
Thank you for selecting Bluedot Blood Pressure Monitor. Please read the user manual 
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for further reference in case any issues arise.
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INTRODUCTION

Features:
• Systolic blood pressure
• Diastolic blood pressure
• Pulse rate
• 199 records for each user

• General Description

• Indications for Use

This product features blood pressure measurement, pulse rate measurement 
and the result storage. The design provides you with two years of reliable 
service.
Readings taken by this blood pressure monitor B-BC071 is equivalent to 
those obtained by a trained observer using the cuff and stethoscope 
auscultation method.
This manual contains important safety and care information, and provides 
step by step instructions for using this blood pressure monitor. Read the 
manual thoroughly before using this product.

This Bluedot Blood Pressure Monitor is a digital monitor intended for use in 
measuring blood pressure and heartbeat rate with a wrist circumference 
ranging from 13.5 cm to 21.5 cm. It is intended for indoor, adult use only.
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INTRODUCTION

This product uses the Oscillometric Measuring Method to detect blood 
pressure. Before every measurement, the unit establishes a “zero point” 
equivalent to the atmospheric pressure. Then it starts inflating the cuff. 
Meanwhile, the unit detects pressure oscillation generated by beat-to-beat 
pulsatile, which is used to determine the systolic pressure and diastolic 
pressure as well as pulse rate.

• Measurement Principle

• Contraindications
1.The device is not suitable for use on the women who are or may be pregnant.
2.The device is not suitable for use on patients with implanted, electrical 
devices, such as cardiac pacemakers, defibrillators. 
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INTRODUCTION

The signs below might be in the user manual, labeling or other component. 
They are the requirement of standard and using.

• Safety Information

Symbol for “THE OPERATION 
GUIDE MUST BE READ”

Symbol for “MANUFACTURER”

Symbol for “SERIAL NUMBER”

Symbol for “TYPE BF APPLIED 
PARTS”

Symbol for “DIRECT CURRENT”

Symbol for “ENVIRONMENT 
PROTECTION - Electrical waste  
products should not be disposed of with 
household waste. Please recycle where 
facilities exist. Check with your local 
authority or retailer for recycling advice”

Caution: These notes must be 
observed to prevent any damage 
to the device.

SN

Symbol for “RECYCLE”

Symbol for “MANUFACTURE 
DATE”
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INTRODUCTION

* This device is intended for adult use in homes only. 
* The device is not suitable for use on neonatal patients, pregnant women,patients with implanted, 
electronical devices, patients with pre-eclampsia, premature ventricular beats, atrial fibrillation, 
peripheral, arterial disease and patients undergoing intravascular therapy or arterio-venous shunt or 
people who received a mastectomy. Please consult your doctor prior to using the unit if you suffer from 
illnesses.
* The device is not suitable for measuring the blood pressure of children. Ask your doctor before using it 
on older children.
* The device is not intended for patient transport outside a healthcare facility.
* The device is not intended for public use.
* This device is intended for no-invasive measuring and monitoring of arterial blood pressure. It is not 
intended for use on extremities other than the wrist or for functions other than obtaining a blood pressure 
measurement.
* Do not confuse self-monitoring with self-diagnosis. This unit allows you to monitor your blood 
pressure.Do not begin or end medical treatment without asking a physician for treatment advice.
* If you are taking medication,consult your physician to determine the most appropriate time to measure 
your blood pressure. Never change a prescribed medication without consulting your physician.
* Do not take any therapeutic measures on the basis of a self measurement. Never alter the dose of a 
medicine prescribed by a doctor. Consult your doctor if you have any question about your blood 
pressure.
* When the device is used to measure patients who have common arrhythmias such as atrial or 
ventricular premature beats or atrial fibrillation, the best result may occur with deviation. Please consult 
your physician about the result.
* Warning: Do not apply the cuff over a wound;otherwise it can cause further injury.
*Do not inflate the cuff on the same limb which other monitoring ME equipment is applied around 
simultaneously, because this could cause temporary loss of function of those simultaneously-used 
monitoring ME equipment.

CAUTION
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INTRODUCTION

CAUTION
*On the rare occasion of a fault causing the cuff to remain fully inflated during measurement, open the cuff 
immediately. Prolonged high pressure (cuff pressure ＞ 300mmHg or constant pressure ＞ 15mmHg for 
more than 3 minutes) applied to the wrist may lead to an ecchymosis.
*Please check that operation of the device does not result in prolonged impairment of patient blood 
circulation.
* When measurement, please avoid compression or restriction of the connection tubing.
* The device cannot be used with HF surgical equipment at the same time.
* The ACCOMPANYING DOCUMENT shall disclose that the SPHYGMOMANOMETER was clinically 
investigated according to the requirements of ISO 81060-2:2018.
* To verify the calibration of the AUTOMATED SPHYGMOMANOMETER, please contact the manufacturer.
* This device is contraindicated for any female who may be suspected of, or is pregnant. Besides providing 
inaccurate readings, the effects of this device on the fetus are unknown.
* Too frequent and consecutive measurements could cause disturbances in blood circulation and injuries.
* This unit is not suitable for continuous monitoring during medical emergencies or operations.Otherwise, 
the patient’s wrist and fingers will become anaesthetic, swollen and even purple due to a lack of blood.
* When not in use, store the device in a dry room and protect it against extreme moisture, heat, lint, dust 
and direct sunlight. Never place any heavy objects on the storage case.
* This device may be used only for the purpose described in this booklet. The manufacturer cannot be held 
liable for damage caused by incorrect application.
*This device comprises sensitive components and must be treated with caution. Observe the storage and 
operating conditions described in this booklet.
* The maximum temperature that the applied part can be achieved is 42.5℃ while the environmental 
temperature is 40℃.
* The equipment is not AP/APG equipment and not suitable for use in the presence of a flammable 
anesthetic mixture with air of with oxygen or nitrous oxide.
* Warning: No servicing/maintenance while the ME equipment is in use.
* The patient is an intended operator.
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INTRODUCTION

* The patient can measure data and change batteries under normal circumstances and maintain the device 
and its accessories according to the user manual.
* To avoid measurement errors, please avoid the condition of strong electromagnetic field radiated 
interference signal or electrical fast transient/burst signal.
* The blood pressure monitor and the cuff are suitable for use within the patient environment. If you are 
allergic to polyester, nylon or plastic, please don't use this device. 
* During use, the patient will be in contact with the cuff. The materials of the cuff have been tested and found 
to comply with requirements of ISO 10993-5:2009 and ISO 10993-10:2010. It will not cause any potential 
sensization or irritation reaction.
* If you experience discomfort during a measurement, such as pain in the wrist or other complaints, press 
the START/STOP button to release the air immediately from the cuff. Loosen the cuff and remove it from 
your wrist.
* If the cuff pressure reaches 40 kPa (300 mmHg), the unit will automatically deflate. Should the cuff not 
deflate when pressure reaches 40 kPa (300 mmHg), detach the cuff from the wrist and press the 
START/STOP button to stop inflation.
* Before use, make sure the device functions safely and is in proper working condition. Check the device, do 
not use the device if it is damaged in any way. The continuous use of a damaged unit may cause injury, 
improper results, or serious danger.Do not wash the cuff in a washing machine or dishwasher!
* The service life of the cuff may vary by the frequency of washing, skin condition, and storage state. 
Thetypical service life is 10000 times.
* It is recommended that the performance should be checked every 2 years and after maintenance and 
repair, by retesting at least the requirements in limits of the error of the cuff pressure indication and air 
leakage (testing at least at 50mmHg and 200mmHg).
* Please dispose of ACCESSORIES, detachable parts,and the ME EQUIPMENTaccording to the 
localguidelines. 
* Manufacturer will make available on request circuit diagrams, component part lists, descriptions, calibration 
instructions,etc., to assist to service personnel in parts repair.
 * The operator shall not touch output of batteries and the patient simultaneously.

