
คูมือการใชงาน
เครื่องวัดความดันโลหิต (ที่ขอมือ)

Model no: BC57

เรียน คุณลูกคา

1. รายละเอียดของอุปกรณ

ขอขอบคุณที่เลือกหนึ่งในสินคาของเรา บอยเลอรมีชื่อเสียงเรื่องผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง
ที่ถูกออกแบบมาเปนอยางดีโดยมีนวัตกรรมและการใหความสำคัญของเรื่องความปลอดภัย
ของทานเปนแรงผลักดันของพวกเรา โดยผลิตภันฑตางๆของเรานั้นครอบคลุมไดทั้งดาน
ความสะดวกสบาย และสุขภาพไมวาจะเปนแผนใหความรอน, เครื่องชางน้ำหนัก,   
เครื่องวัดความดันโลหิต, เครื่องวัดอุณหภูมิรางกาย, เครื่องวัดชีพจร, เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 
รวมทั้งผลิตภัณฑดานความงามและเครื่องนวด กรุณาอานคูมือนี้ใหรอบคอบและเก็บไวเพื่อใช
ในครั้งตอไปอยาลืมที่จะแบงปนคูมือนี้กับผูที่ใชอุปกรณรวมกับทาน

ขอแสดงความนับถือ
บอยเลอร

โปรดตรวจสอบวาบรรจุภัณฑเครื่องวัดความดันโลหิต  Beurer BC 57 นั้นอยูในสภาพสมบูรณ
และอุปกรณอยูครบ โปรดตรวจสอบวาไมมีรองรอยเสียหายอะไรที่สามารถมองเห็นได หรือสวน
ประกอบอื่นๆมีไมครบกอนการใช หากคุณมีขอสงสัย หามใชอุปกรณนี้ ติดตอผูแทนจำหนายหรือ
ที่อยูการบริการลูกคาตามที่ระบุ เครื่องวัดความดันโลหิต ที่ขอมือ นั้นถูกใชเพื่อวัดความดันโลหิต
จากภายนอก และตรวจคาความดันโลหิตของผูใหญ ดังนั้นอุปกรณชนิดนี้ จะชวยใหคุณวัดความ
ดันโลหิตอยางงายดาย รวมถึงบันทึกคาที่วัดได และแสดงคาเฉลี่ยความดันโลหิตของคาที่ถูกวัด 
คุณจะถูกแจงเตือน ถาหากคุณมีภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะ และคาที่ถูกบันทึกจะถูกประมวลผล
แบบกราฟ

2. ขอมูลที่สำคัญ
เครื่องหมายและสัญลักษณคำเตือนตางๆ

สัญลักษณในคูมือการใชตอไปนี้จะถูกใชจริงและสามารถพบเห็นไดตามตัวผลิตภัณฑและสวน
ประกอบเพิ่มเติม

ขอควรระวัง

หมายเหตุ: ขอมูลที่สำคัญ

ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใชงาน

อยูในประเภท Type BF

ไฟฟากระแสตรง

การกำจัดอุปกรณควรเปนไปตาม

ขอกำหนดของ EC Directive – WEEE

ผูผลิต

อุณหภูมิ และความชื้น ขณะเก็บรักษา

อุณหภูมิ และความชื้น ขณะใชงาน

SN หมายเลขเครื่อง (Serial Number)

  0483
รับรองวาผลิตภัณฑนี้มีคุณสมบัติ
สอดคลองตามขอกำหนดที่สำคัญทาง
การแพทย (Directive 93/42/EEC)

Storage

RH ≤85 %-20°C

55°C

Operating

10°C

40°C

RH ≤85 %

ปองกันตอความชื้น

คำแนะนำเกี่ยวกับการใชงาน
• โปรดทำการวัดความดันโลหิตในเวลาเดียวกันของแตละวันเพื่อความแมนยำใน
  การเปรียบเทียบคา
• ผอนคลายประมาณหานาทีกอนการวัดทุกครั้ง
• หากคุณตองการที่จะดำเนินการวัดหลายครั้งกับคนคนเดียว โปรดรอหานาทีระหวางการวัด
  แตละครั้ง
• หามวัดความดันโลหิตภายใน 30 นาทีหลังจากการรับประทานอาหาร, ดื่มน้ำ, การสูบบุหรี่    
  หรือการออกกำลังกาย
• โปรดทำการวัดซ้ำหากคุณไมแนใจผลของการวัด
• คาที่วัดไดโดยคุณจะเปนขอมูลสำหรับคุณเทานั้น - คาการวัดใชแทนการตรวจของแพทย    
  ไมได โปรดปรึกษาคาที่วัดไดกับแพทยของคุณ และหามใชผลการวัดในการตัดสินใจทาง     
  การแพทยใดๆ (อยางเชน การใชยารักษาโรค )

