
HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
BM2003 - LAICA automatikus felkaros vérnyomásmérő 

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA ELŐTT, KÉRJÜK OLVASSA EL A HASZNÁLATI UTASÍTÁST ALAPOSAN AZ ELEJÉTŐL A VÉGÉIG ÉS TARTSA MEG KÉSŐBBI 

TÁJÉKOZTATÁSRA. 
 
Ez a készülék teljesen automatikus, alkalmas a (szisztolés és diasztolés) vérnyomás mérésére és szabályozására nem invazív 
módon, valamint a szívfrekvencia és az arrhytmia jelelétének mérésére. A vérnyomás az az erő, amit a vér fejt ki az 
artériákra. Ez az erő folyamatosan változik a szívdobbanástól függően. Amikor a szív összehúzódik, a vérnyomás a 
legmagasabb fokon van (szisztolés vérnyomás érték), míg a szív "nyugalmi időszakának" végén a vérnyomás értéke a 
legalacsonyabb (diasztolés vérnyomás érték). 
A karpánton belüli áramkörök érzékelik a pántra nehezedő nyomás apró ingadozását, amit az erek tágulás, majd 
összehúzódása okoz a karban minden egyes szívdobbanáskor. A minden egyes nyomás nagysága mérésre kerül, 
higanymilliméterre lesz átváltva, és az LCD kijelzőn jelenik meg digitális értékként. 
 
A vérnyomást sok tényező befolyásolhatja: dohányzás, stressz, test mozgás, táplálkozás, napszak... 
Az arrhytmiát, vagy szabálytalan szívfrekvenciát, okozhat gyakori szorongás, különös érzelmi álapot, alkohol túlzott 
használata, pajzsmirigy zavarok, stb. Bizonyos fizikai, illetve pszichés állapotok (időszakos zavarok), vagy valós, igazi szív 
betegségnek a tünete lehet. 
 
Mindig forduljon orvoshoz, amennyiben a vérnyomás mérő a szabálytalan szívfrekvencia jelét mutatja, hogy legmegfelelőbb 
kezelést megállapíthassák Önnek.  
Mivel pontos és könnyű használni, ez a készülék képessé teszi még az időseket és a kevésbé hozzáértő személyeket is, hogy 
otthonuk kényelmében mérjék meg a vérnyomásukat; a készülék gyors és megbízható eredményei segítségével a 
vérnyomás értékeket naponta lehet ellenőrizni. 
 
CE 0434 (Dir. 93/42/EEC) 
 
Figyelmeztetés: 
- Az ön-mérés ellenőrzést jelent, nem helyettesíti az orvosi diagnózist vagy kezelést. Szokatlan eredmények esetén mindig 
kérje orvos tanácsát. 
Semmilyen körülmények között ne módosítson az orvos által felírt gyógyszerek dózisán. 
- A szívdobbanás jelző nem alkalmas a pacemaker frekvenciájának ellenőrzéséhez! 
- Ha bármilyen eltérés mutatkozik a normál szívritmustól (arrhytmia) vagy más szívproblámák esetén, pacemaker viselőknél, 
alvadásgátlót használóknál, illetve terhes nőknél, a készülék által mért értékeket csak orvossal történt konzultáció után 
lehet kiértékelni. 
Ebben az esetben hasonlítsa össze az eredményeket az orvossal, hogy megállapítsa azoknak helyességét. 
- Súlyos érelmeszesedés és  más érrendszeri problémák vagy a felső combban keletkező görcsök esetén a eredmények 
kiértékelése téves lehet. 
- Ezt a készüléket nem lehet olyan területen használni, ami komputer tomográfia, Röntgen vagy mágnesesrezonancia-
képalkotás során létrejött sugárzásnak van kitéve. 
- Ez a készülék csupán a rendeltetésének megfelelő használatra alkalmas, a használati utasításoknak megfelelően. 
Bármilyen más használat helytelen és ebből adódóan veszélyes. 
A gyártó nem vállal semmilyen felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó károkért. 
- Ez a készülék nem helyettesíthet semmilyen terméket, amit a háziorvosa vagy más szakorvos írt fel Önnek. 
 