CAUTION
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* Cleaning :Dust environment may affect the performance of the unit. Please use the soft cloth to clean the 
whole unit before and after use. Don’t use any abrasive or volatile cleaners.
* The device doesn’t need to be calibrated within two years of reliable service.
* If you have any problems with this device, such as setting up, maintaining or using, please contact the 
SERVICE PERSONNEL of Bluedot. Don’t open or repair the device by yourself in the event of malfunctions. 
The device must only be serviced, repaired and opened by individuals at authorized sales/service centers.
* Please report to Bluedot if any unexpected operation or events occur.
* Keep the unit out of reach of infants, young children or pets to avoid inhalation or swallowing of small parts. 
It is dangerous or even fatal.
* Be careful to strangulation due to cables and hoses, particularly due to excessive length.
* At least 30 min required for ME equipment to warm from the minimum storage temperature between uses 
until it is ready for intended use. At least 30 min required for ME equipment to cool from the maximum 
storage temperature between uses until it is ready for intended use.
* This equipment needs to be installed and put into service in accordance with the information provided in the 
ACCOMPANYING DOCUMENTS;
* Wireless communications equipment such as wireless home network devices, mobile phones, cordless 
telephones and their base stations, walkie-talkies can affect this equipment and should be kept at least a 
distance d away from the equipment. The distance d is calculated by the MANUFACTURER from the 80MHz 
to 5.8 GHz column of Table 4 and Table 9 of IEC 60601-1-2:2014, as appropriate.
* Please use ACCESSORIES and detachable parts specified/ authorised by MANUFACTURE. Otherwise, it 
may cause damage to the unit or danger to the user/patients.
* There is no luer lock connectors are used in the construction of tubing, there is a possibility that they might 
be inadvertently connected to intravascular fluid systems, allowing air to be pumped into a blood vessel.
* Please use the device under the environment which was provided in the user manual. Otherwise, the 
performance and lifetime of the device will be impacted and reduced.

INTRODUCTION

CAUTION
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INTRODUCTION

• LCD Display Symbol

SYMBOL DESCRIPTION EXPLANATION

Heartbeat Heartbeat dectetion during measurement

Systolic blood pressure The High pressure measured.

Diastolic blood pressure The Low pressure measured.

Pulse Display Pulse in beats per minute.

User ID

Current Time Time(year/month/day or hour:minute)

User 1/ User 2 / Guest

Excessive Body Motion
Detector

Appears when talking, moving, or hand shaking is detected
during the measurement. NOTE: The measured blood 
pressure reading may not beaccurate if the icon is displayed.
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INTRODUCTION

EXPLANATIONSYMBOL DESCRIPTION

 
 

Irregular heartbeat detected during measurement. Irregular heartbeat

Battery Indicator Indicate the current battery. 

Data transmitting Data is transmitting; If the data transmission fails, this symbol
will be show in next measurement.

Memory display Indicate it is in the memory mode and which group of
memory it is.

Average value Displays average of last 3 readings. 

The bluetooth icon blinks when the bluetooth is working.Bluetooth icon

Blood pressure level Indicate blood pressure level.

Wrist Positioning
Guide

Guide for you to make the wrist in ideal position. 

kPa
mmHg mmHg Measurement Unit of the blood pressure

(1 kPa = 7.5 mmHg) (1 mmHg = 0.133 kPa)
kPa
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• Monitor Components

INTRODUCTION

Component list of pressure measuring system:
1. PCBA;
2. Air Pipe;
3. Pump;
4. Valve;  
5. Cuff. 

LCD DISPLAY

SYSTOLIC

DIASTOLIC
START/STOP BUTTON

MEM BUTTON

PULSE RATE

CUFF
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• List
1) Blood Pressure Monitor B-BC071
2) 2× AAA Batteries
3) User manual

INTRODUCTION

CUFF
(Type BF applied part)

BATTERY COMPARTMENT
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• Installing and Replacing the Batteries

BEFORE YOU START

• Slide off the battery cover.
•

• Replace the battery cover.

Install the batteries as indicated in the battery compartment.
Always use the correct battery type (2× AAA batteries).

The typical service life of the new and unused batteries 
is about 45 measurements for the operation time is 60s.
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BEFORE YOU START

CAUTION
Do not use new and used batteries together. 
Do not use different types of batteries together.
Do not dispose the batteries in fire. Batteries may explode or leak.
Remove batteries if the device is not likely to be used for some time.
Worn batteries are harmful to the environment. Do not dispose with daily garbage.
Remove the old batteries from the device following your local recycling guidelines.

Replace the batteries whenever the below happen

The                     shows
The display is dim
The display does not light up
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BEFORE YOU START

• Setting Date and Time 
It is important to set the Date and Time before using your blood pressure 
monitor, so that a time stamp can be assigned to each record that is stored in 
the memory. (Year Range: 2021-2050; Time Format: 24 Hours)

1.When the monitor is off, Long press “START/ 
STOP ” button, the display will show a blinking 
number representing the [YEAR].

2.Change the [YEAR] by pressing the “MEM” 
button. Each press “MEM” button will increase 
the number by one in a cycling manner. 
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BEFORE YOU START

3.When you get the right year, press
the “START / STOP” button to 
confirm the entry. The screen will 
then show a blinking number 
representing the [MONTH]. 

4.Repeat steps 2 and 3 to set the
[MONTH] and [DAY].

5. Repeat steps 2 and 3 to confirm
[HOUR] and [MINUTE].
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BEFORE YOU START

7. Repeat steps 2 and 3 to confirm
[Wrist Positioning Guide] on or off.

Note: When the Wrist Positioning
Guide is OFF, the instruction will not
appear at the start of the 
measurement.

 

6.Repeat steps 2 and 3 to set the
[UNIT].
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• WRIST POSITIONING GUIDE 

BEFORE YOU START

8.After confirming the measurement unit, the 
LCD will display “dOnE” and then the monitor 
will turn off. 