• หามใชเครื่องวัดความดันในทารกแรกเกิดหรือผูปวยครรภเปนพิษ เราขอแนะนำใหปรึกษา
  แพทย กอนที่จะใชวัดความดันในระหวางการตั้งครรภ
• ในกรณีที่การไหลเวียนของเลืิอดไหลเวียนไมดีเทาที่ควรบริเวณแขนสืบเนื่องมาจากผลของ
  โรคหลอดเลือดเฉียบพลันหรือเรื้อรัง (รวมถึงการหดตัวของหลอดเลือด) การวัดความดันของ
  เครื่องวัดความดันที่ขอมืออาจจะไมถูกตองได ในกรณีนี้ควรหลีกเลี่ยงการใช 
  เครื่องวัดความดันโลหิตที่ขอมือ
• โรคหัวใจและหลอดเลือดอาจนำไปสูการวัดที่ไมถูกตอง หรือมีผลกระทบตอความถูกตองของ  
  การวัด นอกจากนี้ยังรวมถึงคนที่มีความดันโลหิตต่ำมาก คนที่เปนโรคเบาหวานมีความผิดปกติ
  ของการไหลเวียนโลหิต และมีอาการหนาว หรือตัวสั่น
• เครื่องวัดความดันโลหิต จะตองไมถูกนำมาใชรวมกับ เครื่องจี้ตัดดวยระบบไฟฟา
• โปรดใชอุปกรณกับบุคคลที่มีขนาดขอมือตามที่ระบุไวบนผาพันขอมือเทานั้น
• หากวัดความดันขณะที่ผาพันขอมือพองอยูประสิทธิภาพในการวัดอาจลดลง
• ระหวางการตรวจวัดความดันโลหิต การไหลเวียนของเลือดจะตองไมถูกหยุดเปนเวลานานโดยไม
  จำเปน ถาอุปกรณทำงานผิดปกติใหถอดผาพันขอมือออกจากขอมือ
• ไมอนุญาตใหทำใหเกิดแรงดันในผาพันขอมือ หรือทำการวัดบอยครั้ง เนื่องจากจะเกิดผลทำ
  ใหเลือดไมสามารถหมุนเวียนไดและ อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ
• โปรดตรวจสอบวาผาพันขอมือไมไดรัดอยูบริเวณที่หลอดเลือดแดง หรือหลอดเลือดดำ
  กำลังไดรับการรักษาทางการแพทย เชน การฟอกเลือด intravascular access, 
  intravascular therapy หรือ arteriovenous (AV) shunt
• หามใชผาพันขอมือวัดความดันกับคนที่ไดผาตัดนำเตานมออก
• หามรัดสายรัดบนบริเวณที่มีบาดแผล เนื่องจากอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บได
• เครื่องวัดความดันโลหิต จะใชงานไดเมื่อมีถานเทานั้น
• เพื่อเปนการประหยัดถาน เครื่องวัดความดันโลหิตจะทำการปดโดยอัตโนมัติหากคุณไมได
  กดปุมใดๆ ภายใน 30 วินาที
• อุปกรณมีไวเพียงเพื่อวัตถุประสงคที่อธิบายไวในคูมือสำหรับการใชงาน ผูผลิตจะไมรับผิดชอบ
  ตอความเสียหายอันเกิดจากการใชงานที่ไมเหมาะสม หรือความประมาท
• โปรดทราบวาการถายโอนขอมูลและการจัดเก็บขอมูลเปนไปได เมื่อเครื่องวัดความดันโลหิต 
  ของคุณยังมีถานอยูเทานั้น เมื่อถานหมด เครื่องวัดความดันโลหิตจะไมสามารถระบุวันที่
  และเวลาได

คำแนะนำสำหรับการจัดเก็บและการบำรุงรักษา

• เครื่องวัดความดันโลหิต ทำจากสวนประกอบอิเล็กทรอนิกสที่มีคุณภาพ ความถูกตองของคา
  ที่วัดได และอายุการใชงานของอุปกรณนั้นขึ้นอยูกับการใชงานอยางระมัดระวัง:
- ปองกันอุปกรณจากแรงกระทบ ความชื้น สิ่งสกปรก ความผันผวนของอุณหภูมิ และแสงแดด
- โปรดอยาทำอุปกรณตกพื้น
- ไมควรใชอุปกรณในบริเวณใกลเคียงของแมเหล็กไฟฟาแรงสูง และนำใหหางจากระบบวิทยุ หรือ
  โทรศัพทมือถือ
- ใชสายรัดที่มาพรอมกับผลิตภัณฑ หรือชิ้นสวนที่มาพรอมกับผลิตภัณฑเทานั้น มิฉะนั้นคาที่วัด
  ที่ไมถูกตองจะถูกบันทึก
• อยากดปุมกอนที่จะพันผาพันขอมือ
• เราแนะนำใหถอดถานออกกอนถาหากอุปกรณจะไมถูกใชเปนเวลานาน