Figyelmeztetés: 
1, Ha a karokban alacsony a vérkeringés akkut vagy krónikus érrendszeri megbetegedés következtében (beleértve a vérerek 
átmérőjének összeszűkülését), az hatással lehet a mérések pontosságára. 
2, Vérkeringési megbetegedések esetén a mérések eredménye pontatlan lehet; ugyan ez történik nagyon alacsony 
vérnyomás, vérellátási problémák, arrhytmia vagy más kóros tüneteket megelőző állapotok esetén. 
3, Ne használja a készüléket erős mágneses sugárzás közelében. Tartsa távol a készüléket rádió készülékektől, vagy mobil 
telefonoktól. 
4, A vérnyomás személyenként változik, és csökken, illetve növekszik minden nap, attól függően, hogy mekkora stressznek 
van a szív kitéve. 
Normális esetben a vérnyomás alacsony az éjszaka folyamán, valamint alvás és pihenés közben, és magasabb a vérnyomás 
napközben, dohányzás alkalmával, testmozgás közben, megeröltetés alatt, vagy amikor idegesek, feszültek vagyunk. A 
vérnyomás gyakran emelkedik a korral és nagyban függ az illető személy életmódjától. Köztudott, hogy a stressz, az elhízás, 
a túlzott só és alkohol bevitel hozzájárulnak a vérnyomás növekedéséhez. 
Az otthon végzett vérnyomás mérések eredményei gyakran alacsonyabbak, mint kórházban, szakrendelőben, vagy a 
háziorvos által mért eredményeknél. Ez azért fordulhat elő, mert legtöbbször az emberek feszültebbek a kórházban és 
nyugodtabbak otthon. 
5, Tartsa az akkumlátorokat távol gyermekektől. 



 
A vérnyomásmérés eredményeinek osztályozása 
A következő táblázatot a Egészségügyi Világszervezet (WHO), az Egyesül Nemzetek speciálisa egészségüggyel foglalkozó 
ügynöksége fejlesztette ki. 
 

Érték Szisztolés Diasztolés Intézkedések 

Optimális 150-120 60-80 ön-mérés 

Normális 120-129 80-84 ön-mérés 

Határérték 130-139 85-89 forduljon orvoshoz 

Magas vérnyomás (1.szint) 140-159 90-99 forduljon orvoshoz 

Magas vérnyomás (2.szint) 160-179 100-109 forduljon orvoshoz 

Magas vérnyomás (3.szint) 180 fölött 109 fölött forduljon orvoshoz 
 
Minden egyes mérés után a mért adatokat hasonlítsa össze a fenti táblázattal. A kijelző bal oldalán megjelenő jelzések a 
vérnyomásmérés eredményeinek osztályozását mutatják: 
Optimális - zöld szín 
Normális - zöld szín 
Határérték - zöld szín 
Magas vérnyomás (1.szint) – sárga szín 
Magas vérnyomás (2.szint) – narancssárga szürke szín 
Magas vérnyomás (3.szint) - piros szín 
A 105 higanymilliméternél (szisztolés) vagy 60 higanymilliméternél (diasztolés) alacsonyabb, mért értékek magas 
vérnyomást jeleznek. Ajnálatos az ilyen esetkben orvoshoz fordulni. 
 