When using wrist blood pressure monitor, it is important to take the 
measurement while relaxing your wrist at heart level. This will help ensure 
an accurate reading will be taken. Because it is difficult to find the ideal 
location for a wrist measurement, we have included an optional Wrist 
Positioning Sensor that will assist in directing your wrist to the ideal location 
for a blood pressure measurement.
Each time you take a measurement, the display will illuminate with different 
icons that are designed to help you move your wrist. Once the ideal location 
is found, the wrist symbol       will flash and after several seconds, 
measurement will begin. Keep your arm still until measurement is 
completed.
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Note: Due to differences in individual sizes and physique, this feature may not be 
helpful in all cases and you may wish to turn this feature OFF. If you feel the 
suggested wrist position does not match your heart level, please turn this feature 
OFF and follow your judgment.

BEFORE YOU START

Move your wrist up. Move your wrist down.

Do not move, Measurement start.Wrist in ideal position, the symbol      flash.
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• Pair a smartphone or a tablet with the monitor

BEFORE YOU START

You are the intended operator of this blood pressure monitor. You can 
measure your blood pressure and then save and send measurement data to 
a smartphone or tablet with Bluetooth wireless connectivity and application.

2.When the monitor is OFF, press and hold the “MEM” button to start 
pair-up. The symbol “     ” will be shown on the LCD alternatively, indicating 
pair-up is proceeding.

pair-up is proceeding. pair-up successful pair-up unsuccessful

If successful, the Bluetooth symbol will not flash any more, and the LCD will 
display “donE” and the monitor will shut off after several seconds.
If unsuccessful, the LCD will display “Err +      ” and then the monitor will 
shut off after several seconds.

1.Turn on Bluetooth and the MedM Health application. Make sure both are 
ON when pair-up is proceeding.
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BEFORE YOU START

Bluetooth Module No.: B2085
RF Frequency Range: 2402 MHz to 2480 MHz
Output Power Range: ≤0 dBm
Supply Voltage: 1.8-3.6 V
Transmitting Distance: 10 meters

List of compatible devices：
For iOS devices:
The operating system must be iOS 11.0 or more.
For Android devices
The operating system must be Android 8.0 or more

CAUTION
Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol      . And B-BC071 may 
interfering vicinity electrical equipment.
Sensitive people, including pregnant women pre-eclamptic and those who implanted medical electronic instruments, 
should avoid using the unit whenever possible.
Keep the monitor at least 20 centimeters away from the human body (especially the head) when the data after  
transmission is proceeding measurement.
To enable the data transmission function, this product should be paired to Bluetooth end at 2.4 GHz. 

How to mitigate  possible interference?
1.The range between the device and BT end should be reasonably close, from 1 meter to 10 meters. Please ensure 
no obstacles between the device and BT end so as to obtain quality connection and to lower the RF output range.
 2. To avoid interference, other electronic devices (particularly those with wireless transmission / Transmitter) should 
be kept at least 1 meter away from the monitor.     
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MEASUREMEN

• Tie the Cuff
1.

2.
3.
4.
5.

Remove all accessories (watch, bracelet,etc) from your wrist. If your physician has diagnosed you with 
poor circulation in your wrist, use the other one.
Roll or push up your sleeve to expose the skin.
Apply the cuff to your wrist with your palm facing up.
Position the edge of the cuff about 1cm~2cm from wrist joints.
Fasten the wrist cuff around your wrist, leaving no extra room between the cuff and your skin. If the cuff is 
too loose, the measurement will not be accurate.
Sit comfortably with your tested wrist resting on a flat surface. Place your elbow on a table so that the cuff 
is at the same level as your heart. Turn your palm upwards. Sit upright in a chair, and take 5-6 deep 
breaths.
Patients with Hypertension:
The middle of the cuff should be at the level of the right atrium of the heart; Before starting measurement, 
please sit comfortably with legs uncrossed, feet flat on the floor, back and wrist supported.
Rest for 5 minutes before measuring.
Wait at least 3 minutes between measurements. This allows your blood 
circulation to recover.

The patient must relax as much as possible and do not move and talk 
during the measurement procedure.

For a meaningful comparison, try to measure under similar conditions. 
For example, take daily measurements at approximately the same time, 
on the same wrist, or as directed by a physician.

6.

7.

Take the measurement in a silent room.

The cuff should maintain at the same level as the right atrium of the 
heart.
Do not cross your legs and keep your feet on the ground.
Keep your back against the backrest of the chair.
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Display the current User Display the latest record of 
current User

1.When the monitor is off, press “START/STOP” button to turn on the monitor, the display will 
show a blinking number representing the current [USER], at this process, you can swich the 
user from User 1 to User 2 or User G (guset) by pressing “MEM” button. After choosing the 
right user, press “START/STOP” button to confirm, it will display the latest record of the current 
user, after then it will complete the whole measurement automatically.
(Take user 1 for example.)

A step-by-step guide showing what you’ll see while taking a measurement.

• Start the Measurement
MEASUREMENT
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MEASUREMENT

Display and save the 
measuring result.

Adjust to zero. Inflating and measuring.

2.After the measurement was finished, the 
symbol       will start blinking, and the data
will start transmitting.

24
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Notes: If you have set the [Wrist Positioning Guide] on, when you start the measurement, 
the blood pressure monitor will detect the position first. The wrist must beat the angle 
between 30° and 45°. If it’s out of this angle, the LCD won’t start any measurement and will 
display”        +  Err” until you have the ideal position.

MEASUREMENT

3. If the data transmits successful, the
   symbol         and         symblo will 
   disappear, right picture will be shown, 
   and then the monitor will turn off 
  after several seconds.

4. If unsuccessful, the LCD will display “Err +      +      ” 
and then the monitor will shut off after several seconds. 
 (Note: the symbol      will be show in next measurement)

5. Press “START/STOP” button to power off, otherwise
it will shut off after several seconds.

25
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DATA MANAGEMENTMEASUREMENT

Display the 
current User

Display the latest 
record of the current 
User

Adjust to zero.Ideal position.
measurement start

If you get the correct position, it will display for about 3 seconds, and then finish the whole 
measurement. For more details 9.
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DATA MANAGEMENT

• Recalling the Records

The most recent record (1) is shown first.  Each new measurement is assigned 
to the first (1) record. All other records are pushed back one digit (e.g., 2 becomes 
3, and so on), and the last record (199) is dropped from the list.

CAUTION

Date and time will display alternately.

Latest record

The corresponding 
time is 8:38.

The corresponding 
date is 1st January.

1. 

2. Press “MEM” button to get the record you want.
If the symbol         appears along with the record,
that means the record pending to transmit.

The corresponding 
year is 2021.

When the monitor is off, press “MEM” button the user ID will 
blinking，and the memory number of the reading will be shown . 
you can swich the user from User 1 to User 2 by pressing “MEM” 
button. After choosing the right user, press “START/STOP” 
button to confirm. If there are less than 3 records, it will display 
the latest record of the current user. 
If there are more than 3 records, it will show the average of latest 
three records first.
If there are no records, it will “---”. Average record
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   If you did not get the correct measurement, you can delete results by 
following steps below.