     หมายเหตุการใชถาน
• ถาผิวหนังหรือตาของคุณ สัมผัสกับของเหลวในถาน ใหลางบริเวณที่สัมผัสดวยน้ำสะอาด และ
  ขอความชวยเหลือทางการแพทย
• อันตรายจากการสำลัก! เด็กเล็กอาจกลืนถานและทำใหถานติดคอได เก็บถานใหหางจากเด็กเล็ก
• สังเกตเครื่องหมายขั้วบวก (+) และลบ (-)
• หากถานรั่ว ใหใสถุงมือปองกันและทำความสะอาดชองใสถานดวยผาแหง
• ปองกันถานจากความรอนมากเกินไป

• มีความเสี่ยงที่จะระเบิด! หามโยนถานลงไปในกองไฟ
• หามชารจหรือทำใหถานลัดวงจร
• หากไมไดใชอุปกรณ เปนระยะเวลาคอนขางนาน ใหนำถานออกจากชองใสถาน
• ใชถานชนิดที่เหมือนกันหรือเทียบเทาเทานั้น
• เปลี่ยนถานทั้งหมดในเวลาเดียวกันเสมอ
• หามใชถานที่ชารจได (rechargeable)
• หามถอดชิ้นสวน เปด หรือบดขยี้ถาน

คำแนะนำสำหรับการซอมแซมและการกำจัด

• ถานไมไดถูกจัดอยูในขยะในครัวเรือน โปรดกำจัดถานในที่ที่จำกัดไวสำหรับ      
  ทิ้งถาน
• หามซอมแซมหรือปรับอุปกรณดวยตัวคุณเอง หากคุณดำเนินการเองการรับประกันจะถือ
  เปนโมฆะ
• การซอมแซมจะตองดำเนินการโดยฝายบริการลูกคา หรือ ผูผลิตที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
• หามแกะอุปกรณ หากไมปฏิบัติตามการรับประกันจะเปนโมฆะ
• ดวยเหตุผลทางธรรมชาติ หามกำจัดอุปกรณที่ใชไมไดแลวไปกับขยะครัวเรือน ใหกำจัด
  อุปกรณในจุดที่จัดไวใหหรือจุดรีไซเคิล กำจัดอุปกรณตามระเบียบ  
  EC Directive-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 
  ถาคุณมีคำถาม โปรดติดตอสำนักงานที่รับผิดชอบในการกำจัด
  อุปกรณในเขตของคุณ

3. คำอธิบายอุปกรณ
1. จอแสดงผล
2. ปุม เปด/ปด เครื่อง
3. บันทึกคาผูใชงาน M
4. ผาพันขอมือ
5. ฝาปดที่ใสถาน
6. แถบสีแสดงความรุนแรงของความดันตามมาตราฐานองคการอนามัยโลก (WHO)

mmHg
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mmHg
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สัญลักษณบนหนาจอแสดงผล

1. ลูกศรชีแถบสีแสดงความรุนแรงของความดัน
2. สัญลักษณสำหรับการถายโอนทางบลูทูธ
3. เวลาและวันที่
4. ความดันชวงหัวใจบีบตัว (Systolic Pressure)
5. ความดันความดันชวงหัวใจคลายตัว
   (Diastolic pressure)
6. คาชีพจร
7. สัญลักษณความผิดปกติของอัตราการเตน
  ของหัวใจ       และสัญลักษณชีพจร
8. สัญลักษณบงบอกวาแบตเตอรี่ต่ำ
9. ลูกศรแสดงสถานะการปลอยลม
10. หนวยความจำผูใชงาน
11. แสดงลำดับคาความจำที่บันทึกไว คาเฉลี่ย (A), 
     คาเฉลี่ยชวงเชา (AM), คาเฉลี่ยชวงเย็น (PM)

 / 
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4. การเตรียมอุปกรณ
• เลื่อนฝาชองใสถานบริเวณดานหลังของอุปกรณ
• ใสถาน AAA (2 กอน) (ชนิดอัลคาไลน LR03)
  ตรวจสอบใหแนใจวาถานถูกใสอยางถูกตอง และ
  หามใชถานชารจ



• ปดฝาชองใสถานอีกครั้งอยางรอบคอบ

Pb       Cd       Hg

หากสัญลักษณเปลี่ยนถาน       ปรากฏขึ้น หมายความวาเครื่องมือนี้ไมสามารถใชวัดคา   
ความดันโลหิตไดแลว โปรดเปลี่ยนถานใหมทั้งหมด เมื่อสัญลักษณ 24h แสดงบนจอแสดงผล 
ใหตั้งวันที่และเวลาตามที่ระบุไวดานลาง
ถานที่ใชหมดแลวควรนำไปทิ้งที่ทิ้งเฉพาะที่, จุดรีไซเคิล, ตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑ
อิเล็กทรอนิกส มีขอบังคับทางกฎหมายที่จะตองทำการกำจัดอุปกรณนี้
รหัสดานลางที่ถูกพิมพไวอยูบนถานนั้นมีสารพิษอันตรายบรรจุอยู ไดแก 

