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Giyme yöntemi 
 Kolluğu üst kolun etrafına sarınız (Şekilde gösterildiği gibi) 
 Kolluğun alt kenarını dirsek ekleminin 2-3 cm üzerinde bir 

pozisyonda tutunuz ve kolluğa sokulan hava girişini kolun iç 
tarafında tutunuz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oturma postürü 
 Ölçüm öncesinde 5 dakika 

süresince hareketsiz 
oturunuz. 

 Kolluğun merkezi ile kalbi 
aynı seviyede tutunuz. 

 Kolun üst kısmını çıplak 
tutunuz ya da ince giysiler 
giyiniz. 

 Masa ile sandalye arasında ideal yükseklik farkı 25-30 cm’dir. 
 

Ölçüm 
 Switch tuşuna basınız, ondan sonra ölçüm başlar. 
 Ölçüm süresince pozisyonu koruyunuz. 
 Ölçüm sürecinde rahat olunuz. Yemek, spor ya da öfkeli ruh hali 

sonrasında ölçüm uygun değildir. 
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Semboller 
 

Sembol Tanım 

 
Dikkat 

 
Yasak 

 
Tip Bf uygulama parçası 

 
Kılavuza başvurunuz 

 

Yukarıda tutunuz 

 

Kırılgan 

 

Kuru tutunuz 
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Uygulama alanı 
 

Monitör, insan vücudunun kan basıncının ölçülmesi için kullanılır (12 
yaşından büyük yetişkinler için, yeni doğmuş bebek için uygun 
değildir)! 

 
 

Dikkat edilecek hususlar 
 

 

Dikkat: Ölçüm yapılacağı zaman aşağıdaki noktalara dikkat ediniz 
aksi takdirde yanlış sonuçlara sebep olabilir. 

 

Sakin ve stabil modu sağlamak için ölçüm öncesinde 5 dakika 
süresince hareketsiz oturunuz. 

 
Ayaktayken, yürürken ya da vücut baskıda iken ölçüm almayınız. 

 
Sigara içme, şarap ya da kahve (siyah çay) içilmesi sonrasında 
ölçüm almayınız. 

 
Spor ya da banyo sonrasında ölçüm almayınız. 

 
Ölçüm yapılırken konuşmayınız ya da hareket etmeyiniz. 

 
Ölçüm yapılırken hareket etmeyiniz, kolunuzu sallamayınız ya da 
parmaklarınızı bükmeyiniz. 

 
Aşırı sıcaklık koşulunda ya da değişken sert çevrede ölçüm 
almayınız. 
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Özellikler 
 

 Gün ve saat göstergeli büyük boyutlu LCD. 
 Otomatik olarak saklanan 74 hafıza grubu. 
 3 adet ölçümün ortalama değer göstergesi. 
 İki gösterge modu: mmHg ve kPa. 
 İşlem olmadığında 2 dakikada kapanma. 

 

Teknik parametreler 
 
Görüntü: LCD dijital gösterge 
Ölçüm yöntemi: Salınımlı ölçüm 
Ölçüm aralığı: 

Sistolik basınç: 60230mmHg (8,037,3kPa) 

Diyastolik basınç: 40130mmHg (5,317,3kPa) 

Nabız: 40200atım/dakika 
Hassasiyet: 

Basınç: 3mmHg (0,4kPa) içerisinde 
Nabız: okuma değerinin %5’i içerisinde 

Çalışma sistemi: Aralıklı 
Elektriksel sınıflandırma: Sınıf II, tip BF uygulama parçası  
Basınç sensörü: Yarı iletken basınç sensörü 
Basınçlandırma: Otomatik basınçlandırma 
Basınçsızlaştırma: Otomatik hava çıkışı 
Güç: 4 AAA pil, 6V 600mA DC güç 
Ağırlık: 252 g 

Uygun üst kol çevresi: 22cm  32 cm 
Boyut: L120,5mm x W100mm x H69,3mm 
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Operasyon ve depolama koşulları 

Çalışma sıcaklığı: +5oC  +40oC 

Relatif nem: %15  %80 

Çalışma atmosfer basıncı: 80kPa  105kPa 

Nakliye ve depolama sıcaklığı: -20oC  +55oC 

Nakliye ve depolama relatif nemi: %15  %80, kondensasyon yok 

Nakliye de depolama atmosfer basıncı: 80kPa  105kPa 
Çalışma ortamı: 
Elektromanyetik interferans, şiddetli şok ve gürültülü ortamdan 
kaçınınız. 
Radyo frekans interferansı 
Cihaz ile diğer cihazlar arasındaki frekans interferansı riski 
potansiyeli vardır. Eğer varsa, lütfen problemleri bulunuz ve 
aşağıdaki tedbirleri alınız: 
(1) Cihazı kapayınız ve yeniden açınız, 
(2) Cihazın yönünü değiştiriniz, 
(3) Ürünü, interferansiyel cihazlardan uzakta tutunuz. 