Helyes mérési módszer 
Sok tényező befolyásolhatja a vérnyomás változásait: testmozgás, táplálkozás, izgalmi állapot, hőmérséklet változás és 
érzelmi stressz. 
Napi 25/50 Hgmm (higanymilliméter) változás általánosnak mondható. 
Annak érdekében, hogy pontos vérnyomás értékeket kapjon, kövesse az alábbi utasításokat: 
1, Üljön le egy székre, relaxáljon és maradjon nyugalomban legalább 5/10 percig, mielőtt elkezdené a mérést. 
2, Távolítson el minde ruhaneműt, illetve ékszert a karrol, vagy csuklóról, mielőtt felhelyezi a karpántot. 
3, Ne egyen, vagy dohányozzon, igyon (főleg ne alkoholt) a mérés előtt. Mindezen tényezők hatással lehetnek a mérés 
eredményére. 
4, Nyújtsa ki a karját az asztalon úgy, hogy a karpánt egy szintben legyen a szívvel. A kar természetes módon legyen 
kinyújtva és tartsa nyugalomban. 
5, Mindkét lábát nyugtassa a padlón. 
6, Ne felejtse el, hogy a vérnyomás változik napközben. Próbálja meg többször megmérni a vérnyomását napközben, hogy 
jobban megértse testének reakcióit a nap különböző pontjaiban (testmozgás után, munka közben, vagy étkezés után...). 
7, Ne csak egy mérést végezzen. 
Legalább két mérést kell végezni, két mérés között legalább 10/15 percet várjon. Több mérés, hosszab idő lefolyása alatt 
sokkal pontosabb képet fog adni a vérnyomásáról. 
8, Ha bármilyen kellemetlen érzést fogja el a mérés alatt, azonnal kapcsolja ki a készülket az On/Off gombbal. 
 
Fontos megjegyzés! 
- A készüléket minden esetben a szívvel egy vonalban tartsa, máskülönben nem fog pontos eredményeket adni. 
-A véletlen megfojtás elkerülése érdekében, tartsa a készüléket távol gyermekektől és ne tekerje a nyakára a karpántot. 
- Ez az eszköz kizárólag felnőttek vérnyomásának mérésére alkalmas, 18 éven felülieknek (a kar körméretének nagyjából 22 
és 36 cm között kell lennie). Ha a készüléket egy gyermek karjára erősítik, a mért értékek pontatlanok lehetnek. 
Kérje orvos tanácsát gyermek vérnyomásának méréséhez. 
- Javasolt a bal kart használni a méréshez. 
Ha a készülék a "Műszaki jellemzők" részben leírt hőmérséklet és páratartalom határt meghaladó körülmények között van 
tartva, pontatlan eredményeket adhat. 
Ne használja a készüléket ha a kezén sérülések vagy horzsolások vannak. 
 
Az elemek behelyezése/cseréje 
1, Csúsztassa el az elemtartó fedelet a nyíl mutatta irányba. 
2, Helyezze az elemeket az elemtartóba az elem polaritások figyelembevételével a jelöléseknek megfeleően. 
3, Helyezze vissza az elemtartó fedelét.  
Ezen a ponton állítsa be a memóriát, a dátumot és az időt a „Memória és dátum/idő beállítása” részben javasoltaknak 
megfelelően. Amikor a kijelzőn megjelenik az elem szimbóluma, vagy a készülék 4 rövid hangjelzést ad és nem fújódik fel a 
karpánt, ki kell cserélni az elemeket, mivel alacsony töltetűek. 



4, Távolítsa el a lemerült elemeket, felemelve az elemtartó fedelét, ami a készülék alján található. Vegye ki az elemeket és 
vigye az azoknak megfelelő, speciális hulladék gyűjtőhelyre. További információkért a lemerült elemek hulladékba 
helyezésének módjáról kérjük forduljon az áruházhoz, ahol a készüléket vette, vagy a helyi önkormányzathoz, vagy a helyi 
hulladék kezelő szervezethez. 
Figyelem: A nagyobb biztonság érdekében, 12 éven aluli gyermek nem távolíthatja el az elemeket. 
 
Memória és dátum/idő beállítása 
1, A kikapcsolt állapotban lévő készüléken nyomja meg a „SET” gombot; az utoljára kiválasztott memória terület (1,2,3,4) 
villogni fog a kijelzőn. A kívánt memória terület kiválsztása érdekében nyomja meg a ”-” ”+” gombokat és erősítse meg a 
„SET” gomb megnyomásával. Most a hónaphoz rendelt szám fog villogni a kijelzőn. Használja a „+” és „-„ gombot, hogy 
beállítsa az értékét: lenyomva tartva a gombot a számok gyorsabban pörögnek. Nyomja meg a „SET” gombot, hogy 
megerősítse. 
2, Azután a nap fog villogni: állítsa be a „+” „-„ gombokat használva és erősítse meg a „SET” gombbal. 
3, Azután az óra fog villogni: állítsa be a „+” „-„ gombokat használva és erősítse meg a „SET” gombbal. (a kijelző 24 órás 
formátumot jelez ki) 
4, Azután a perc fog villogni: állítsa be a „+” „-„ gombokat használva és erősítse meg a „SET” gombbal. Majd kapcsolja ki a 
készüléket az „O/I” gomb megnyomásával. 
Amikor az elemeket rakja be vagy cseréli ki, be kell állítani a dátumot és az időt ismételten az 1,2,3,4-es pontoknak 
megfelelően. 
 
