu nhịp đập tim bất thường “      ” 

thường xuyên trong kết quả thử , cần đến bác sỹ tư vấn. 

6.     Lần thử thứ hai

Nhấn nút “M” nếu lần đo thứ hai theo thứ tự. Điều này sẽ yêu cầu 

trực tiếp trong chế độ đo.

Lưu ý: Chờ 3 phút hoặc lâu hơn trước khi bạn bắt đầu lại một lần đo.

Ngắt điện

Nhấn nút “     ” để tắt máy bất kì trong chế độ nào. Máy có thể ngắt 

điện trong khoảng 3 phút, không có hoạt động ở bất kì chế độ nào.

16 Hoạt động của máy

Chú ý an toàn: Nếu áp lực của dải băng quấn tay quá lớn trong 

khi đo, nhấn nút “       ” để ngắt điện. Áp lực từ băng quấn sẽ 

giảm nhanh chóng trước khi máy tắt.

Kiểm tra bộ nhớ
Khi tắt nguồn, bạn có thể kiểm tra kết quả những lần đo trước bằng việc 

sử dụng nút “+” hoặc “-” . Kết quả đo lần gần đây nhất có thể được hiện 

lên bằng việc nhấn và giữ nút “+”. Kết quả lần đo lâu nhất trong bộ nhớ 

sẽ xuất hiện bằng việc nhấn và giữ nút “-”. Khi kết quả đo xuất hiện, bạn 

có thể nhấn nút  “+” hoặc “-” để biết được tất cả kết quả đo được lưu 

trong bộ nhớ. Chế độ điều áp ( chế độ đo) của máy có thể hoạt động khi 

nút “M” bị nhấn trong khi xem lại kết quả đo những lần trước.

Lưu ý:      Những kết quả lần đo trước sẽ chỉ xuất hiện từ nhóm bộ nhớ 

được sử dụng gần đây nhất. Để kiểm tra kết quả đo 

nhữnglần trước trong những bộ nhớ khác, bạn phải chọn 

nhóm bạn muốn và sau đó tắt máy. ( Xem  phần “Chọn 

nhóm bộ nhớ” trên trang 10)
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Lưu ý: Bộ nhớ không thể phục hồi khi đã bị xóa

Xóa bộ nhớ
Nhóm bộ nhớ được chọn có thể bị xóa đi trong khi đang trong chế độ 

Kiểm Tra Bộ Nhớ (Memory Check). Nhấn và giữ nút “SET” khoảng 3 

giây để xóa tất cả dữ liệu trong nhóm được chọn. Máy sẽ phát ra tiếng 

bíp để xác nhận xóa thành công và chuyển sang chế độ đo. Nhấn nút 

“M” để bắt đầu đo huyết áp, hoặc nhấn nút “     ” để tắt máy.

Hoạt động của máy 18

Trung bình 3 lần đo cuối
Máy đang tắt nguồn, nhấn và giữ nút “M” để khởi động máy. Sau khi 

những những chỉ số đo xuất hiện, màn hình sẽ hiện lên kết quả đo trung 

bình của 3 lần gần đây cùa nhóm bộ nhớ đang sử dụng. Biểu tượng                 

”           “ sẽ xuất hiện phía trước tương ứng với đồng hồ chỉ áp xuất máu 

WHO. Chế độ kiểm tra bộ nhớ có thể được truy cập bởi việc nhấn nút 

“+” hoặc “-”. Để kiểm tra kết quả trung bình từ những nhóm khác, chọn 

nhóm ưu tiên nhất kích hoạt nút “M” để thoát .( Xem “Chọn nhóm bộ 

nhớ” trên trang 10)

Lưu ý: Trong chế độ này, người sử dụng có thể truy cập chế độ đo bằng 

việc nhấn nút “M”

Hoạt động của máy 19



Hoạt động của máy

Cảnh báo lượng pin thấp
Cảnh báo bằng 4 tiếng bíp ngắn khi lượng pin sắp hết và không thể 

bơm hơi cho dải băng quấn tay để đo huyết áp. Biểu tượng “          ”  

xuất hiện cùng một lúc trong khoảng 5 giây trước khi máy tắt. Thay pin 

vào thời gian này. Bộ nhớ không bị mất trong suốt quá trình này.