• Deleting the Records

DATA MANAGEMENT

A: To delete a single measurement:
1.When the monitor is off, press “MEM” button to show the memory recall mode (you could 
use the “MEM” button to switch between users). 
2.Several seconds later, press “MEM” button to find the measurement you would like to 
erase, press and hold “MEM” button for 3 seconds, and the display will show a blinking 
“dEL yES” and the memory number of the reading.
3.Use the “MEM” buttons to toggle between YES and NO. Press “START/STOP” to confirm 
theselection. If YES is selected, the unit will delete the record and return to last momery 
record. All the records are pushed forward one digit (e.g., 03 becomes 02, and so on)
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DATA MANAGEMENT

No record

B: To delete ALL measurements:
1.When the monitor is off, press “MEM” button to show the memory recall mode (you could 
use the “MEM” button to switch between users). 
2.Several seconds later, hold pressing “MEM” +”START/STOP” button for 5 
seconds, the display will show a blinking “dEL ALL” and the User ID. 
3.Use the “MEM” buttons to toggle between YES and NO. Press “START/STOP” to confirm 
the selection. If YES is selected, the unit will display “dEL dOnE” + User ID and delete 
all the record of the current user. Several seconds later, it will display “---”.
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• Tips for Measurement

Within 1 hour 
after dinner or drinking Within 20 minutes 

after taking a bath

Measurements may be inaccurate if taken in the following circumstances.

Immediate measurement 
after tea, coffee, smoking 

When talking or
 moving your fingers In a very cold environment When you want to 

discharge urine

INFORMATION FOR USER
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TROUBLESHOOTING

• Maintenance
To obtain the best performance, please follow the instructions below.

Avoid shaking and collision.Avoid immersing it in the water.
Clean it with a dry cloth in case.

Use the slightly damp cloth 
to remove the dirt.

Avoid dusty environment and 
unstable temperature surrounding

Put in a dry place and 
avoid the sunshine

Avoid washing the cuff

INFORMATION FOR USER
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ABOUT BLOOD PRESSURE

• What are systolic pressure and diastolic pressure? 
When ventricles contract and pump blood out of the heart, blood pressure reaches its maximum 
value, the highest pressure in the cycle is known as systolic pressure. When the heart relaxes 
between heartbeats, the lowest blood pressure is diastolic pressure.

• What is the standard blood pressure classification?

CAUTION

SYS

DIA

<120

<80

120~129

80~84

130~139

85~89

140~159

90~99

160~179

100~109

≥180

≥110

LevelBlood 
Pressure
(mmHg)

Only a physician can tell you your normal blood pressure range and the point at which 
you are at risk. Consult your physician to obtain these values.
Please contact a physician if your measuring result falls out of the range.

The blood pressure classification published by 
World Health Organization (WHO) and 
International Society of Hypertension (ISH) in 
1999 is as follows:

Optimal Normal High-normal Mild Moderate Severe

32



An irregular heartbeat is detected when a heartbeat rhythm varies while the 
device is measuring systolic pressure and diastolic pressure. During each 
measurement, blood pressure monitor will keep a record of all the pulse 
intervals and calculate the average value of them. If there are two or more 
pulse intervals , the difference between each interval and the average is 
more than the average value of ±25% , or there are four or more pulse 
intervals ,the difference between each interval and the average is more than 
the average value of ±15%, then the irregular heartbeat symbol will appear 
on the display with the measurement result.

The appearance of the IHB icon indicates that a pulse irregularity 
consistent with an irregular heartbeat was detected during measurement. 
Usually this is NOT a cause for concern. However, if the symbol appears 
often, we recommend you seek medical advice. Please note that the 
device does not replace a cardiac examination, but serves to detect 
pulse irregularities at an early stage.

• Irregular Heartbeat Detector

CAUTION

ABOUT BLOOD PRESSURE
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• Why does my blood pressure fluctuate throughout the day?
1. Individual blood pressure varies multiple times everyday. It is also 
affected by the way you tie your cuff and your measurement position, 
so please take the measurement under the same conditions.
2.If the person takes medicine, the pressure will vary more.

3.Wait at least 3 minutes for another measurement.

• Why do I get a different blood 
  pressure at home compared 
  to the hospital?

 The blood pressure is different even throughout the day 
due to weather, emotion, exercise etc, Also, there is the 
“white coat” effect, which means blood pressure usually 
increases in clinical settings.

What you need to pay attention 
to when you measure your 
blood pressure at home: 
If the cuff is tied properly. 
If the cuff is too tight or too 
loose.
If the cuff is tied on the wrist.
If you feel anxious.
Taking 2-3 deep breaths before 
beginning will be better for 
measuring.        
Advice: Relax yourself for 4-5 
minutes until you calm down.

• Is the result the same if
  measuring on the right
  wrist?

It is ok for both wrists, but there will be 
some different results for different 
people. We suggest you measure the 
same wrist every time.

ABOUT BLOOD PRESSURE
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TROUBLESHOOTING

If any abnormality arises during use, please check the following points:

Refasten the cuff and then measure again.

PROBLEM SYMPTOM CHECK THIS REMEDY

No power

Low
batteries

Error
message

Display is dim or
will not light up.

Batteries are exhausted. Replace with new batteries

Insert the batteries correctly

Replace with new batteries

Batteries are inserted
 incorrectly.

Show on
the display Batteries are low.

E 01 shows

E 02 shows

E 03 shows

movement can affect the measurement.
Relax for a moment and then measure
again.

E 04 shows
Relax for a moment and then measure again.The treatment of the 

measurement failed.

The monitor detected motion,
 talking, or the pulse is too poor 
 while measuring.

The cuff is not secure

The measurement process 
 does not detect  the pulse
 signal.

Loosen the clothing on the wrist  and  then  
measure  again.

Lo bAt shows Replace with new batteriesBatteries are low.

H bAt shows Batteries are high. Replace with new batteries
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TROUBLESHOOTING

NOTE: If the product still does not work, contact Bluedot Customer Service. 
Under no circumstance should you disassemble or attempt to repair the unit 
by yourself.

PROBLEM SYMPTOM CHECK THIS REMEDY
Error
message

EExx,shows on 
the display.

A calibration error
occurred.

Retake the measurement.If the problem 
persists,contact the retailer or our customer 
service department for further assistance.
Refer to the warranty for contact information 
and return instructions.

Warning
message

“out ” shows Out of measurement
range

Relax for a moment. Refasten the cuff and 
then measure again. If the problem persists, 
contact your physician.
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SPECIFICATIONS

Battery powered mode: 2x AAA batteries 3V 

About 13.5-21.5 cm.

