
Dziękujemy za wybór Withings BPM Core! 
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France 

Przegląd: 
A - Mankiet 
B - Przycisk 
C - Złącze USB 
D - Cyfrowy stetoskop 
E - Elektrody 

Produktowi temu został nadany znak CE zgodnie 
z dyrektywami wytycznej 93/42/EEC 

z dnia 14 czerwca 1993 odnośnie wyrobów medycznych. 

Szybkie uruchamianie ze smartfona: 
A. Odwiedź witrynę: go.withings.com używając 
smartfona lub tabletu i postępuj zgodnie z 
instrukcjami, by zainstalować aplikację Health Mate™. 
B. W aplikacji postępuj zgodnie z instrukcjami, by 
zainstalować Withings BPM Core. 



Jak zmierzyć ciśnienie krwi? 
1. Przed każdym pomiarem, postępuj zgodnie z poniższymi 
wymaganiami: 
- użyj ciśnieniomierz na lewym ramieniu 
- przed pomiarem odpocznij 5 minut 
- usiądź wygodnie, nogi nie mogą być skrzyżowane, 
stopy powinny leżeć płasko na podłodze, a ramiona i plecy powinny 
być wsparte. 
- nie rozmawiaj nie poruszaj się podczas pomiaru 
- ubranie powinno umożliwiać kontakt elektrod ze skórą. 
- przeprowadź pomiar w spokojnym i cichym miejscu 

2. Rozwiń mankiet. Umieść w nim ramię. 
Zaciśnij mankiet wokół ramienia. Metalowa rurka 
powinna być ułożona wzdłuż wewnętrznej części 
ramienia. 

3. Stetoskop należy umieścić tak, aby jego płaska 
powierzchnia stykała się z klatką piersiową. Elektrody 
powinny mieć kontakt ze skórą lewego ramienia. 

4. Pierwszy pomiar to pomiar ciśnienia. Ułóż ramię na 
stole, na poziomie serca. Naciśnij przycisk na 
ciśnieniomierzu, aby go włączyć. Naciśnij przycisk jeszcze 
raz, gdy pojawi się komunikat START, aby rozpocząć 
pomiar. 



7. Gdy pojawi się komunikat START na BPM Core możesz 
przesunąć palcem po tubie w celu wyboru pomiędzy 
STARTx3 lub ECG. Wybór START x3 uruchamia trzy 
następujące po sobie pomiary ciśnienia. Wybór ECG 

5. Gdy ciśnieniomierz wyświetli ilustrację piktogram 
należy położyć prawą dłoń na metalowej części tuby. 
Stetoskop musi znajdować się naprzeciwko klatki 
piersiowej. Dostosuj pozycje swojego ramienia, aby 
zapewnić prawidłowy pomiar. 

6. Po zakończeniu pomiaru, wyniki wyświetlą się na ekranie ciśnieniomierza i zostaną automatycznie 
przesłane do aplikacji za pomocą Wi-Fi lub Bluetooth. Jeśli nie położyłeś dłoni na elektrodzie, 
ciśnieniomierz nie zarejestrował EKG i sygnału ze stetoskopu i wyłącznie wyświetli wyniki pomiaru 
ciśnienia krwi. 

W opakowaniu: 
Ciśnieniomierz BPM Core, model WPM04-all-Inter 
Kabel ładujący 
Instrukcja obsługi 