A karpánt felhelyezése a karra: 
1, Helyezze a karpántot egy egyenletes felületre a, rögzítő szíj (Velcro) lefelé nézzen. Győződjön meg arról, hogy a Velcro 
rögzítő az Ön bal oldalán van és a karpánt csöve a jobb oldalán. 
2, Illessze a karpánt végét a karpánt mésik végén található gyűrűbe körülbelül 5 cm-rel. 
3, Helyezze fel a karpántot a bal karjára és rögzítse a helyére a Velcro rögzítő pánttal. A karpánt széle körülbelül 1-2 cm-rel a 
könyök fölött kell hogy legyen, és a tenyérnek felfelé kell nézni. 
A karpántnak kényelmesen kell körbefognia a kart (elég helynek kell maradnia, hogy egy ujja elférjen a karpánt és a karja 
között), de nem szabab túl szorosnak lennie. 
Ha a karpánt túl szorosan van rögzítve vagy túl lazán, a vérnyomás mérés eredménye pontatlan lehet. 
Ne tűrje fel az ingujjat, mivel az megakadályozhatja a véráramlást, és pontatlan mérési eredményeket okozhat. 
 
 
A mérés végzése 
1, Csatlakoztassa a csövet a levegőfújóba. 
2, Tartsa lenyomva az O/I gombot, amíg nem hall egy hangjelt. A kijelzőn, minden funkció szimbóluma felgyullad néhány 
másodpercre. A "felfelé mutató nyíl" jel jelzi, hogy a készülék készen áll a mérésre. A karpánt automatikusan fel fog fújódni 
és megáll, amikor a megfelelő szintet eléri. 
Próbáljon nyugalomban maradni, beszéd és mozgás nélkül. 
3, A karpánt automatikusan le fog ereszteni és a kijelzőn a következő értékek fognak megjelenni: szisztolés, diasztolés, 
pulzus, a mérés dátuma és ideje. A „szív alakú” szimbólum csak szabálytalan szívritmus (arrhytmia) észlelésének esetén 
jelenik meg. Próbáljon nyugodt maradni, kerülje a beszédet és a mozgást. 
A kijelző jobb sarkában fognak megjelenni a vérnyomásmérés eredményeinek osztályozása (lásd "A vérnyomásmérés 
eredményeinek osztályozása" paragrafus). 
Amikor a mérés befejeződött a készülék egy rövid hangjelt ad ki. 
 
Automatikus újra-felfújás 
A kezdő gyári beállítása a nyomás szintnek 191 Hgmm. 
Ha a gyári nyomás beállítás nem megfelelő az előzetes mérési szakaszban vagy a kéz vagy csukló elmozdul, a készülék újra 
felfújódik, amíg 228 Hgmm-ot el nem éri. Az automatikus újra-felfújás addig ismétlődik meg, amíg egy érvényes mérési 
eredményt nem kap. Aárhogy  is, ez nem bizonyíték a készülék meghibásodására. 
 
4, A készülék automatikusan ki fog kapcsolni körülbelül 3 perc után, ha egy ideig nem használják; máskülönben az „O/I” 
gomb megnyomásával is ki lehet kapcsolni. Ha, bármilyen okból kifolyólag, meg akarja szakítani a mérést, csak nyomja meg 
az „O/I” gombot és távolítsa el a karpántot. 
 