Approx.103 g (Excluding the batteries)

2x AAA batteries, user manual, storage bag  

Pressure: 5°C-40°C within ±3 mmHg (0.4 kPa) 
Pulse value: ±5%

Rated cuff pressure: 
0 mmHg ~ 299 mmHg (0 kPa ~ 39.9 kPa)
Measurement pressure: 
SYS: 60 mmHg ~ 230 mmHg (8.0 kPa ~ 30.7 kPa) 
DIA: 40 mmHg ~ 130 mmHg (5.3 kPa ~ 17.3 kPa)
Pulse value: (40-199) beat/minute

Power supply
Display mode

Measurement mode Oscillographic testing mode

Measurement range

Accuracy

Working condition

Storage & transportation
condition

Measurement perimeter
of the wrist 

Weight
External dimensions
Additional attachments

A temperature range of : +5°C to +40°C
A relative humidity range of 15% to 90%, non-condensing, 
but not requiring a water vapour partial pressure greater 
than 50 hPa 
An atmospheric pressure range of: 700 hPa to 1060 hPa

Temperature: -20°C to +60°C
A relative humidity range of ≤ 93%, non-condensing,
at a water vapour pressure up to 50hPa

Digital  LCD  V.A.43 mm x 46 mm

Approx. 85.7 mm × 60.8 mm × 24.7 mm (Excluding the cuff)
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EMC GUIDANCE

WARNING: No modification of this equipment is allowed.

A01

Internally Powered ME Equipment

IP22: The first number 2: Protected against solid foreign 
objects of 12,5mm Ф and greater. The second number: 
Protected against vertically falling water drops when enclosure 
titled up to 15º. Vertically falling drops shall have no harmful 
effects when the enclosure is titled at any angle up to 15º on 
either side of the vertical.

Mode of operation Continuous operation

Degree of protection Type BF applied part

IP Classification

Software Version

Device Classification

SPECIFICATIONS
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CONTACT INFORMATION

• Contact Information

39

For more information about our products, please visit 
www.lifeboxasia.com/

LIFEBOX ASIA.Co.,Ltd

26, Soi Sukhumvit 62, Phra Khanong Tai, Phra Khanong, 
Bangkok Thailand 10260

LIFEBOX ASIA.Co.,Ltd

Imported by:

Company:

Address:



COMPLIED STANDARDS LIST

• Complied Standards List

EN ISO 14971:2012 / ISO 14971:2007 Medical devices - 
Application of risk management to medical devices

EN 1041:2008 +A1:2013 Information supplied by the manufacturer 
of medical devices

EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014/ IEC 60601-1:2005+A1:2012

EN 60601-1-11:2015/ IEC 60601-1-11:2015 Medical electrical 
equipment - Part 1-11: General requirements for basic safety and 
essential performance - Collateral standard: Requirements for medical 
electrical equipment and medical electrical systems used in the home 
healthcare environment

EN 60601-1-2:2015/ IEC 60601-1-2:2014 Medical electrical 
equipment - Part 1-2: General requirements for basic safety and 
essential performance - Collateral standard: Electromagnetic 
disturbances - Requirements and tests

Risk management

Labeling

User manual

General Requirements 
for Safety

Electromagnetic
compatibility

EN ISO 15223-1:2016 / ISO 15223-1:2016  Medical devices. 
Symbols to be used with medical device labels, labelling and 
information to be supplied. Part 1 : General requirements

EN ISO 81060-1:2012 Non-invasive sphygmomanometers - Part 1: 
Requirements and test methods for non-automated measurement type

Performance
requirements

Medical electrical equipment - Part 1: General requirements 
for basic safety and essential performance
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COMPLIED STANDARDS LIST

EN 1060-4:2004 Non-invasive sphygmomanometers - Part 4: Test 
procedures to determine the overall system accuracy of automated 
non-invasive sphygmomanometers

EN 60601-1-6:2010+A1:2015/IEC 60601-1-6:2010+A1:2013 
Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for 
basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability
IEC 62366-1:2015  Medical devices - Part 1: Application of 
usability engineering to medical devices

EN 62304:2006/AC: 2008 / IEC 62304: 2006+A1:2015   Medical 
device software - Software life-cycle processes

Clinical investigation

Usability

Software life-cycle 
processes

Bio-compatibility

ISO 10993-1:2018 Biological evaluation of medical devices- Part 
1: Evaluation and testing within a risk management process
ISO 10993-5:2009 Biological evaluation of medical devices - 
Part 5: Tests for in vitro cytotoxicity
ISO 10993-10:2010 Biological evaluation of medical devices - 
Part 10: Tests for irritation and skin sensitization

IEC 80601-2-30:2018 Medical electrical equipment- Part 
2-30: Particular requirements for the basic safety and essential 
performance of automated non-invasive sphygmomanometers

ISO 81060-2:2018  Non-invasive sphygmomanometers - Part 2: 
Clinical validation of intermittent automated measurement type

41



EMC GUIDANCE

• EMC Guidance
The ME EQUIPMENT or ME SYSTEM is suitable for home healthcare environments.

Warning: Don’t be near the active HF surgical equipment and the RF shielded room of an ME 
system for magnetic resonance imaging, where the intensity of EM disturbances is high.

Warning: Use of this equipment adjacent to or stacked with other equipment should be 
avoided because it could result in improper operation. If such use is necessary, this 
equipment and the other equipment should be observed to verify that they are operating 
normally.

Warning: Use of accessories, transducers and cables other than those specified or provided 
by the manufacturer of this equipment could result in increased electromagnetic emissions or 
decreased electromagnetic immunity of this equipment and result in improper operation.

Warning: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna 
cables and external antennas) should be used no closer than 30 cm (12 inches) to any part of 
the equipment B-BC071, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, 
degradation of the performance of this equipment could result.

Technical description:
1. All necessary instructions for maintaining BASIC SAFETY and ESSENTIAL 
PERFORMANCE with regard to electromagnetic disturbances for the excepted service life.
2. Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic emissions and Immunity
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EMC GUIDANCE

Table 1 

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic emissions

RF emissions 
CISPR 11

Group 1 

Class B 

Not applicable

Compliance

Harmonic emissions 
IEC 61000-3-2

Voltage fluctuations/ 
flicker emissions  
IEC 61000-3-3  

RF emissions 
CISPR 11

Emissions test

Not applicable

43



Table 5
EMC GUIDANCE

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic Immunity 

Immunity Test

±8 kV contact
±2 kV, ±4kV, ±8 kV,  ±15 kV air 

±8 kV contact

Table 2 

Compliance level

Electrostatic 
discharge (ESD) 
IEC 61000-4-2 

Electrical fast 
transient/burst 
IEC 61000-4-4 

Surge
IEC61000-4-5

IEC 60601-1-2 
Test level

±2 kV, ±4kV, ±8 kV,  ±15 kV air 

Not applicable

Not applicable Not applicable

Not applicable
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EMC GUIDANCE

30 A/m
50Hz/60Hz

NOTE   UT is the a.c. mains voltage prior to application of the test level. 