WAŻNE INFORMACJE 
Wymagania systemowe: 
Ciśnieniomierz BPM Core jest kompatybilny z urządzeniami z systemem iOS 10.0 i wyżej oraz Android 6.0 i 
wyżej. Z produktu można skorzystać bez smartfona dzięki połączeniom z Wi-Fi oraz Bluetooth®. 
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa: 
Kobiety w ciąży lub/i osoby cierpiące na arytmię i arteriosklerozę powinny skonsultować się z lekarzem przed 
skorzystaniem z ciśnieniomierza BPM Core. 
Przeznaczenie 
Ciśnieniomierz Withings BPM Connect jest cyfrowym ciśnieniomierzem przeznaczonym do pomiaru ciśnienia 
krwi, pulsu, rejestracji EKG, aby wykryć migotanie przedsionków i odkryć choroby zastawek serca (zwężenie 
aorty, niedomykalność aorty, zwężenie zastawki mitralnej). Urządzenie jest przeznaczone da osób dorosłych, 
powyżej 18 roku życia z obwodem ramienia od 22 do 42 cm. 
BPM Core jest urządzeniem medycznym. 
Skontaktuj się z lekarzem, jeśli masz wątpliwości dotyczące wyników pomiaru lub użytkowania urządzenia.
Części mające kontakt ze skórą: mankiet i elektrody. Na pomiary mogą mieć wpływ ekstremalne temperatury, 
wilgotność i wysokość. 
- Nie pozostawiaj monitora ciśnienia krwi bez nadzoru przy niemowlętach, osobach poniżej 18 roku życia lub 
osobach, które nie mogą wyrazić zgody na pomiar. 
- Nie należy używać ciśnieniomierza do jakichkolwiek celów innych niż pomiar ciśnienia krwi. 
- Nie demontuj miernika ciśnienia krwi. 
- Nie obsługuj ciśnieniomierza będąc w ruchu np. w pojeździe (samochód, samolot). 
- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu urządzenia. 
- Nie używaj urządzenia z podłączonym kablem USB. 
- Niewłaściwe ciągłe pomiary ciśnienia lub zbyt częste pomiary mogą zakłócać przepływ krwi i wynik pomiaru 
oraz spowodować szkodliwe obrażenia dla użytkowników. Sprawdź, czy korzystanie z urządzenia nie powoduje 
przedłużonego upośledzenia krążenia krwi. 
- Nie zakładaj mankietu na ramię użytkownika mające rany i/lub oznaki leczenia ponieważ może to 
spowodować dalsze obrażenia. 
- Mankiet należy stosować na ramieniu po stronie usunięcia piersi. 

Czyszczenie 
- Do czyszczenia nie używaj środków na bazie alkoholu lub rozpuszczalników 
- Wyczyść urządzenie miękką i suchą ściereczką 
- Brud na mankiecie można oczyścić zwilżoną szmatką z mydłem 
- Nie spłukiwać urządzenia i mankietu dużą ilością wody 
- Nie demontuj urządzenia, nie odłączaj mankietu ani nie próbuj samodzielnej naprawy. 
- Nie używaj urządzenia w trudnym otoczeniu np. ekstremalna temperatura lub wilgotność lub bezpośrednie 
nasłonecznienie 
- Nie wstrząsaj urządzeniem gwałtownie 

Ogólne informacje dotyczące korzystania z urządzenia: 
- Nie zginaj mankietu na siłę. 
- Nie napompowuj mankietu, gdy nie jest on owinięty 
wokół ramienia. 
- Nie upuszczaj urządzenia. Nie narażaj go na upadki i wstrząsy. 
- Nie wykonuj pomiaru po kąpieli, wypiciu alkoholu, 
paleniu, ćwiczeniu lub jedzeniu. 
- Nie zanurzaj mankietu w wodzie. 
- Nie stosować z rozrusznikiem serca, defibrylatorem lub innym implantem elektryczny. 
- Urządzenie tylko dla dorosłych. 
- Nie stosować na dzieciach i zwierzętach domowych. 



Komunikaty o błędach

Komunikaty o błędach Co się stało? Rozwiązanie problemu
Nie można wykonać pomiaru. 

Spróbuj ponownie wykonać 

pomiar. Jeśli błąd pojawi się 

ponownie, skontaktuj się z 

obsługą klienta.

Samo sprawdzenie sprzętu. Pomiar nie może zostać 

wykonany. Proszę spróbować 

ponownie. 

Błąd łączności. Zresetuj 

aplikację i ponownie połącz 

aplikację z BPM Core.

Błąd komunikacji pomiędzy 

BPM Core a współpracującym 

urządzeniem.

1. Naciśnij i przytrzymaj 

przez 3 sekundy przycisk 

znajdujący się na BPM 

Core aby wyłączyć 

urządzenie. 