20 Hoạt động của máy

Xử lý sự cố

Vấn đề Nguyên nhân xảy ra Giải pháp

Chỉ số huyết 

áp không 

không có 

trong khoảng 

điển hình

Băng quấn tay quá 

chặt hoặc không ở vị 

trí đúng trên cánh tay

Đặt băng quấn chắn chắn, 

khoảng 1-2 cm (1/2”) trên 

khớp khuỷu tay. (Xem 

trang 12)

Kết quả đo không 

chính xác là do cử 

động cơ thể hoặc di 

chuyển máy

Ngồi thoải mái với cánh 

tay được đặt gần tim. 

Tránh nói chuyện hoặc cử 

động cơ thể trong lúc đo. 

Chắn chắn máy được giữ 

yên trong suốt quá trình 

đo. (Xem trang 7)

“         ” 

xuất hiện

Băng quấn tay không 

được bơm hơi hoàn 

toàn.

Chắc chắn ống vòi được 

gán chặt vào băng quấn 

và máy.

Quá trình hoạt động 

không đúng

Đọc sách hướng dẫn sử 

dụng cẩn thận và đo lại 

một cách chính xác.

Đ i ề u  á p  t r ê n 

300mmHg

Đọc sách hướng dẫn sử 

dụng cẩn thận và đo lại 

một cách chính xác.
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Thông tin huyết áp

Huyết áp
Huyết áp là áp lực của máu đẩy vào tường động mạch. Nó thường được 

đo bằng milimét thủy ngân (mmHg). Huyết áp tâm thu là áp lức vào 

tường mạch máu mỗi nhịp tim. Huyết áp tâm trương là áp lực vào mạch 

máu khi tim nghỉ giữa những nhịp đập.

Huyết áp cá nhân thường thay đổi suốt buổi của một ngày. Sự phấn 

khích hay căng thẳng có thể dẫn đến tăng huyết áp, trong khi đó uống 

nước có cồn hoặc tắm rửa có thể làm hạ huyết áp. Một số kích thích tố 

như Adrenaline ( Chất giúp cơ thể bạn thoát khỏi sự căng thẳng) có thể 

làm cho những mạch máu thắt lại, dẫn đến tăng huyết áp.

Nếu những con số đo lường này quá cao, điều đó có nghĩa tim đang hoạt 

động nhiều hơn mức bình thường.

22

Chỉ số phân loại huyết áp WHO

Máy UB-A806 là thiết bị có chỉ số phân loại dựa trên nguyên tắc được 

thiết lập từ Tổ chức sức khỏe thế giới. Biểu đồ dưới đây (màu sắc được 

mã hóa trên màn hình máy)  chỉ ra kết quả đo.

Thông tin huyết áp

Tăng huyết áp nhẹ

Chỉ số phân loại huyết áp

23



Thông tin huyết áp

Lời nhắc sức khỏe

Cao huyết áp là một bệnh nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến chất lượng 

cuộc sống. Nó có thể dẫn đến rất nhiều vấn đề bao gồm suy tim, suy 

thận, xuất huyết não. Duy trì lối sống khỏe mạnh và khám định kì, cao 

huyết áp và những bệnh liên quan trở nên dễ kiểm soát hơn nhiều khi 

được chẩn đoán ở giai đoạn đầu.

Lưu ý:   Đừng lo lắng nếu xuất hiện chỉ số bất thường. Những dấu hiệu 

tốt hơn của huyết áp cá nhân xuất hiện sau 2- 3 số đo 

đượcthực hiện tại cùng một thời điểm mỗi ngày trong 

khoảng thời gian dài. Tham khảo ý kiến bác sỹ của bạn nếu 

kết quả đo tiếp tục bất thường.