 

Ekler 

Kolluk, Kullanım kılavuzu, Saklama çantası, 4 AAA pil. 
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Ana parça 
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Gösterge 
 

 
 
 

Kolluk 
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Pil montajı 
 
 Kan basıncı monitörünün pil kapağını açınız 

ve dört AAA pili doğru bir şekilde 
yerleştiriniz. 

 Eğer “ ” görünürse, lütfen eski pilleri 
kaldırınız ve yeni piller ile değiştiriniz. 

 Eğer gösterge uzun bir süre (üç ay üzerinde) 
kullanılmayacaksa, lütfen pilleri çıkarınız. 
Çevre kirliliğini önlemek için atık pilleri 
doğru bir şekilde atınız. 

 

 NOT: 6V/600mA DC harici güç göstergeye 
bağlanabilir. 

 

Kolluk bağlantısı 
 
Kolluğun hava bağlantısını, aşağıdaki resimdeki 
gibi göstergenin sol yan portuna takınız. 
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Doğru ölçüm postürleri 
 

 
 

Yanlış postürler 
 
 Öne eğilmek ya da ileri doğru 

eğilmek. 
 Bacak bacak üstüne atarak 

oturmak. 
 Bir koltuğa oturmak. (Karna 

baskı, kan basıncını 
arttırabilir) 

 Alçak masaya kolları 
dayamak. (Kan basıncını 
arttırabilir) 
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Kolluğun kullanılması 
 
 
 
 

Her iki kolda da ölçülebilir. 
 

Kolluğu masa üstüne yerleştiriniz, 
yapışkan kısım yüzüstü çeviriniz, daha 
sonra metal halkayı kolluğa katlayınız. 

 
 Üst koldaki kolluğu, ön kolda işaret 

edilen hava bağlantısı ile sarınız. 
Kolluğun alt kenarını dirsek 
ekleminin 2-3 cm üzerinde bir 
pozisyonda tutunuz ve kolluğa 
sokulan hava girişini kolun iç 
tarafında tutunuz. 

 Kolluk ve çubuğu geriniz. 

 Kolluk, çok sıkı ya da 
gevşeklikten kaçınılarak kolluk ile kol 
arasında rahat bir şekilde 
sarılmalıdır. 

 Kolunuzu, avuçlar üstte olacak 
şekilde masa üzerine koyunuz ve dik 
bir şekilde oturunuz. Kolluğun 
merkezi ile kalbi aynı seviyede 
tutunuz. Hava borusunda bükülme 
olmadığına emin olunuz. 

 
 

 
 

İPUCU 
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Ölçüm için hızlı talimatlar 

Ölçümden yarım saat öncesinde yemek yemeyiniz, sigara içmeyiniz, 
banyo yapmayınız ya da herhangi bir yıpratıcı spor yapmayınız. Ölçümler, 
her gün aynı saatte alınacaktır. 

 Lütfen kolluk, hava girişi ve hava borusunun sıkı şekilde bağlı 
olduğunu teyit ediniz ve hava girişinin monitörün sol yan kısmına bağlı 
olduğuna emin olunuz. 

 Kolun üst kısmını çıplak tutunuz ya da ince giysiler giyiniz. 
 Ayaklar zeminde düz bir şekilde dik olarak oturunuz ve kolluğu kol 

etrafına sarınız. Kolunuzu, avuçlar üstte olacak şekilde masa üzerine 
koyunuz. Kolluğun merkezi ile kalbi aynı seviyede tutunuz. Ölçüm 
öncesinde 5 dakika süresince hareketsiz 
oturunuz. 

  butonuna basıldığı zaman, ekranda 

“ ” görülür, bu, sistemin sıfırlama testi 
anlamına gelir. Birkaç saniye sonra ekran 
“ ” gösterecektir ve hava inflasyonu 
başlar. (Harici güç kullanıldığı zaman, 
ekran menüsü tamamen aydınlanacaktır, 
daha sonra ölçüm için butonuna basılır). 