มันสำคัญที่จะตองตั้งวันที่และเวลาใหถูกตอง มิฉะนั้นคุณจะไมสามารถบันทึกคาที่วัดกับ
วันที่และเวลาไดอยางถูกตอง และสามารถเขาไปดูไดอีกครั้งในภายหลัง

 

หากทานมีความตองการที่จะทำการตั้งคา โปรดดึงถานออกและใสเขาเครื่องอีกครั้ง หรือ กดปุม
เปด/ปดเครื่อง      คางไวเปนเวลา 5 วินาทีในขณะที่เครื่องวัดความดันโลหิตยังคงปดอยู 

รูป
แบ

บช
ั่วโ

มง
 

รูปแบบชั่วโมงกำลังแสดงบนจอแสดงผล
• เลือกรูปแบบชั่วโมงที่ตองการใชโดยการเลือกปุม
  หนวยความจำ M และยืนยันดวยปุมเปด/ปดเครื่อง

วัน
ที่

เว
ลา

บล
ูทูธ

• เมื่อเลขปแสดงอยูบนหนาจอเลือกปโดยใชปุมหนวยความจำ 
  M และยืนยันดวยปุมเปด/ปดเครื่อง    
• เมื่อเลขเดือนแสดงอยูบนหนาจอ เลือกเดือนโดยการใชปุม
  หนวยความจำ M และยืนยันดวยปุมเปด/ปดเครื่อง 
• เมื่อเลขวันแสดงอยูบนหนาจอ เลือกวันที่โดยการใชปุม
  หนวยความจำ M และยืนยันดวยปุมเปด/ปดเครื่อง  

  หมายเหตุ
หากคุณตั้งคารูปแบบ 12 ชั่วโมง วันจะถูกแสดงผลกอนเดือน

• เมื่อชั่วโมงแสดงผลบนหนาจอ เลือกชั่วโมงโดยการใช
  ปุมหนวยความจำ M และยืนยันดวยปุมเปด/ปดเครื่อง 
• เมื่อนาทีแสดงผลบนหนาจอ เลือกนาทีโดยการใชปุม
  หนวยความจำ M และยืนยันดวยปุมเปด/ปดเครื่อง

เมื่อสัญลักษณบลูทูธแสดงผลบนหนาจอ
• กดปุมหนวยความจำ M เพื่อเลือกเปดหรือปดการใชงานโอนความจำผานบลูทูธ 
  และยืนยันดวยปุมเปด/ปดเครื่อง
     หมายเหตุ
การเปดบลูทูธจะทำใหถานหมดเร็วขึ้น

5. วัดความดันโลหิต
การพันผาพันขอมือ

1 2 3
1 c

m

mmHg
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mmHg
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M
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• หงายมือซายขึ้น โปรดตรวจสอบใหมั่นใจวาไมมีความแนนของเสื้อหรือสิ่งอื่นใดที่จะขัดขวาง
  การหมุนเวียนโลหิต และ ผาพันขอมือ
• สวมผาพันขอมือแบบตีนตุกแกที่ขอมือและใหตัวเครื่องอยูดานเดียวกับฝามือ โดยตัวเครื่องอยู
  หางจากขอมือประมาณ 1 ซม.
• พันผาพันขอมือใหแนน แตอยาใหรัดจนเกินไป

ทาที่ถูกตอง
• ผอนคลายประมาณหานาทีกอนการวัดทุกครั้ง มิฉะนั้นการคลาดเคลื่อนสามารถเกิดขึ้นได
• คุณสามารถใชการวัดขณะนั่งหรือนอนลง ในการดำเนินการ
  การวัดความดันโลหิตทำใหแนใจวาคุณกำลังนั่งแบบสบาย ๆ 
  โดยแขนและหลังของคุณกำลังพิงบางอยางอยู หามไขวหาง 
  และควรวางเทาของคุณราบไปกับพื้น ทำใหแนใจวาขอมือ
  อยูในระดับการเตนของหัวใจเสมอ 
• เพื่อหลีกเลี่ยงการวัดที่ผิด โปรดอยูนิ่งๆขณะทำการวัด และหามพูด
การทำการวัดความดันโลหิต
ตามที่อธิบายไวขางตน วางขอมือและอยูในทาทำการวัดที่ถูกตอง
• กดปุมเปด/ปดเครื่อง     เพื่อเริ่มตนการใชเครื่องวัดความดันโลหิต 
  หนาจอแสดงผลทั้งหมดจะแสดงในเวลาสั้นๆ 
  เครื่องวัดความดันโลหิต จะเริ่มวัดโดยอัตโนมัติหลังจาก 5 วินาที 
  การวัดจะทำการระหวางชวงที่ปลอยลมเขาผาพันขอมือ
    หมายเหตุ
คุณสามารถยกเลิกการวัดไดตลอดเวลาโดยกดปุมเปด/ปดเครื่อง