24 Thắc mắc về huyết áp

Q: Điểm khác biệt giữa đo huyết áp tại nhà và ở những cơ sở chăm sóc sức 

khỏe chuyên nghiệp là gì ?

A: Số đo huyết áp tại nhà hiện nay chính xác hơn khi mà chúng phản ánh tốt 

hơn cuộc sống hằng ngày của bạn. Những số đo được nâng cao giá trị khi 

được thực hiện tại phòng khám hay bệnh viện. Điều này được biết như 

White Coat Hypertension và có thể gây ra bởi cảm giác hồi hộp và lo sợ.

Lưu ý: Kết quả đo bất thường có thể được gây ra bởi:

1. Băng quấn không đúng vị trí.

Chắc chắn băng quấn vừa đủ, không quá chặt cũng 

không quá lỏng.

Chắc chắn rằng phần dưới của gạc băng tay trên khớp 

khuỷa tay xấp xỉ 1-2 cm (1/2”)

2. Tư thế không đúng

Giữ cơ thể bạn trong tư thế thẳng đứng.

3. Cảm thấy hồi hộp và lo sợ

Hít thở sâu 2-3 lần, chờ vài giây và bắt đầu đo lại.

Q: Điều gì dẫn đến số đo khác nhau?

A: Huyết áp thay đổi suốt một ngày. Nhiều yếu tố như chế độ ăn, căng thẳng, 

vị trí quấn băng tay… có thể ảnh hưởng đến huyế táp cá nhân.

Q: Tôi nên đặt băng bên trên cánh tay trái hay cánh tay phải? Có gì khác biệt 

?

A: Cánh tay nào cũng có thể sử dụng để đo, tuy nhiên, khi so sánh kết quả, 

nên sử dụng cùng một cánh tay. Quấn băng bên tay trái có thể cung cấp 

cho bạn kết quả chính xác hơn vì nó gần tim hơn.

Q: Đo huyết áp vào thời gian nào là tốt nhất?

A: Buổi sáng hoặc bất kì thời điểm nào bạn cảm thấy thư giãn và không căng 

thẳng.
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Bảo dưỡng

1. Tránh làm rơi, va đập và ném dụng cụ đo.

3. Khi vệ sinh máy, sữ dụng vải mềm và lau sạch với chất tẩy nhẹ. Sử 

dụng khăn ướt để lau sạch bụi bẩn và loại bỏ chất tẩy.

2. Tránh nhiệt độ quá mức. Không để máy trực tiếp dước ánh nắng 

mặt trời.

26

4. Vệ sinh băng quấn tay: không ngâm băng quấn tay trong nước. 

Dùng khăn mềm có một ít chất cồn để làm sạch bề mặt dải băng 

quấn. Dùng khăn ướt (bằng nước) lau sạch. Để cho dải băng quấn 

khô tự nhiên trong nhiệt độ phòng.

5. Không sử dụng xăng, chất pha loãng và dung môi tương tự.

6. Tháo pin ra khi không sử dụng một thời gian dài.

      7.     Không tháo rời sản phẩm.

8. Đề nghị nên kiểm tra máy mỗi 2 năm.

Bảo dưỡng 27



Mô tả sản phẩm

Kiểu mẫu

Màn hình

Phương pháp đo

Khoảng đo

Đo lường
chính xác

Điều áp

Bộ nhớ

Chức năng

Nguồn điện

Tuổi thọ pin

Trọng lượng

Kích thước

Chu vi băng quấn

Máy theo dõi huyết áp bắp tay tự động 

UB-A806

Màn hình kỹ thuật số LCD 

Kích thước: 84.1 mm x 55.1 mm ( 3.31” x 2.17”)