  Monitör, inflasyon bittikten sonra 
otomatik olarak ölçüme başlar ve ölçüm 
işareti  titreyerek yanar, basınç 
boşaltma değeri yavaş yavaş azalmaya 
başlar. Lütfen ölçüm süresince pozisyonu 
koruyunuz ve konuşmayınız ya da 
vücudunuzu ya da elinizi hareket 
ettirmeyiniz. 
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 Ölçüm tamamlandığı zaman ölçüm işareti “ ”, 

titreyerek yanmayı durdurur ve monitör; sistolik kan 
basıncısı, diyastolik kan basıncını ve kalp atış hızını ve 
ayrıca otomatik olarak kolluktaki hava çıkışını da hızlı 
şekilde gösterecektir. 
Eğer daha fazla ölçüm bir kez daha gerekli ise, lütfen 

 butonuna iki defa basınız. Monitör, işlem 
yapılmadığı takdirde 3 dakikada otomatik olarak 
kapanacaktır. Aşağıdaki şekiller ölçüm sonrasındaki göstergeleri 
gösterir: 

 

 
 
 
 

Eğer sürekli ölçüm gerekli ise, iki ölçüm arasındaki aralık 2~3 dakikadan 
fazla olmalıdır. 

 
 

İPUCU 
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Bu ürün, her bir ölçüm verilerini (saat, gün, kan basıncı ve nabzı içeren) 
en çok 74 defa için otomatik olarak kaydedebilir. Okumak için  
butonuna basınız. 

 

Ölçüm süresince acil durdurma 
 

Eğer ölçümün, rahatsızlık ya da diğer sebeplerden durdurulması 

gerekiyorsa, lütfen  butonuna basınız, ölçüm hemen duracak ve 

hava hızla tahliye olacaktır. Eğer  butonu çalışmıyorsa, kolluk el ile 
çıkarılır. 

 

 
 

 Uyarı: Hava inflasyonunun üst sınır basıncı 290 mmHg / 38,7 kPa’dır. 
Kolu korumak için uzun süreli kullanımda inflasyon durumunda 
tutmayınız. 

 

UYARI 
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Saat ve gün ayarı 
 
BP, aynı günde farklı zaman periyodunda farklıdır. BP monitörü, uygun 
izleme ve yönetim için otomatik olarak değerleri kaydedebilir. 
 
Yeni piller takıldıktan sonra monitörü açınız, saat/gün göstergeleri son 
ayarlanan verileri gösterir, örnek olarak: ay-gün-saat şeklinde 1-25 13:43, 
yıl çıkarılmıştır. Saat ve günü yeniden ayarlamak için lütfen aşağıdaki 
adımlara göre çalıştırınız. (Örnek olarak: giriş tarihi 2014-1-25, saat 13:43). 
 
1. Monitörü açınız, yılı 

ayarlamak için aynı anda 
en azından 3 saniye 

süresince   ve  
tuşlarına basınız, daha 
sonra yılın son iki hanesi 
yanıp sönmeye 
başlayacaktır (ilk iki sayı 
çıkarılır), örnek olarak 
2014, 14 olarak 
gösterilir. 

 
Aynı anda en azından 3 saniye süresince 

 ve  tuşlarına basınız 
 
2. Yılı ayarlamak için bir defa  tuşuna basınız. Yılı bir arttırmak için 

her seferinde tek tek basınız. 
 
3. Yıl; ay, gün, saat ve dakika ayarının değiştirilmesi için ayarlandıktan 

sonra  tuşuna basınız. 
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Hızlı ayar moduna girmek için  

tuşuna uzunca basınız 

 
Değişiklik için  tuşuna basınız 

 

mmHg ile kPa göstergesi arasında geçiş 
 
 Gösterge moduna geçiş yapmak için 

tarih ve saat ayarlandıktan sonra 

 butonuna basınız. Varsayılan 
mod mmHg’dır. “kPa” ve “mmHg” 
işaretleri yanıp sönmeye başladığı 
zaman, birinden diğerine geçiş için 

 tuşuna basınız. Ayarı 

tamamlamak için  butonuna 
basınız. 

kPa gösterge modu 

 
mmHg gösterge modu 

 

Hafıza fonksiyonu 

BP monitörü; BP değerleri, nabız, saat olarak verileri ile uygun izleme ve 
yönetim için otomatik olarak verileri kaydedebilir. 
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1. En son kaydedilen değerleri göstermesi için  tuşuna basınız. 
 