Memória funkció 
Ez a készülék 30 mérést tud tárolni memória területenként (4 memória terület van). 
Minden egyes mérés után a következő adatok kerülnek tárolásra: diasztolés, szisztolés, pulzus, referencia az osztályozott 
értékekről és a lehetséges szabálytalan szívritmus (arrhytmia) jelenlétének jele. 
 
Hogy a tárolt eredményeket előhívja az utoljára kiválaszott memória területről, nyomva kell tartania a vagy a „+” vagy a „-„ 
gombot: a kijelzőn megjelnik a 1,2,3,4 memória terület szimbóluma. Hogy a tárolt adatok között válogasson, nyomja meg a 
„+” vagy „-„ gombot (minden alkalommal, amikor megnyomja a gombot, az hagyja hogy az adat elgördüljön) és a 



következők fognak sorban megjelenni: 
- a memória száma, a kijelző jobb alsó sarkában 
- a tárolt értékek. 
 
Körülbelül 3 perc után a „+” vagy „-„ eleresztése után a készülék kikapcsol, máskülönben az „O/I” gomb lenyomásával is ki 
lehet kapcsolni. 
30 mérés után a legrégebbi adatok törlésre kerülnek automatikusan. 
Hogy előhívja az aktuális memória területet, abban az esetben ha különbözik az utolsó méréskor kiválasztott memória 
területtől, meg kell nyomni a „SET” gombot és kiválasztani a kívánt memória területet lenyomva a „+” és „-„ gombot, majd 
kapcsolja ki a készüléket az „O/I” gomb megnyomásával. 
Végül pedig, az is lehetséges, hogy megjelenítse az utolsó 3 végzett mérés értékének átlagát. A kikapcsol állapotban lévő 
készüléken nyomja meg a „-„ gombot és tartsa nyomva, amíg a készülék hangjelzést nem ad.  
A kijelzőn megjelenik az „AVG” üzenet, jelezve az utolsó 3 elvégzett mérés értékeinek átlagát. A „+” és „-„ gombot lenyomva 
lehetséges, hogy a kiválasztott memória területen belül elgördítse a tárolt mérési eredményeket. 
Ha nincs egyáltalán tárolt mérési eredmény, a kijelzőn azonnal megjelenik a „0 SYS 0 DIA” jel. 
 
A tárol adatok törlése 
a, Egy memória területben tárolt adatok törlése 
A kikapcsol állapotban lévő készüléken, a kiválasztott memória terület előhívása érdekében, nyomja meg a „SET” gombot, 
majd a „+” és „-„ gombokat; majd kapcsolja ki a készüléket az „O/I” gomb lenyomásával. Azután, tartsa lenyomva a „+” vagy 
„-„ gombot, majd tartsa lenyomva a”SET” gombot körülbelül 3 másodpercig; a készülék rövid hangjelzést fog kiadni és a 
kijelzőn megjelenik a „---„ jel. Azután minden az előzőleg kiválasztott memória területhez tartozó adat törlésre kerül. 
b, Az összes memória területben tárolt adat törlése 
Amikor az elemeket kicseréli, mind a négy memória területben tárolt, összes mérési adat automatikusan törlésre kerül. 
 
A képernyő jelzései 
A követező jelzések jelenhetnek meg a képernyőn: 
„1. memória terület jele”: akkor jelenik meg, amikor a mérés az első memória területben tárolódik 
„2. memória terület jele”: akkor jelenik meg, amikor a mérés a második memória területben tárolódik 
„3. memória terület jele”: akkor jelenik meg, amikor a mérés a harmadik memória területben tárolódik 
„4. memória terület jele”: akkor jelenik meg, amikor a mérés a negyedik memória területben tárolódik 
Err: - nem  volt lehetséges végrehajtani a mérést a kar mozgatása, nem megfelelő testtartás, vagy egyéb okokból kifolyólag... 
Lásd " Helyes mérési módszer" 
"alacsony töltöttségű elem" ábra: az elem lemerült, cserélje ki azt. 
"Szív" jel: a mérés alatti pulzusszámot jeleníti meg 
„Rezgő szív jel”: a szabálytalan szívritmust jelzi 
"Vérnyomásmérés" jele: referencia szegmens a vérnyomásmérés értékének osztályozásához. 
 