• ความดันชวงหัวใจบีบตัว (systolic pressure) 
  ความดันชวงหัวใจคลายตัว (diastolic  pressure) และ 
  การวัดอัตราการเตนของชีพจรจะแสดงขึ้น
• EE จะปรากฏขึ้นหากการวัดไมไดดำเนินการอยางถูกตอง     
  และทำการวัดใหม
• จากนั้นเลือกใชหนวยความจำที่ตองการโดยการกดปุมหนวยความจำ  M
  หากคุณไมไดเลือกหนวยความจำผูใช ความจำที่วัดจะถูกเก็บไวในหนวยความจำผู
  ใชลาสุด สัญลักษณหนวยความจำที่เกี่ยวของ    หรือ    จะปรากฏที่บนหนาจอ
• กดปุมเปด/ปดเครื่อง    เพื่อปดเครื่องวัดความดันโลหิต คาที่วัดไดจะถูกเก็บไวใน
  หนวยความจำผูใชที่เลือก

เมื่อพบชีพจร สัญลักษณชีพจร     จะปรากฏขึ้น

• หากไมมีการเชื่อมตอไปยัง application หลังจาก 30 วินาที สัญลักษณบลูทูธจะหายไป และ 
  เครื่องวัดความดันโลหิตจะปดโดยอัตโนมัติหลังจาก 3 นาที

หัวใจเตนผิดปกติ

เครื่องมือนี้สามารถแสดงวาผูถูกวัดความดันมีความเสี่ยงของภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะโดย
หนาจอจะแสดงสัญลักษณ       การแสดงสัญลักษณภาวะหัวใจเตนผิดปกติที่หนาจอนั้นอาจ
เกิดจากขอบกพรองในระบบ bioelectrical ที่ควบคุมการเตนของหัวใจหรืออาการที่ทำใหอัตรา        
การเตนหัวใจชาหรือเร็วเกินไป อาจเกิดขึ้นดวยกรณีอื่นๆเชน โรคหัวใจ, อายุ, รางกายมีสาร     
กระตุนความเครียด หรือ ขาดการนอนหลับ
หากเครื่องวัดแสดงสัญลักษณ        ใหทำการวัดซ้ำโดยพักรางกายประมาณ 5 นาทีกอนแลวจึง
ทำการวัดใหมโดยหามพูดคุยหรือขยับรางกาย หากวาหนาจอยังคงแสดงสัญลักษณ       อีกครั้ง 
ผูใชควรปรึกษาแพทย ไมควรวินิจฉัยอาการหัวใจผิดปกติดวยตนเองเนื่องจากเปนอันตรายได    
โปรดปฏิบัติตามคำสั่งแพทยเทานั้น
การจำแนกประเภทของการวัด:
การวัดสามารถจำแนกและประเมินผลตามตารางตอไปนี้
อยางไรก็ตาม คามาตรฐานเหลานี้ทำหนาที่เพียงเปนแนวทางทั่วไป เพราะความดันโลหิตของ
แตละบุคคลจะแตกตางกันไป ในผูคนและคนที่มีกลุมอายุที่แตกตางกัน ฯลฯ
คุณควรจะปรึกษาแพทยของคุณอยางสม่ำเสมอเพื่อขอคำแนะนำ แพทยของคุณจะบอกคา
ความดันโลหิตที่ปกติสำหรับคุณ รวมถึงคาความดันโลหิตที่เปนอันตรายสำหรับคุณ การจัด
คาที่แสดงบนจอแสดงผลและระดับที่แสดงบนเครื่องเปนประเภทใด ถาคาความดันโลหิต
ชวงหัวใจบีบตัว (systole) และ ความดันชวงหัวใจคลายตัว (diastole) ตกอยูในประเภทที่
แตกตางกันคา ของ หัวใจ และการลมสลาย Diastole เปนสองประเภท ที่แตกตางกัน
(อยางเชนคาความดันโลหิตชวงหัวใจบีบตัว (systole) ตกอยูในประเภท “สูงปกติ” และคา
ความดันโลหิตชวงหัวใจคลายตัว (diastole) ตกอยูในประเภทปกติ การจำแนกหมวดหมู
แบบแถบสีบนอุปกรณจะแสดงประเภท
ที่สูงกวาเสมอ ตัวอยางเชน ที่กำหนดใหก็จะเปน “สูงกวาปกติ”

ประเภทระดับ

ความดันโลหิต

แรงดันหัวใจบับตัว 

(มิลลิเมตรปรอท mmHg)
ระดับ3: severe hypertension ≥180 ≥110 พบแพทยทันที

พบแพทยทันทีระดับ2: moderate 
hypertension

160-179 100-109

ระดับ 1: mild hypertension 140-159 90-99
130-139 85-89
120-129 80-84
<120 <80

แรงดันหัวใจคลายตัว

(มิลลิเมตรปรอท mmHg)
การดำเนินการ

พบแพทยเปนระยะ
พบแพทยเปนระยะ
สำรวจดวยตนเอง
สำรวจดวยตนเอง

สูงกวาปกติ
ปกติ
ดี

ที่มา : WHO, 1999 (World Health Organization)