2. Jeśli błąd pojawi się 

ponownie, skontaktuj 

się z obsługą klienta.
Przed rozpoczęciem nowego 

pomiaru zaczekaj aż rękaw 

zostanie w pełni opróżniony z 

powietrza. Nie ruszaj się 

podczas pomiarów.

Rękaw nie został w pełni 

opróżniony z powietrza przed 

pomiarem.

- zakłócenia spowodowane 

hałasem

- nadmierne ruchy 

użytkownika 

1. Zanim rozpoczniesz pomiar 

zaczekaj aż rękaw zostanie w 

pełni opróżniony z powietrza.

2. Jeśli błąd wystąpi 

ponownie, skontaktuj się z 

obsługą klienta. 

Sprawdź czy BPM Core został 

odpowiednio założony na 

ramie i czy pomiar jest 

przeprowadzony w 

odpowiednich warunkach.

- użytkownik się porusza, nie 

jest zrelaksowany lub 

prowadzi rozmowę itp.

- rękaw nie jest odpowiednio 

zapięty

- rękaw jest uszkodzony

- awaria pompy lub zaworu

- brak ciśnienia w rękawie

- zakłócenia spowodowane 

hałasem

- szczególne cechy 

użytkownika

- bateria jest zbyt niska

1. Sprawdź czy BPM Core jest 

odpowiednio założony na 

ramię użytkownika a pomiar 

jest dokonywany w 

odpowiednich warunkach.

2. Niski poziom baterii. 

Naładuj BPM Core za pomocą 

kabla micro USB.

3. W przypadku szczególnych 

cech użytkownika skontaktuj 

się z lekarzem.

4. Jeśli błąd wystąpi 

ponownie, skontaktuj się z 

obsługą klienta.
Poziom baterii jest zbyt niski. Poziom baterii jest zbyt niski. Naładuj BPM Core za pomocą 

kabla micro USB.



Rozwiązywanie problemów
Problem Rozwiązanie

Brak wyników dla pomiaru 

EKG.

Upewnij się że 3 elektrody są w bezpośrednim kontakcie ze 

skórą. Jeśli są, to tylko przetrzyj je chusteczką z mirkofibry lub 

innego miękkiego materiału.
Brak możliwości wykonania 

analizy zastawkowej choroby 

serca.

Sprawdź położenie stetoskopu, jego płaska powierzchnia musi 

mieć kontakt z klatką piersiową. Upewnij się czy dokonałeś 

odpowiednią, wymaganą ilości pomiarów aby uzyskać wyniki.
Brak możliwości 

napompowania rękawa lub 

ciśnienie nie może wzrosnąć.

1. Sprawdź położenie rękawa oraz czy został odpowiednio 

zapięty. Następnie powtórz pomiar.

2. Sprawdź połączenie BPM Core z urządzeniem iOS lub 

Android.
Urządzenie wyświetla symbol 

oznaczający niski poziom 

baterii.

Naładuj BPM Core za pomocą kabla micro USB.

Brak możliwość wykonania 

pomiaru ciśnienia, aplikacja 

pokazuje komunikat o błędzie.

1. Zapnij ponownie rękaw.

2. Zrelaksuj się i usiądź.

3. Utrzymuj rękaw na tej samej wysokości co serce podczas 

całego trwania pomiaru

4. Nie rozmawiaj podczas pomiaru.

5. Gdy użytkownik posiada poważne problemy z biciem serca, 

wtedy ciśnienie może nie zostać zmierzone poprawnie. 
Pomiar ciśnienie w domu, w 

normalnych warunkach jest 

inny od tego wykonanego w 

klinice lub każdy pomiar ma 

inny wynik.

1. Różnice są spowodowane różnymi warunkami pomiaru.

2. Ciśnienie krwi zmienia się w zależność od fizycznego i 

psychicznego stanu użytkownika. 

3. Migotanie przedsionków może nie być trwałe na 

wczesnym etapie.