Tisztítás és karbantartás 
Ez a készülék precíziós alkatrészeket tartalmaz. Ennélfogva, a készülék tisztítása közben a készüléket nem szabad kitenni 
extrém hőmérséklet változásnak, párának, ütéseknek, pornak vagy közvetlen napfénynek. Ne ejtse le, vagy üsse meg a 
készüléket. 
Csak száraz, puha kendővel tisztítsa a készlüléket. Soha ne használjon tisztító- vagy súrolószereket. Mivel a karpánt 
felszívhatja az izzadságot és más folyadékokat, alaposan ellenőrizze minden egyes használat után, hogy van-e kosz vagy 
elszíneződés jele a karpánton. Ne mossa a karpántot mosógépben és ne dörzsölje túl erősen. Használjon száraz ruhát és 
gyengéden törölje tisztára a készülék felszínét. Figyeljen arra, hogy soha ne kerüljön semmilyen folyadék a levegő fújó csőbe. 
Ha ez történik, szárítsa meg alaposan a csövet. 
Ez a készlülék nem vízálló. 
Ne nyomja meg az "O/I" gombot, ha a karpánt nincs a kar köré helyezve. 
Amikor a készüléket eltárolja, ne tekerje fel a műanyag csövet túlságosan és ne helyezzen nehéz tárgyakat a készülék 
tetejére. Tárolja a készüléket a hozzá tartozó dobozban. 
Ha a készülék fagy pont alatti hőmérsékleten volt tárolva, tartsa meleg környezetben legalább egy óráig, mielőtt használná. 
Ne szerelje szét, vagy módosítsa a készüléket. 
Helyezze a készlüléket a készülékhez tartozó táskába, és úgy tárolja azt, tekintetbe véve a fent említett környezeti 
tényezőket. 
 
Egyedi esetek 
Ha a következők fordulnak elő: 
1, Az "O/I" gomb lenyomása után nem kezdődik el a mérés: 
- ellenőrizze az elemet, és ha szükséges cserélje ki 
- tisztítsa meg az elem csatlakozóit egy száraz ruhával. 
2, Semmi sem jelenik meg a képernyő a "O/I" gomb megnyomása után: 
- Az elemek alacsony töltöttségi fokon vannak 



3, Az elemek rövid ideig működnek 
- Használjon alkáli elemeket, hogy megnövelje a munkaidőt. Ha egyszerű szén-cink elemet használ, azokat gyakrabban kell 
cserélnie. 
4, Nem tudja befejezni a mérést 
- Ellenőrizze az elemeket és cserélje ki azokat, ha szükséges. 
5, A vérnyomás szinje különböző minden egyes mérésnél - a mérések nagyon magasak vagy alacsonyak. 
- A mérési testtartás nem megfelelő. Olvassa el a "Helyes mérési módszer" részt 
- A vérnyomás mérés eredménye folyamatosan változhat a napszaktól illetve az illető személy idegi állapotától függően. 
Olvassa el a "Figyelmeztetések" és "Fontos megjegyzés" részeket. 
6, A szívdobbanás értékek túl magasak vagy túl alacsonyak: 
- Az illető személy elmozdult, amíg a mérés folyamatban volt. 
- A mérés fizikai megerőltetés után történt. Olvassa el még egyszer a "Helyes mérési módszer" részt, a "Figyelmeztetéseket" 
és a "Fontos megjegyzéseket". 
7, A kijelzőn megjelenik a szabálytalan szívritmust jelző szimbólum: 
- Szabálytalan szívritmust (arrhytmia) észletelt a készülék. Ismételje meg a mérést. Ha ismételten megjelenik a jelzés, 
forduljon orvoshoz, hogy megállapítsa az Önnek legjobban megfelelő kezelést. 
 