6. การแสดงผลและลบคาความจำ

• เมื่ออุปกรณถูกปดอยูเลือกใชหนวยความจำผูใชที่ตองการ(  ,  ) โดยใชปุมหนวย
  ความจำ  M และยืนยันดวยปุมเปด/ปด       คาเฉลี่ยของการวัดทั้งหมดจะแสดงผล
  ขึ้นบนหนาจอหน

วย
คว

าม
จำ

ผูใ
ช

หน
วย

คว
าม

จำ
ผูใ

ช • ถาบลูทูธถูกเปดใชงาน (สัญลักษณจะกระพริบอยูบนจอแสดงผล ), เครื่องวัดความ-
  ดันโลหิต กำลังพยายามที่จะเชื่อมตอกับ application หากคุณ กดปุม M 
  ในตอนนี้การถายโอนจะถูกยกเลิกและคาเฉลี่ยจะแสดงบนหนาจอ สัญลักษณ
  บลูทูธ      จะหายไป
• ปุมกดจะไมสามารถใชงานไดทันทีที่มีการเชื่อมตอ สัญลักษณบลูทูธจะหายไป เมื่อมี
  การสงขอมูลอยางสมบูรณ

วินิจฉัยผล

คาที่วัดไดจะถูกเก็บบันทึกไวพรอมกับเวลาและวันที่ แตหากวาตัวเครื่องมีผลวัดเกิน
60 ผล ผลวัดที่เกาที่สุดจะถูกลบออกจากตัวเครื่องโดยอัตโนมัติ

Pb=มีตะกั่วเปนสวนผสม
Cd=มีแคดเมี่ยมเปนสวนผสม
Hg=มีปรอทเปนสวนผสม

     หมายเหตุ
หากทานกดปุมบันทึก M คางไว ทานจะสามารถตั้งคาไดเร็วขึ้น

ตั้งคารูปแบบชั่วโมง เวลา และ วันที่ 
เมนูนี้สามารถใหผูใชตั้งคาไดตามลำดับตอไปนี้         
รูปแบบชั่วโมง        วันที่         เวลา        การตั้งคาบลูทูธ

• เมื่อสัญลักษณบลูทูธกะพริบบนจอแสดงผล แสดงวาเครื่องวัดความดันโลหิต พยายามที่จะ
  เชื่อมตอไปยัง application โดยใชเวลาประมาณ 30 วินาที.
• สัญลักษณBluetooth®จะหยุดกะพริบทันทีที่การเชื่อมตอสำเร็จ ขอมูลการวัดทั้งหมดจะ
  ถูกโอนโดยอัตโนมัติไปยัง application เมื่อขอมูลถูกโอนไปทั้งหมดอุปกรณจะปด ถาการ
  ถายโอนขอมูลไมประสบความสำเร็จ " EE7" จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล



คา
เฉ

ลี่ย

• กดปุมหนวยความจำที่เกี่ยวของ M
“PM” จะแสดงบนจอแสดงผลคาเฉลี่ยของคาความดันโลหิตตอนเย็น

สำหรับ 7 วันที่ผานมาจะปรากฏขึ้น (เย็น : 6:00 p.m. - 8:00 p.m. )

เมื่อ “A” แสดงบนจอแสดงผลคาเฉลี่ยของคาความดันโลหิตทั้งหมด  
ที่ถูกบันทึกไวในหนวยความจำของผูใชนี้จะปรากฏขึ้น

• กดปุมหนวยความจำ M
“AM” จะแสดงบนจอแสดงผลคาเฉลี่ยของคาความดันโลหิตตอนเชา
สำหรับ 7 วันที่ผานมาจะปรากฏขึ้น (เชา :05:00 a.m. - 09:00 a.m. )

คา
คว

าม
ดัน

โล
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ที่ว
ัดไ

ดแ
ตล

ะค
รั้ง

เมื่อปุมหนวยความจำ M ถูกกดอีกครั้ง 
คาที่วัดลาสุดของแตละบุคคลจะแสดงขึ้น (ในตัวอยางนี้คือคาความ
ดันที่ถูกบันทึกครั้งที่ 03) เมื่อปุมหนวยความจำM ถูกกดอีกครั้ง 
คุณจะสามารถดูคาความดันที่ถูกบันทึกกอนหนาและ อื่นๆได

• เพื่อปดอุปกรณอีกครั้งใหกดปุม เปด/ปด

     หมายเหตุ คุณสามารถออกจากเมนูในเวลาใดก็ไดโดยการกดปุม เปด/ปดเครื่อง

• ในการลบหนวยความจำที่เกี่ยวของของผูใช คุณตองเลือกหนวยความจำผูใชที่ตอง
การจะลบ

• เริ่มตนดวยการเรียกดูคาความจำคาเฉลี่ยของคาการวัด A จะแสดงบนจอแสดงผล
และคาเฉลี่ยของคาความดันโลหิตที่ถูก บันทึกในหนวยความจำ
ผูใชนี้จะปรากฏขึ้น