Phương pháp Oscillometic

Huyết áp 0mmHg ~ 300mmHg

Nhịp tim 30 đến 180 lần/ phút

Huyết áp  ± 3mmHg

Nhịp tim ± 5%

Điều áp tự động

120 lần ghi kết quả trong 4 nhóm theo ngày và thời gian

Phát hiện nhịp tim bất thường

Chỉ số phân loại WHO

Kết quả trung bình 3 lần đo cuối

Cảnh báo lượng pin thấp

Ngắt điện tự động

4 pin AA hoặc nguồn adapter C y khoa ( DC6.0V, 

1000mA) (đề nghị, không cung cấp)

Xấp xỉ 2 tháng khi đo 3 lần mỗi ngày

405g (14,30 oz. ) ( không bao gồm pin)

110 x 155 x 70 mm (4.33” x 6.10” x2.76” ) (L x W x H)

22.0 ~36.0 cm (8.6” ~ 14.2” )

Thông số kỹ thuật 28

Thiết bị tuân theo sự dự liệu của chỉ thị EC 93/42/EEC (Hướng dẫn về  
thiết bị y tế). Máy được thết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu EN1060, máy đo 
huyết áp sử dụng ngoài da Phần 1: Yêu cầu chung và Part 3: yêu cầu bổ 
sung cho hệ thống đo huyết áp điện tử.

Xử lý đúng khi không sử dụng sản phẩm 

(Thiết bị điện và điện tử không sử dụng nữa) 

Biểu tượng này được thể hiện trên sản phẩm nói lên rằng không nên bị vứt 
bỏ cùng với các vật dụng trong nhà khác khi không sử dụng nữa. Để ngăn 
chặn những tác hại tiềm ẩn đối với môi trường hoặc đối với sức khỏe con 
người, vui lòng phân chia sản phẩm thành từng loại rác khác nhau và tái 
chế có trách nhiệm. Khi muốn vứt bỏ loại sản phẩm này, liên hệ với nhà 
bán lẻ nơi bán sản phẩm hoặc liên hệ với văn phòng chính quyền địa 
phương để biết thêm chi tiết liên quan đến việc làm thế nào sản phẩm có 
thể được vứt trong trung tâm tái chế thân thiện với môi trường.

Người dùng kinh doanh nên liên hệ với nhà cung cấp và kiểm tra những 
giới hạn và điều kiện của việc đồng ý mua sản phẩm. Sản phẩm này không 
nên lẫn với sự vứt bỏ những rác thải thương mại khác. Sản phẩm này 
không chứa những thành phần nguy hiểm.

Môi trường 

hoạt động

5°C ~ 40°C (41°F ~ 104° F)

≤ 85 % RH

Áp suất không khí

-10°C ~ 55°C (14°F ~ 131° F)

≤ 95 % RH

525mmHg ~ 795mmHg

Nhiệt độ

Nhiệt độ

Độ ẩm

Độ ẩm

Áp suất

Áp suất

Thiết bị tại nhà, loại B       , Băng quấn là phần áp dụngPhân loại

Môi trường 

bảo quản

Thông số kỹ thuật 29



Bảo Hành

Máy đo huyết áp được bảo hành 2 năm kể từ ngày mua sản phẩm. Nếu 

máy không hoạt động tốt do những bộ phận có lỗi hoặc sản phẩm kém 

sắc sảo, chúng tôi sẽ sữa chữa hoặc đổi nó miễn phí cho bạn. Chính sách 

bảo hành không bao gồm hư hỏng do cách xử lý không đúng. Vui lòng 

liên hệ với nhà bán lẻ khu vực để biết thêm chi tiết.

MediUSA

TP.HCM: 154 Khánh Hội, Phường 6, Quận 4 

Tel: 0862645888 -  Fax: 08 6264 5999

HÀ NỘI: Tầng 2 Tòa nhà VIT 519 Kim Mã, P. Ngọc Khánh, Quận Ba Đình

Tel: 04 2220 8696

Web: www.MediUSA.vn

Email: info@mediusa.vn - Hotline: 096 851 3388
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