Leírás: 
1, LCD kijelző 
2, "O/I" gomb 
3, "SET" gomb 
4, „+” gomb 
5, „-„ gomb 
6, csatlakozó cső 
7, karpánt 
8, levegőfújó készülék 
9, levegőfújó cső 
10, elemek 
11, elemtartó rekesz 
12, táska 
 
Műszaki jellemzők 
Módszer: nyomásmérés 
Mérési tartomány: 0 és 300 Hgmm között (vérnyomás); 30 és 180 pulzus/perc között (pulzus frekvencia) 
Pontosság: + - 3 Hgmm (vérnyomás); + - 5% az eredményül kapott értéknek (pulzus frekvencia) 
Levegő fel- és leeresztés: automatikus 
Energia ellátás: 4 db alkáli elem 1,5 V típusú AAA LR06 
Memória: memória területenkén 30 mérés (4 terület) 
Munkakörnyezet: +10 C° és +40 C° között; 85%-ig terjedő páratartalom között 
Tárolási feltételek: +10 C° és +50 C° között; 15%-tól 95%-ig terjedő páratartalom között 
Kar méret: körülbelül 220 és 360 mm között 
A készülék mérete: 110x155x70 mm 
A készülék súlya: körülbelül 405 g (alkáli elemek nélkül) 
Fontos! Alaposan olvassa el a használati utasításokat 
 
Hulladék elhelyezés 
(DIR. 2002/96/EC - WEEE) 
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és 
elektronikus tartozékait nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által 
okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és 
felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának 
elősegítése érdekében. 
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra 
vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos 
újrahasznosítás céljából. 
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni. 
 
MEGJEGYZÉSEK 
(1) A jelen használati útmutató a Silko& Co Kft. tulajdona, tartalma engedély nélkül sem részben, sem egészében nem másolható. 
(2) A jelen használati útmutató elkészítése nagy gondossággal történt. Ha Ön ezzel együtt is kérdéses pontokra, hibákra, kihagyásokra bukkan, kérjük, keressen 
meg bennünket. 

 

 



Jótállási igény bejelentés: 

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

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 

 

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ....................................................................................................... 
 

Javításra átvétel időpontja: ................................................................................................................................. 

Hiba oka: ..............................................................................................................................................................
......  
Javítás módja: ....................................................................................................................................................... 

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.............................................................................. 
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: ............................................................ 

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

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 

 

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ....................................................................................................... 
 

Javításra átvétel időpontja: ................................................................................................................................. 

Hiba oka: ..............................................................................................................................................................
......  
Javítás módja: ....................................................................................................................................................... 

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.............................................................................. 
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: ............................................................ 

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

JAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI! 

 

A jótállási igény bejelentésének időpontja: ....................................................................................................... 
 

Javításra átvétel időpontja: ................................................................................................................................. 

Hiba oka: ..............................................................................................................................................................
......  
Javítás módja: ....................................................................................................................................................... 

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:.............................................................................. 
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: ............................................................ 

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

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!  

Kicserélés történt, amelynek időpontja: ...................................................................................   TÖLTENDŐ KI! 



TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL  

A jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk a fogyasztó részére történő átadása, eladása, jótállási 
jegyben vagy az adott fogyasztási cikk megvásárlást egyértelműen  ( pontos vevő név, ha Áfa-s számla ,ill termék név termék 
kód) igazoló számla vagy nyugta dátuma.  

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termékfogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a 
hibát szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára 
vezethető vissza), rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, 
helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, a termék megbontása elemi kár, természeti csapás okozta. 

 Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó 

-  elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése 
lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget 
eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási 
igény teljesítésével a fogyasztónak okozott érdeksérelmet. 

- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta,  e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó 
érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, 
a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja 
vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A fogyasztó a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a vállalkozásnak megfizetni, 
kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. 

Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a 
vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a 
meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – 
megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a 
kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.  

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. 

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja 
rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt 
(kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. 

A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik. 

A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható 
terméket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. A jótállás nem érinti a fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen 
kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. 

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület 
eljárását is kezdeményezheti. 

A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási jegynek  a fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása 
esetén a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot - az általános 
forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát - a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a 
jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetőek.  egyértelműen  ( pontos vevő név 
ha Áfa-s számla ,ill. termék név termék kód) A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.  

 
 
 
 



JÓTÁLLÁSI JEGY 

 

Forgalmazó
1
 neve és központi iroda címe: Silko&Co. Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. 