• จากนั้นกดปุมหนวยความจำ M คางไวประมาณ 5 วินาที
คาทั้งหมดในหนวยความจำของผูใชที่เลือกจะถูกลบ

ลบ
คา

คว
าม

จำ
ทั้ง
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ด
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ที่ว
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รั้ง เพื่อลบคาที่วัดไดในแตละครั้งจากหนวยความจำของผูใชที่เกี่ยวของ คุณจะตองเลือก
หนวยความจำผูใชที่ตองการจะลบ
• เริ่มตนการเรียกดูคาความดันที่ถูกบันทึกครั้งนั้นๆ
• กดปุมหนวยความจำ M คางไว 5 วินาที
• คาที่เลือกจะถูกลบออก และ สัญลักษณ CL 00 จะปรากฏขึ้นในเวลาสั้น ๆ
• หากคุณตองการที่จะลบคาอื่น ๆ อีก ใหทำซ้ำขั้นตอนที่อธิบายไวขางตนคุณสามารถ
ปดเครื่องไดในเวลาใดก็ไดโดยการกดปุม เปด/ปด

การโอนขอมูลผาน บลูทูธ สมารท
นอกจากนี้คุณยังสามารถโอนคาที่วัดไดที่ไดถูกบันทึกไวในเครื่องวัดความดันไปยังสมารทโฟนของ
คุณโดยใชบลูทูธ สมารทโฟนคุณจะตองใช app Beurer " HealthManager " สำหรับการโอน 
ขอมูล และ app นี้สามารถดาวนโหลดไดจาก App Store และ Google play
ดำเนินการดังตอไปนี้เพื่อการโอนคาความดัน : ถาบลูทูธถูกเปดใชงานอยูแลวในเมนูการตั้งคา 
ขอมูลจะถูกโอนโดยอัตโนมัติ หลังจากการวัดสัญลักษณบลูทูธจะปรากฏอยูดานบนซาย ของ
จอแสดงผล (ดูบทที่ 4 การเตรียมอุปกรณ,บลูทูธ)

ขั้นตอนที่ 3: BC 57
ทำการวัด

ขั้นตอนที่ 4: BC 57ขั้นตอนที่ 4: BC 57

ขั้นตอนที่ 2: Beurer “Health Manager” app 
ใน app Beurer “HealthManager” 
เพิ่ม  BC 57 ใน “ตั้งคา/อุปกรณของฉัน”

ขอมูลถูกโอนทันทีหลังการวัด
• ถาบลูทูธถูกเปดใชงาน ขอมูลจะถูกโอน
  หลังจากเลือกหนวยความจำผูใชและกด
  ปุม เปด/ปด

ขอมูลถูกโอนในภายหลัง
• ไปที่โหมดความจำ บทที่ 6 เลือกหนวย
  ความจำผูใชที่ตองการ การโอนขอมูลผาน
  บลูทูธจะเริ่มอยางอัตโนมัติ

      หมายเหตุ
App “Beurer HealthManager” จะตองถูกเปดการใชงานเพื่อทำใหโอนขอมูลได
ถาสมารทโฟนของคุณมีฝาครอบปองกัน ใหเอาออกเพื่อใหแนใจวาไมมีการรบกวนระหวาง     
การถายโอน จึงคอยเริ่มตนการถายโอนขอมูล ใน app Beurer "HealthManager"
เครื่องหมายการคาและโลโก บลูทูธมีการลงทะเบียนเปนเจาของโดย Bluetooth® SIG, Inc. 
และการใชเครื่องหมายใด ๆ ดังกลาวโดย Beurer GmbH อยูภายใตใบอนุญาต เครื่องหมาย
การคาอื่น ๆ และชื่อทางการคาเปนของเจาของที่เกี่ยวของ

7. ขอความระบุความผิดพลาด/การแกปญหา
ในกรณีที่มีขอผิดพลาด ขอความ EE จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
ขอความผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นหาก:
• ความดันชวงหัวใจบีบตัว (Systolic) หรือความดันชวงหัวใจคลายตัว (diastolic) ไมสามารถ
  วัดได (EE 1 )
• ความดันชวงหัวใจบีบตัว (Systolic) หรือความดันชวงหัวใจคลายตัว (diastolic)อยูนอกพิสัย
  การวัด (HI or Lo จะแสดงขึ้นบนหนาจอ)
• ผาพันขอมือถูกพันผิดวิธี หรือแนน หรือหลวมเกินไป ( EE2 ) จะแสดงขึ้นบนหนาจอ
• ความดันผาพันขอมือ สูงกวา 300 mmHg (EE8 จะแสดงขึ้นบนหนาจอ )
• การปมใชเวลามากกวา 160 วินาที (EE3 จะแสดงขึ้นบนหนาจอ )
• ขอมูลไมสามารถสงผานทางบลูทูธได (EE7 จะแสดงขึ้นบนหนาจอ )
• ระบบหรืออุปกรณเกิดความผิดพลาด  ( EE0 EE4 EE5 EE6 หรือ EE7 จะแสดงขึ้นบนหนาจอ)