30 A/m
50Hz/60Hz Power frequency 

magnetic field
IEC 61000-4-8

Voltage dips, short 
interruptions and 
voltage variations 
on power supply
 input lines 
IEC 61000-4-11

Conduced RF
IEC61000-4-6

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM at 1 kHz

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM at 1 kHz

Radiated RF
IEC61000-4-3

Not applicable Not applicable

Not applicable Not applicable
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EMC GUIDANCE

Table 3

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic Immunity

Test 
Frequency
 (MHz)

385 0.3 27

Radiated RF 
IEC61000-4-3 
(Test 
specifications 
for 
ENCLOSURE 
PORT 
IMMUNITY to 
RF wireless 
communica-
tions 
equipment) 

Band 
(MHz)

Service Modulation Modulation 
(W)

Distance (m) IMMUNITY 
TEST 
LEVEL 
(V/m)

380-390 TETRA 
400

Pulse 
modulation b) 
18Hz

1.8

450 430-470
GMRS 460，
FRS 460

FM c) ± 5kHz
deviation 1kHz
sine

2 0.3 28

710 704-787
745
780

LTE Band
13,17

Pulse 
modulation b)
217Hz

0.2 0.3 9

810

870

930

800-960 GSM 
800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE Band 5

Pulse 
modulation b)
18Hz

2 0.3 28
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EMC GUIDANCE

1720

1845

1970

1700-
1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE Band 1,
3,
4,25; UMTS

Pulse 
modulation b)
217Hz

2 0.3 28

2 0.3 282450 2400-
2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 
b/g/n, RFID
2450, LTE
Band 7

Pulse 
modulation 
217 Hz

5240

5500

5785

5100-
5800

WLAN
802.11
a/n

Pulse
modulation 
217 Hz

0.2 0.3 9
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คำแนะนำ

คุณสมบัติ:
• แสดงคาความดันโลหิต ชวงหัวใจบีบตัว (Systolic)
• แสดงคาความดันโลหิต ชวงหัวใจคลายตัว (Diastolic)
• แสดงอัตราชีพจร
• 199 บันทึกสําหรับผูใชแตละคน

• คำอธิบายทั่วไป

• ขอบงชี้ในการใชงาน

ผลิตภัณฑเคร่ืองวัดความดันโลหิตน้ี มีการวัดความดันโลหิต การวัดอัตราชีพจร 
และสามารถบันทึกผลการวัดได คาท่ีอานไดจากเคร่ืองวัดความดันโลหิตรุน B-BC071 
เทียบเทากับผูเช่ียวชาญท่ีไดรับการฝกอบรม คูมือน้ีมีขอมูลดานความปลอดภัยและการดูแล
ท่ีสําคัญ และใหคําแนะนําทีละข้ันตอนสําหรับการใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตน้ี อานคูมืออยาง
ละเอียดกอนใชผลิตภัณฑ

เคร่ืองวัดความดันโลหิต bluedot น้ีเปนจอภาพดิจิตอลสําหรับใชในการวัดความดันโลหิตและ
อัตราการเตนของหัวใจ โดยมีเสนรอบวงขอมือต้ังแต 13.5 ซม. ถึง 21.5 ซม. หรือมีไวสําหรับ
ใชในรมสําหรับผูใหญเทาน้ัน
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คำแนะนำ

• หลักการวัด

• ขอหาม
1. อุปกรณน้ีไมเหมาะสําหรับสตรีท่ีต้ังครรภหรืออาจจะต้ังครรภ
2. อุปกรณน้ีไมเหมาะสําหรับใชกับผูปวยท่ีฝงอุปกรณไฟฟา เชน เคร่ืองกระตุนหัวใจ

51

ผลิตภัณฑน้ีใชวิธีการวัดแบบ Oscillometric เพ่ือตรวจหาความดันโลหิต กอนการวัดทุก
คร้ัง อุปกรณจะเร่ิมจากคา "ความดันเปนศูนย" ท่ีเทียบเทากับความดันบรรยากาศ จากน้ัน
ผาพันตนแขนจะเร่ิมพองในขณะเดียวกัน อุปกรณจะตรวจจับการส่ันของแรงดันท่ีเกิดจาก 
Pulsatileแบบจังหวะตอจังหวะ ซ่ึงใชเพ่ือกําหนดความดันชวงหัวใจบีบตัว (Systolic), ชวง
หัวใจคลายตัว (Diastolic) ตลอดจนอัตราชีพจร



สัญลักษณดานลางอาจอยูในคูมือผูใช ฉลาก หรือสวนประกอบอื่นๆ เปนขอกำหนดของ
มาตรฐานและการใชงาน

• ขอมูลดานความปลอดภัย

สัญลักษณ์ “คู่มือการทำงานต้องอ่าน”

สัญลักษณ์ของ “วันที่การผลิต"

สัญลักษณ์ของ “ผู้ผลิต”

สัญลักษณ์ “หมายเลขซีเรียล”

สัญลักษณ์ “ประเภท BF ชิ้นส่วนที่ใช้”

สัญลักษณ์ “ไฟฟ้ากระแสตรง”

สัญลักษณ์ “สิ่งแวดล้อม 

การป้องกัน - ขยะไฟฟ้าไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์ในขยะครัว

เรือน ควรรีไซเคิลที่อำนวยความสะดวกที่มีอยู่ ตรวจสอบ

กับผู้มีอำนาจหรือผู้ค้าปลีกสำหรับคำแนะนำในการรีไซเคิล

” ในท้องถิ่นของคุณ

ข้อควรระวัง: หมายเหตุเหล่านี้จะต้องป้องกัน
ความเสียหายของอุปกรณ์

SN

สัญลักษณ์ “รีไซเคิล”

คำแนะนำ

52



* อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับผู้ใหญ่ที่ใช้ในบ้านเท่านั้น
* อุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ป่วยทารกแรกเกิด สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วยที่ฝังอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เทียม, ผู้ป่วยที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษ, หัวใจ

ห้องล่างเต้นเร็ว, ภาวะหัวใจห้องบน, โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายและผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยเส้นเลือดหรือหลอดเลือดแดงหรือผู้ที่ได้

รับการผ่าตัดเต้านม โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เครื่องหากคุณมีอาการโรคภัยไข้เจ็บ
* เครื่องไม่เหมาะสำหรับวัดความดันโลหิตของเด็ก ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้เกี่ยวกับเด็กโต
* อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอกสถานพยาบาล
* อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการใช้งานในที่สาธารณะ
* อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับการวัดและติดตามความดันโลหิตที่ไม่แพร่กระจาย มันไม่ได้มีไว้สำหรับใช้กับแขนขาอื่นที่ไม่ใช่ข้อมือหรือสำหรับการ

ทำงานอื่นนอกเหนือจากการวัดความดันโลหิต
* อย่าสับสนระหว่างการตรวจสอบตนเองกับการวินิจฉัยตนเอง อุปกรณ์นี้ช่วยให้คุณตรวจสอบความดันเลือดของคุณ ห้ามเริ่มหรือสิ้นสุด