A. En son 3 ölçümün ortalama değerini göstermesi için  tuşuna 

basınız. 
 

 

 tuşuna basınız 

 
Ortalama değeri 

gösterir 

 
Hafızanın 3. 

grubu 
 

B. Hafızanın 1.grubunu görüntülemesi için butona yeniden basınız, seri 
numarası “1” ila “74” olarak görüntülenir. “1” en yeni gruptur ve “74” 
en eski gruptur. 

 
 
 

Eğer hafıza kapasitesi dolu ise, 74.veri 73. ile değiştirilebilir. 
 
C. Sekans olarak  tuşuna basarak kaydedilen verileri okuyunuz: “1”, 

“2”, ..... “74”(maksimum). Daha sonra “1”e döner. 
 
D. Kaydedilen verileri hızlı bir şekilde aramak için  tuşuna basmaya 

devam ediniz. 
 
 

İPUCU 
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2. Kaydedilen verilerin siliniz. 

Kaydedilen verilerin silinmesi için “Clr1” işareti görülene dek hem 

 hem de  tuşuna uzun süre basınız. Aşağıdaki şekilde 
gösterilmiştir: 

 

 
 

 NOT: Bu işlem kaydedilen tüm verileri silebilir. 
 

Statik mod 
 

Fonksiyon, standart basınç ölçer ile kanıt testi amacıyla profesyoneller 
için tasarlanmıştır. 

 

 NOT: Sıradan kullanıcıların bu fonksiyonu bilmesine gerek yoktur, 
ayrıca bu fonksiyonu da kullanmazlar. Şirketimiz uygun olmayan 
işlemden kaynaklanan sonuçlar için sorumluluk kabul etmemektedir. 
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1. Sistemin yeniden ayarlanması 

Piller takıldıktan sonra  butonuna basınız, daha sonra ekranda, 

sistemin yeniden ayarlama testi modunda olduğu anlamına gelen “ ” 

işareti görülür. Birkaç saniye sonra ekran “ ” işaretini gösterir, 

pompa aynı anda inflasyona başlar. “ ” işaretinin gözden kaybolması 
işlemin tamamlandığı anlamına gelir. Daha sonra inflasyonu 

durdurmak için  tuşuna basınız ve sonraki adıma geçmek için 
pilleri çıkarınız. 

 NOT: Statik moda geçilmeden önce sistem yeniden ayarlanmalıdır aksi 
durumda kanıt testi hatalı olabilir. 

 
2. Statik moda giriş 

 butonuna basınız, aynı anda pilleri takınız, 3 saniye bekleyiniz, 
bir klik sesi duyduğunuz zaman  butonu bırakınız, daha sonra 

ekran; “ ”, gün, saat, bu anı gösterir, sistem yeniden ayarlanmış ve 
statik moda girmiştir. Kanıt testi başlatabilirsiniz. 

 
 
 

(1) Statik moda girdikten sonra eğer ekran hala “ ” işaretini 
göstermiyorsa, lütfen sistemi yeniden ayarlayınız. Eğer sorun 
çözülemezse lütfen dağıtıcı ile temas kurunuz. 
(2) Statik moda girdikten sonra monitör, hiçbir işlem olmadığı takdirde 
otomatik olarak 4 dakikada kapanacaktır. 

 
 

İPUCU 
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1. Kan basıncı nedir? 
 

Kan basıncı, arterlerin duvarlarına karşı kan vasıtasıyla uygulanan 
güçtür. Kalp kasıldığı zaman sistolik basınç meydana gelir. Kalp 
genişlediği zaman diyastolik basınç meydana gelir. Kan basıncı, civanın 
milimetresi (mmHg) olarak ölçülür. Bir kişinin doğal kan basıncı; bir 
kişi dinlenirken ya da yemek yemeden önce yine de dinlendiği halde 
sabah ilk iş olarak ölçülen asıl basınç ile temsil edilir. 

