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Code, opmerking en mogelijke oorzaak en oplossing

De CODE wordt getoond in de meetlijst op het tabblad Metingen, in het PDF- en 
Excel-rapport. De OPMERKING (het door de software verstrekte bericht) wordt op de 
Analyzer weergegeven.  

CODE OPMERKING Mogelijke oorzaak en oplossing 

1 Pillendossier 

2 apparaat inschakelen 

3 apparaat uitschakelen 

4 Batterij bijna leeg 

5 Lege batterij 

6 Probeer de meting opnieuw 

7 Meting handmatig beëindigd 

8 Handmatige meting 

Er 1 Signaal te zwak 
De hartslagsignalen op de manchet zijn te zwak. Verplaats de manchet en herhaal 

de meting. 

Er 2 Foutsignaal 
Tijdens de meting werden door de manchet foutsignalen gedetecteerd, veroorzaakt 

door b.v. beweging of spierspanning. Herhaal de meting en houd uw arm stil. 

Er 3 Geen druk in de manchet 
In de manchet kan geen voldoende druk worden opgewekt. Mogelijk is er een lek. 

Vervang de manchet indien nodig. Herhaal de meting. 

Er 5 Abnormaal resultaat 

De meetsignalen zijn onnauwkeurig en daarom kan geen resultaat worden 

weergegeven. Lees de checklist voor het uitvoeren van betrouwbare metingen en 

herhaal de meting. 

Er 11 
Signaal te zwak tijdens centrale 

bloeddrukmeting 

De hartslagsignalen op de manchet zijn te zwak. Verplaats de manchet en herhaal 

de meting. 

Er 12 
Foutsignaal tijdens centrale 

bloeddrukmeting 

Tijdens de meting werden door de manchet foutsignalen gedetecteerd, veroorzaakt 

door b.v. beweging of spierspanning. Herhaal de meting, terwijl je je arm stil houdt 

Er 13 
Fouten in manchetdruk tijdens 

centrale bloeddrukmeting 

In de manchet kan geen voldoende druk worden opgewekt. Mogelijk is er een lek. 

Controleer of de manchet goed is aangesloten en niet te los zit. Vervang de 

batterijen indien nodig. Herhaal de meting 

Er 15 
Abnormale centrale 

bloeddrukmeting 

De meetsignalen zijn onnauwkeurig en daarom kan geen resultaat worden 

weergegeven. Lees de checklist voor het uitvoeren van betrouwbare metingen en 

herhaal de meting. 

Er 21 
Foutsignaal tijdens verzamelen 

polsgolfsignalen 

Controleer of de manchet goed is aangesloten en niet te los zit. 

Vervang zo nodig de bloeddrukmanchet. Herhaal de meting. 

Er 23 
Manchetdrukfouten bij het 

verzamelen van polsgolfsignalen 

Controleer of de manchet goed is aangesloten en niet te los zit. 

Vervang zo nodig de bloeddrukmanchet. Herhaal de meting. 
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Er 25 
Abnormaal resultaat van baPWV 

meting 

Controleer of de manchet goed is aangesloten en niet te los zit. 

Vervang zo nodig de bloeddrukmanchet. Herhaal de meting. 

Er F 
Het apparaat is naar de “enkele 

foutstaat” gegaan 

Verplaats de manchet en herhaal de meting. Vervang de batterijen indien nodig. Als 

de fout blijft bestaan, neem dan contact op met Microlife of de plaatselijke 

distributeur 

Er A Storing flash-geheugen 
Mogelijke hardware storing. Opnieuw proberen. Als de fout blijft bestaan, neem dan 

contact op met Microlife of de plaatselijke distributeur 

HI 
Hartslag of manchetdruk te 

hoog 

De druk in de manchet is te hoog (meer dan 299 mmHg) OF de hartslag is te hoog 

(meer dan 239 slagen per minuut). Ontspan u 5 minuten en herhaal de meting. 

LO Hartslag te laag De hartslag is te laag (minder dan 30 slagen per minuut). Herhaal de meting. 