Forgalmazó posta címe : Silko&Co Kft    1631     Pf:3 
Forgalmazó e-mail címe: szerviz@silko.hu 
Termék megnevezése: BM2003 - LAICA automatikus felkaros vérnyomásmérő 
Termék típusa: BM2003 
Gyártó neve és címe: Laica Spa 36021 Barbarano Vicentino –Vicenza Viale del Lavro 10 Olaszország 
 

A termék a Magyarországi elsődleges forgalomba hozójaként kínált JÓTÁLÁSI feltételek:   

1. Forgalmazó a termékre a fogyasztói szerződés alapján vásárolt termékre 2 év termékszavatosságot vállal.  
2. A jótállási idő: 151/2013 (IX.22.) Korm. Rendeletben a fogyasztói szerződés alapján vásárolt tartós fogyasztási 

cikkekre kötelezően előírt, a vásárlás napjától számított 1 év. 
3. A jótállási jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül (Fogyasztó: a        

gazdasági, vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból szerződést kötő személy – Ptk. 685. § d) pont).  
4. Amennyiben a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot, úgy a fogyasztói szerződés 

megkötését bizonyítottnak kell tekinteni a 49/2003. (VII. 30. ) GKM rendelet 2. § alapján. Mindezek érdekében 
kérjük, hogy MINDENKÉPPEN ŐRIZZÉK MEG AZ ELLENÉRTÉK MEGFIZETÉSÉT IGAZOLÓ BIZONYLATOT is, amelyet a 
fogyasztói szerződés létrejöttének vagy a vásárlás időpontjának igazolásához kérhet a szerelő.  

5. ELVESZETT JÓTÁLLÁSI JEGYET CSAK AZ ELADÁS NAPJÁNAK HITELT ÉRDEMLŐ IGAZOLÁSA (pl. dátummal és 
bélyegzővel ellátott számla) ESETÉN PÓTOLUNK. 

6. Nem érvényesíthető a jótállás igény, ha:  
a. A hiba rendeltetésellenes (pl. nem háztartási célú) vagy a kezelési tájékoztatóban foglaltaktól eltérő 

használat, beüzemelés, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás eredménye,  
b. A készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség ingadozás ) következménye, 

 
FONTOS TUDNIVALÓK: 

7. A fogyasztók jogait, valamint a gyártó és kereskedelmi cégek kötelezettségeit a Polgári Törvénykönyv, a 49/2003. 
(VII. 30.) GKM rendelet, valamint a 151/2003 (IX. 22. ) Korm. Rendelet tartalmazza. 

8. A fogyasztó termékkel kapcsolatos kifogásait, a terméket közvetlenül számára eladó-átadó kereskedőhöz, vagy  a 
Forgalmazóhoz , vagy a   közvetlenül a  jótállási jegyen feltüntetet szervizhez is intézheti, akinek egy 
jegyzőkönyvet kell erről felvennie a 49/2003 GKM rendelet szerint.  
Amennyiben a fogyasztó a kereskedőhöz fordul, a forgalmazó fenntartja magának azt a jogot, hogy a szakszerviz 

bevonásával ellenőriztetheti a hibás működés tényét / meglétét,ill. keletkezésének az okát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 A jótállási kötelezettség teljesítése azt terheli (ezáltal az minősül forgalmazónak), akit a fogyasztói szerződés a 

szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. 

A forgalmazó a termék fogyasztó által történt 

megvásárlásától számított 1 évre jótállást 

vállal.    

 

Vásárlás dátuma:…………………………………………… 

Üzleti eladóhelyi pecsét:…………………………………….. 

 

Javítási,ill bevizsgálási  igényével közvetlenül 

fordulhat szerződött szakszervíz partnerünkhöz :A 
javítóműhelyek címe: VÉRNYOMÁSMÉRŐ szerviz  

Márkus János műszerész: 

1113. Budapest, Diószegi út 37. B. ép. 12/A 
 

Nyitva tartás: hétfő és szerda 9-14 óráig 
 

Tel: 372-61.26, 06-30-9460388 

 