การรักษาโดยไม่ได้รับคำแนะนำจากแพทย์
* หากคุณกำลังใช้ยา ปรึกษาแพทย์ของคุณเพื่อกำหนดเวลาในการวัดความดันโลหิตของคุณที่เหมาะสมที่สุด อย่าเปลี่ยนยาตามใบสั่ง

แพทย์โดยไม่ปรึกษาแพทย์ของคุณ
* อย่าใช้มาตรการการรักษาใด ๆ บนพื้นฐานของการวัดตนเอง อย่าเปลี่ยนขนาดยาของยาที่แพทย์สั่ง ปรึกษาแพทย์หากคุณมีข้อสงสัย

เกี่ยวกับค่าความดันเลือดของคุณ
* เมื่อใช้อุปกรณ์วัดผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะทั่วไป เช่น หัวใจเต้นเร็วหรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ หรือภาวะหัวใจห้องบนสั่นพลิ้ว 

ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอาจเกิดขึ้นได้หากมีการเบี่ยงเบน โปรดปรึกษาแพทย์ของคุณเกี่ยวกับผลลัพธ์
* คำเตือน: อย่าใช้ผ้าพันข้อมือกับบาดแผล มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติมได้
* ห้ามพองผ้าพันข้อมือบนแขนเดียวกันกับที่ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบ ME อื่นๆ โดยรอบพร้อมกัน เพราะอาจทำให้สูญเสียการทำงานของ

อุปกรณ์ที่ใช้พร้อมกันชั่วคราวได้ ตรวจสอบอุปกรณ์ ME

คำเตือน
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* ในโอกาสที่ไม่ค่อยเกิดข้อผิดพลาดทำให้ผ้าพันข้อมือยังคงพองเต็มที่ระหว่างการวัด ให้เปิดข้อมือโดยทันที ความดันสูงเป็นเวลานาน 

(ความดันข้อมือ >300mmHg หรือแรงดันคงที่ >15mmHg สำหรับนานกว่า 3 นาที) ที่ข้อมืออาจทำให้เกิดผื่นขึ้นได้
* โปรดตรวจสอบว่าการทำงานของอุปกรณ์ไม่ส่งผลให้การไหลเวียนเลือดของผู้ป่วยเสื่อมลงเป็นเวลานาน
* เมื่อทำการวัด โปรดหลีกเลี่ยงการบีบอัดหรือข้อจำกัดของท่อเชื่อมต่อ
* อุปกรณ์นี้ไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ผ่าตัด HF พร้อมกันได้
* เอกสารประกอบจะเปิดเผยว่า SPHYGMOMANOMETER ได้รับการตรวจทางคลินิก ตรวจสอบตามข้อกำหนดของ ISO 81060-2:2018
* หากต้องการตรวจสอบการสอบเทียบ SPHYGMOMANOMETER อัตโนมัติ โปรดติดต่อผู้ผลิต
* อุปกรณ์นี้มีข้อห้ามสำหรับผู้หญิงที่อาจสงสัยหรือกำลังตั้งครรภ์ นอกจากให้การอ่านที่ไม่ถูกต้องไม่ทราบผลกระทบของอุปกรณ์นี้ต่อทารก

ในครรภ์
* การวัดที่บ่อยเกินไปและต่อเนื่องกันอาจทำให้เกิดการรบกวนในการไหลเวียนโลหิตและการบาดเจ็บ
* เครื่องนี้ไม่เหมาะสำหรับการเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องในภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์หรือการผ่าตัด มิฉะนั้นข้อมือและนิ้วของผู้ป่วยจะชา 

บวม และเป็นสีม่วงเนื่องจากขาดเลือด
* เมื่อไม่ใช้งาน ควรเก็บเครื่องไว้ในห้องที่แห้งและป้องกันความชื้น ความร้อน เศษผ้า ฝุ่นละออง และแสงแดดโดยตรง ห้ามวางของหนักบน

กล่องเก็บของ
* อุปกรณ์นี้อาจใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้เท่านั้น ผู้ผลิตไม่สามารถรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากการกระทำที่ไม่ถูก

ต้อง
* อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อนและต้องได้รับการดูแลด้วยความระมัดระวัง สังเกตการจัดเก็บและสภาพการทำงานที่

อธิบายไว้ในคู่มือเล่มนี้
* อุณหภูมิสูงสุดที่ชิ้นส่วนที่ใช้สามารถทำได้คือ 42.5°C ในขณะที่สิ่งแวดล้อมอุณหภูมิ 40°C
* อุปกรณ์ไม่ใช่อุปกรณ์ AP/APG และไม่เหมาะกับการใช้งานในที่ที่มีสารไวไฟ ยาชาผสมด้วยอากาศของออกซิเจนหรือไนตรัสออกไซด์
* คำเตือน: ไม่มีบริการ/บำรุงรักษาขณะใช้งานอุปกรณ์ ME
* ผู้ป่วยเป็นผู้ดำเนินการที่ตั้งใจไว้

คำแนะนำ
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* ผู้ป่วยสามารถวัดข้อมูลและเปลี่ยนแบตเตอรี่ภายใต้สถานการณ์ปกติและบำรุงรักษาอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้งาน
* เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดในการวัด โปรดหลีกเลี่ยงสภาวะของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าแรงสูงแผ่กระจายสัญญาณรบกวนหรือสัญญาณไฟฟ้า

ชั่วขณะ/ระเบิดอย่างรวดเร็ว
* เครื่องวัดความดันโลหิตและผ้าพันข้อมือเหมาะสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมของผู้ป่วย ถ้าคุณแพ้โพลีเอสเตอร์ ไนลอน หรือพลาสติก โปรดอย่า

ใช้อุปกรณ์นี้
* ระหว่างการใช้งาน ผู้ป่วยจะสัมผัสกับผ้าพันข้อมือ วัสดุของปลอกข้อมือได้รับการทดสอบและพบว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของ ISO 

10993-5:2009 และ ISO 10993-10:2010 จะไม่ทำให้เกิดอาการแพ้หรือปฏิกิริยาใด ๆ ระคายเคืองที่อาจเกิดขึ้น
* หากคุณรู้สึกไม่สบายในระหว่างการวัด เช่น ปวดข้อมือหรือข้อร้องเรียนอื่นๆ ให้กดปุ่ม START/STOP เพื่อไล่ลมออกจากผ้าพันข้อมือทันที 

คลายผ้าพันข้อมือและถอดออกจากข้อมือของคุณ
* หากความดันข้อมือถึง 40 kPa (300 mmHg) เครื่องจะปล่อยลมออกโดยอัตโนมัติ ข้อมือไม่ควรปล่อยลมออกเมื่อความดันถึง 40 kPa 