 
2. Hipertansiyon nedir ve nasıl kontrol edilir? 
 

Hipertansiyon; eğer gözetimsiz bırakmak felç ve kalp krizini içeren 
birçok sağlık problemine sebep olabiliyorsa, anormal bir şekilde 
yüksek arteriyel kan basıncıdır. Hipertansiyon; değişen yaşam biçimi, 
stresten kaçınma yoluyla ve bir doktorun gözetimi altında ilaç tedavisi 
ile kontrol edilebilir. 

 
Hipertansiyonu önlemek için ya da kontrol altında tutmak için: sigara 
içmeyiniz, düzenli olarak spor yapınız, tuz ve yağ alımını azaltınız, 
düzenli fiziksel sağlık kontrolleri yaptırınız ve uygun kiloyu koruyunuz. 

 
3. Evde Kan Basıncı ölçümü niçin yapılır? 
 

Bir klinik ya da muayenehanede ölçülen kan basıncı kaygıya sebep 
olabilir ve evde ölçülenden 25-30 mmHg daha yüksek bir okuma 
gösterebilir. Ev ölçümü; kan basıncı okumalarında, tamamlayıcılarda, 
doktor okumalarında dış etkilerin etkinliğini azaltabilir ve daha kesin 
tam kan basınç geçmişi sağlar. 
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4. WHO (Dünya Sağlık Örgütü) Kan Basınç Sınıflandırması 

Yaş ile ilgili olmaksızın, yüksek kan basıncını değerlendirme 
standartları, aşağıda gösterildiği şekilde Dünya Sağlık Organizasyonu 
(WHO) tarafından kurulmuştur: 

 
Sıralama Sistolik basınç Diyastolik basınç Karşı önlemler 

Hipotansiyon 13,3/100  8,0/60 Doktora başvurulmalıdır 

Orto-arteriotomi 13,3/10018,7/140 8,0/6012,0/90 Öz denetim 

Hafif 
hipertansiyon 

18,7/14021,3/160 12,0/9013,3/100 Doktora başvurulmalıdır 

Orta 
hipertansiyon 

21,3/16024,0/180 13,3/10014,7/110 Doktora başvurulmalıdır 

Şiddetli 
hipertansiyon 

 24,0/180  14,7/110 Tehlikeli! Mümkün olan 
en kısa sürede hastaneye 
gidilmelidir 

 

 NOT: Hipopiez hakkında tanım yoktur ve genel olarak 100 mmHg’dan 
daha düşük olan SYS (sistolik basınç) hipopiez olarak adlandırılır. 

 
5. Kan basıncı varyasyonları? 

Bir bireyin kan basıncı günlük ve mevsimsel bazda büyük ölçüde 
değişiklik gösterir. Gün boyunca çeşitli koşullardan ötürü 30 ila 50 
mmHg arasında değişiklik gösterebilir. Hipertansif bireylerde 
varyasyonlar daha da belirgindir. Normal olarak, kan basıncı çalışırken 
ya da hareket ederken yükselir ve uyku süresince en düşük 
seviyelerine düşer. Bu nedenle bir ölçümün sonuçları ile aşırı endişeye 
kapılmaya gerek yoktur. 
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Sizin normal kan basıncınızı öğrenmek için, bu kılavuzda tanımlanan 
prosedür kullanılarak her gün aynı zamanda ölçümler alınır. Düzenli 
okumalar daha kapsamlı bir kan basıncı öyküsü verir. Kan basıncınız 
kaydedildiği zaman gün ve saatin not edildiğinden emin olunuz. Kan 
basıncı verilerini değerlendirmek için doktora başvurunuz. 

 
6. Kan basıncı ölçümü için en iyi zaman ne zamandır? 
 

 Ürinasyon sonrasında, sabah kahvaltısı öncesinde. 
 Gece uyumadan önce. 
 İlaç alımından önce. 