หากเกิดกรณีใดๆตามที่กลาวมาขางตนใหทำการวัดใหมอีกครั้ง หามขยับหรือพูดระหวางการวัด 
และถาจำเปนใหใสถานใหมหรือเปลี่ยนถาน

8. การทำความสะอาดและดูแลรักษา
• ทำความสะอาดดวยความระมัดระวังดวยผาแหงหรือชุบน้ำหมาดๆเทานั้น
• หามใชผงซักฟอกหรือตัวทำละลาย
• ไมวาจะในกรณีใดๆหามเอาตัวเครื่องแชน้ำ เนื่องจากน้ำอาจเขาตัวเครื่องและทำลายมันได
• หามวางของหนักใดๆบนตัวเครื่องเด็ดขาด

9. ขอมูลทางเทคนิค
หมายเลขรุน       BC 57
ระบบการวัด       การวัดความดันโลหิตจากภายนอกบริเวณขอมือ 

Oscillometric 
ชวงของการวัด ความดันผาพันขอมือ 0-300 mmHg

ความดันชวงหัวใจบีบตัว (systolic) 60-260 mmHg
ความดันชวงหัวใจคลายตัว (diastolic) 40-199 mmHg,
ชีพจร 40-180 ครั้ง/นาที

ความคาดเคลื่อน คาแรงดันเมื่อหัวใจบีบตัว ± 3 มิลลิเมตรปรอท, 
คาแรงดันเมื่อหัวใจคลายตัว   ± 3 มิลลิเมตรปรอท,
อัตราการเตนของหัวใจ ± 5 % ของคาที่แสดง

คาความคาดเคลื่อน คาสูงสุดที่ยอมใหผิดพลาดไดตามมาตรฐานของอุปกรณที่
ทดสอบการใชงานในคลินิค:
คาแรงดันเมื่อหัวใจบีบตัว 8 mmHg
คาแรงดันเมื่อหัวใจคลายตัว 8 mmHg

หนวยความจำ      60 คา (2 ทาน)
ขนาด    ยาว 78 มม x กวาง 60 มม x สูง 23 มม

น้ำหนัก    ประมาณ 96กรัม(g) (ไมรวมถาน) 
ขนาดของผาพันขอมือ    รอบวงประมาณ 140-195 มม.
อุณหภูมิหองที่ทำการวัด   +10 ° C ถึง + 40 ° C, ความชื้นของอากาศ ≤85 % (ไมกลั่นตัว)

 อุณหภูมิที่จัดเก็บ -20 °C ถึง +50 °C, ความชื้นของอากาศ ≤ 85 %
ความดันบรรยากาศ 700 –1050 hPa

แหลงจายไฟ ถาน AAA 1.5 โวลต (2 กอน)

อายุการใชงานของถาน         200 ครั้ง ขึ้นอยูกับความดันโลหิตและ แรงดันปม

อุปกรณเพิ่มเติม    คูมือการใช, ถานAAA 1.5 โวลต (2 กอน), กลองเก็บรักษา 

การจัดแบงประเภท โซอุปทาน, ระบบตอเนื่อง, ความปลอดภัยทางไฟฟา
ชนิด BF, IPX0, ไมมี AP หรือ APG

• อุปกรณตัวนี้อยูในระดับมาตรฐานยุโรป EN 60601-1-2 และมีการระมัดระวังแบบพิเศษ
  ตาม electromagnetic compatibiltiy (EMC) โปรดทราบวาเครื่องมือสื่อสารแบบพกพา   
  สามารถรบกวนอุปกรณตัวนี้ได หากมีขอสงสัย ทานสามารถติดตอฝายบริการลูกคาในตอน
  ทายของคูมือการใชได
• อุปกรณนี้เปนไปตามขอกำหนดอุปกรณการแพทย the EU Medical Devices Directive
  93/42/EEC, the German Medical Devices Act (Medizinproduktgesetz) and the
  standards EN 1061-1 (non-invasive sphygmomanometers, Part 1: General 
  reguirements), EN 1060-3 (non-invasivs sphygmoma nometers, Part3: 
  Supplementary requirements for electro-mechanical blood pressure 
  measuring systems) and IEC 80601-2-30 (Medical electrical eguipment 
  Part 2-30: Particular requirements for the basic safety and essential 
  performance of automated non-invasive sphygmomanometers).       
• ความแมนยำของเครื่องวัดความดันนี้ถูกตรวจอยางรอบคอบและถูกสรางขึ้นเพื่อการใชงานที่
  ทนทาน หากตองการที่จะใชอุปกรณในทางการแพทย อุปกรณนั้นควรจะถูกตรวจสอบความ
  แมนยำเรื่อยๆ 

ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงขอมูลทางเทคนิคโดยไมตองแจงใหทราบลางหนา

ขั้นตอนที่ 1: BC 57
เปดใชงานบลูทูธ ในอุปกรณของคุณ (ดูบทที่ 4 "การเตรียมอปุกรณ, บลูทูธ")
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