4. Przedstaw swoje wynik lekarzowi w celu ich weryfikacji.



Ogólne informacje
Zawsze skonsultuj się z lekarzem. Samo diagnoza wyników pomiarów i samoleczenie są niebezpieczne. Osoby z
poważnymi problemami z przepływem krwi lub zaburzeniami krwi powinny przed użyciem ciśnieniomierza
skonsultować się z lekarzem.
Napompowanie mankietu może powodować krwawienie wewnętrzne. Operacyjne czynniki takie jak częste
zaburzenia rytmu, przedwczesne komorowe rytmy, stwardnienie tętnicze, słaba perfuzja, cukrzyca, wiek, ciąża,
stan przed rzucawkowy lub choroba nerek mogą mieć wpływ na
wykonanie pomiaru i /lub odczyt ciśnienia krwi. To urządzenie jest precyzyjnym urządzeniem pomiarowym, które
może być zrozumiane przez laika ale nadal należy się z nim obchodzić ostrożnie. Długa ekspozycja urządzenia na
kurz lub światło słoneczne może skrócić jego żywotność lub zniszczyć go. Może dojść do uszkodzenia mankietu
lub metalowej tuby. Nie zanurzaj urządzenia ani żadnego z jego elementów w wodzie. Nie narażaj urządzenia na
silne wstrząsy, takie jak upuszczanie urządzenie na podłogę

Przechowywanie 
- Przechowuj urządzenie i komponenty w czystym i bezpiecznym miejscu 
- Jeśli warunki przechowywania różnią się od warunków użytkowania wskazane jest odczekanie 30 
minut przed wykonaniem pomiaru. 

Konserwacja 
Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo – skontaktuj się z dystrybutorem lub sklepem gdzie dokonano zakupu. 
Gwarancja producenta wynosi dwa lata od momentu zakupu. 

Gwarancja producenta wynosi 2 lata od momentu zakupu. Zachowaj paragon.

Withings SA niniejszym oświadcza, że urządzenie Withings
BPM Connect spełnia zasadnicze wymogi i inne istotne 
wymogi dyrektywy 2014/53/EU. Deklarację zgodności 
można znaleźć pod adresem: withings.com/compliance. 

Ten symbol znajdujący się na urządzeniu (i na wszelkich bateriach) oznacza, że nie wolno ich likwidować przez normalne wyrzucenie 

do śmieci pochodzących z gospodarstwa domowego. Nie wolno likwidować urządzenia ani baterii, jako nieposegregowane śmieci 

miejskie. Urządzenie (i wszelkie baterie) powinny być przekazane do certyfikowanych punktów odbioru w celu przeprowadzenia 

recyklingu lub właściwej likwidacji w związku z zakończeniem ich okresu użytkowania. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie 

recyklingu urządzenia lub baterii należy skontaktować się z lokalnym urzędem miejskim, obsługą w zakresie unieszkodliwiania 

odpadów lub sklepem, w którym nabyto urządzenie. Likwidacja niniejszego urządzenia stanowi przedmiot dyrektywy Unii Europejskiej 

w zakresie gospodarki odpadamii urządzeń elektrycznych i wyposażenia elektronicznego ZSEiE (WEEE). Powodem wyodrębnienia 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od innych odpadów (śmieci) jest minimalizowanie potencjalnych 

wpływów środowiskowych na zdrowie człowieka w zakresie wszelkich substancji, które mogą zawierać. 

Informacje odnośnie likwidacji i recyklingu 

Tłumaczenie i opracowanie instrukcji: ALSTOR Sp.j. A. Zwierzynski i Wspólnicy. Rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą Alstor, bez możliwości 
wprowadzania zmian. Dystrybutor w Polsce: ALSTOR sp. j. ul. Wenecka 12, 03-244 Warszawa, tel.+48 22 510 24 00, fax +48 22 675 43 10, 

e-mail: alstor@alstor.com.pl, www.alstor.pl, www.icorner.alstor.pl.

Nie używaj BPM Core, jeśli nosisz rozrusznik serca lub implanty 
elektroniczne.  Metalowa tuba BPM Core rozprowadza po ciele niewielki 
sygnał elektryczny, aby móc zarejestrować zapis EKG - może to zakłócać 
pracę rozrusznika serca lub innego urządzenia medycznego.

http://www.alstor.pl/