 
Lütfen stabil bir vücut durumunu koruyunuz ve ölçüme her zaman 
dikkat ediniz. Biz, her gün aynı saatte ölçümlerin alınmasını 
öneriyoruz. 
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Yaygın arıza Çözümler 

Pillerin takılıp  tuşuna 
basılması sonrasında cihaz 
çalışmıyor 

Pillerin doğru bir şekilde takıldığını 
kontrol ediniz 

Pilleri yenileri ile değiştiriniz 

Birçok başarısız ölçüm vakaları ya 
da ölçülen değerin düşük (ya da 
yüksek) olması 

Bağlantıyı ve kolluğun sarılmasını 
kontrol ediniz 

Kolluğun çok sıkı ya da çok gevşek 
dolanıp dolanmadığını kontrol 
ediniz. Eğer çok sıkı sarıldıysa 
kıyafeti çıkarınız 

Sakin, rahatlamış bir vücut 
durumunda olduğunuza emin 
olunuz. Ölçümden önce kendinizi 
rahatlatmak için derin nefes alınız 

Monitör iyi durumda, ama her 
ölçüm sonucu farklı 

Lütfen “kan basıncı 
varyasyonlarını” dikkatli bir şekilde 
okuyunuz 

Değer, bir klinik ya da doktor 
muayenehanesinde ölçülenden 
farklı 

Her gün ölçülen değeri not edin ve 
bir doktora başvurun 

Pompa çalışıyor, ama basınç 
yükselmiyor 

Kolluğun doğru bir şekilde bağlı 
olup olmadığını kontrol ediniz 
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Aşağıdaki tablo muhtemel arıza gösterge ikonu, muhtemel neden ve 
çözümleri gösterir. 
 

Arıza göstergesi Arıza nedeni Çözüm 
Err4 Ölçüm için basınç 

yetersiz 
Ölçümden önce kolluğu 
doğru bir şekilde 
bağlayınız 

Err5 Basınçlandırma hatası Eğer kollukta hava 
kaçağı varsa bunu 
kontrol ediniz 

Err6 Kol ya da vücut 
hareketinden 
kaynaklanan 
basınçlandırma hatası 

Kolunuzu ve 
vücudunuzu sabit 
tutunuz ve yeniden 
ölçüm alınız 

Err7 Kolluk, çok gevşek ya 
da düşmüş 

Kolluğu sıkı bir şekilde 
bağlayınız 

Err8 Basınç, maksimum 
değeri (290 mmHg) 
aşıyor 

Lütfen yeniden ölçüm 
alınız 

Düşük voltaj ikonu 
“ ” durumu 

Pil düşük Pilleri yenileriyle 
değiştiriniz 

 

 Uyarı: Eğer durumlar çözülemiyorsa ya da beklenmedik bir sorun 
meydana geliyorsa, lütfen yerel sağlayıcınıza başvurunuz. 
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Cihazı korumak için lütfen aşağıdaki maddelere uyunuz ve ölçüm 
doğruluğuna emin olunuz. 
 

 Lütfen kullanım sonrasında monitörü ve aksesuarları uygun bir 

şekilde depolayınız. 

 Monitör ve aksesuarları yüksek sıcaklıkta, nemde, tozda tutmayınız 

ya da güneş ışığına maruz bırakmayınız. 

 Kolluk, içinde bir hava yastığı içerir, lütfen uygulamalarda özen 

gösteriniz, onu katlamayınız, çekmeyiniz ya da bükmeyiniz. 

 Yetkisiz şekilde cihazı sökmeyiniz ya da tamir etmeyiniz. 

 Yetkisiz şekilde parçaları değiştirmeyiniz. 

 Monitörü lütfen yumuşak kuru bir bez ile temizleyiniz. Eğer 

gerekiyorsa, yumuşak kuru bir bez ile temizlemeden önce su ya da 
nötral bir deterjan ile temizlenmiş yumuşak bez kullanınız. 
Gerektiği zaman tuvalet ispirtosu ile nazikçe temizlemek için hidrofil 
pamuk kullanarak makinenin dezenfeksiyonunu sağlayınız. Temizlik 
için deterjan kullanmayınız. 

 Cihaz içerisine su sızdırmayınız. 

 
 
 
 

Biz cihazı, yerel kanunlar ve yönetmeliklere göre kalibre etmeyi tavsiye 
ediyoruz. 

 
 
 
 

İPUCU 
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Üretici : JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY CO., LTD. 
Sales Center Address: Huanyuan East Road No.l, Xuzhuang  
Software Park, ,Nanjing, Jiangsu Province, P.R. China, 210000 
Manufacturing Address: YunYang Industrial Park, 
DanYang, Jiangsu Province, P.R. China, 212300 
http://www.yuwell.com  
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