(300 mmHg) ให้ถอดผ้าพันข้อมือออกจากข้อมือแล้วกดปุ่ม START/STOP เพื่อหยุดอัตราเฟ้อ
* ก่อนใช้งาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทำงานอย่างปลอดภัยและอยู่ในสภาพการทำงานที่เหมาะสม ตรวจสอบอุปกรณ์, อย่าใช้อุปกรณ์

หากได้รับความเสียหายในทางใดทางหนึ่ง การใช้เครื่องที่เสียหายอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรืออันตรายร้ายแรง อย่าทำความ

สะอาดผ้าพันข้อมือในเครื่องซักผ้าหรือเครื่องล้างจาน!
* อายุการใช้งานของผ้าพันข้อมืออาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการซัก สภาพผิว และสถานที่เก็บรักษา อายุการใช้งานทั่วไปคือ 10,000 

ครั้ง
* ขอแนะนำให้ตรวจสอบประสิทธิภาพทุก 2 ปีและหลังการบำรุงรักษาและซ่อมแซมโดยทดสอบซ้ำอย่างน้อยข้อกำหนดในขีดจำกัดข้อผิดพลาด

ของข้อบ่งชี้ความดันข้อมือและอากาศการรั่วไหล (ทดสอบอย่างน้อย 50mmHg และ 200mmHg)
* โปรดทิ้งอุปกรณ์เสริม ชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ และอุปกรณ์ ME ตามกำหนดของท้องถิ่นนั้นๆ 
* ผู้ผลิตจะจัดทำไดอะแกรมวงจร, รายการส่วนประกอบ, คำอธิบาย, คำแนะนำในการสอบเทียบ ฯลฯ เพื่อช่วยในการให้บริการบุคลากรในการ

ซ่อมแซมชิ้นส่วน
* ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่สัมผัสเอาท์พุตของแบตเตอรี่และตัวผู้ป่วยพร้อมกัน

คำแนะนำ
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* การทำความสะอาด : สภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นละอองอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของเครื่อง กรุณาใช้ผ้านุ่มทำความสะอาดทั้งก่อนและหลังการ

ใช้งาน อย่าใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือสารระเหย
* อุปกรณ์ไม่จำเป็นต้องสอบเทียบภายในสองปีของการบริการที่เชื่อถือได้
* หากคุณมีปัญหาใดๆ กับอุปกรณ์นี้ เช่น การตั้งค่า บำรุงรักษา หรือใช้งาน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการของ bluedot ห้ามเปิดหรือซ่อมแซม

อุปกรณ์ด้วยตัวเองในกรณีที่ทำงานผิดปกติ อุปกรณ์ต้องได้รับการบริการ ซ่อมแซม และเปิดโดยบุคคล/ศูนย์จำหน่าย/บริการ ที่ได้รับอนุญาต

เท่านั้น
* โปรดรายงานไปยัง bluedot หากมีการดำเนินการหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น
* เก็บอุปกรณ์ให้พ้นมือทารก เด็กเล็ก หรือสัตว์เลี้ยง เพื่อหลีกเลี่ยงการหายใจเข้าไปหรือกลืนชิ้นส่วนเล็ก ๆ เป็นอันตรายหรือถึงตายได้
* ระวังการรัดคอเนื่องจากสายเคเบิลและท่ออ่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความยาวมากเกินไป
* อย่างน้อย 30 นาทีเพื่อให้อุปกรณ์ ME อุ่นขึ้นจากอุณหภูมิการจัดเก็บขั้นต่ำจนกว่าจะพร้อมสำหรับการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ต้องใช้เวลา

อย่างน้อย 30 นาทีเพื่อให้อุปกรณ์ ME เย็นลงจากอุณหภูมิการจัดเก็บสูงสุดระหว่างการใช้งานจนกว่าจะพร้อมสำหรับการใช้งานตาม

วัตถุประสงค์
* อุปกรณ์นี้ต้องได้รับการติดตั้งและนำไปใช้งานตามข้อมูลที่ให้ไว้ในเอกสารประกอบ;
* อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย เช่น อุปกรณ์เครือข่ายภายในบ้านแบบไร้สาย โทรศัพท์มือถือ โทรศัพท์ไร้สายและสถานีฐานวิทยุสื่อสารอาจส่งผลต่อ

อุปกรณ์นี้และควรเก็บไว้ให้ห่างจากอุปกรณ์ อย่างน้อยระยะทางคำนวณโดยผู้ผลิตจากคอลัมน์ 80MHz ถึง 5.8 GHz ของตารางที่ 4 และ

ตารางที่ 9 ของ IEC 60601-1-2:2014 ตามความเหมาะสม
* กรุณาใช้อุปกรณ์เสริมและชิ้นส่วนที่ถอดออกได้ที่ระบุ / ได้รับอนุญาตจากผู้ผลิตมิฉะนั้น, อาจทำให้เครื่องเสียหายหรือเป็นอันตรายต่อผู้ใช้

/ผู้ป่วย
* ไม่มีตัวเชื่อมต่อ Luer Lock ที่ใช้ในการก่อสร้างท่อ มีความเป็นไปได้ที่ตัวเชื่อมต่อเหล่านี้อาจเชื่อมต่อกับระบบของเหลวในหลอดเลือดโดยไม่

ได้ตั้งใจ ทำให้อากาศสามารถสูบฉีดเข้าไปในหลอดเลือดได้
* โปรดใช้อุปกรณ์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ให้ไว้ในคู่มือผู้ใช้ มิฉะนั้นประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของอุปกรณ์จะได้รับผลกระทบและลดลง

คำแนะนำ

คำเตือน

56



 

INTRODUCTION

• สัญลักษณจอแสดงผล LCD

เครื่องหมาย คำอธิบาย อธิบาย

การเตนของหัวใจ การตรวจจับการเตนของหัวใจระหวางการวัด

ความดันโลหิต  (Systolic) ความดันโลหิต ชวงหัวใจบีบตัว (Systolic)

ความดันโลหิต (Diastolic) ความดันโลหิต ชวงหัวใจคลายตัว (Diastolic)

จอแสดงผลชีพจร อัตราของชีพจรตอนาที

ID ผู้ใช้

เวลาปจจุบัน เวลา (ป/เดือน/วัน,ช่ัวโมง:นาที)

ผูใช 1/ผูใช 2/ บุคคลอ่ืน

เคร่ืองตรวจจับการเคล่ือน
ไหวรางกายมากเกินไป

ปรากฏข้ึนเม่ือตรวจพบการพูดคุย เคล่ือนไหว หรือมือส่ัน
ระหวางการวัด หมายเหตุ: เลือดท่ีวัดได
การอานคาความดันอาจไมแมนยําหากไอคอนแสดงข้ึน

คำแนะนำ
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ตรวจพบการเต้นของหัวใจผิดปกติระหว่างการวัดหัวใจเต้นผิดจังหวะ

ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ ระบุแบตเตอรี่ปัจจุบัน 

การส่งข้อมูล กำลังส่งข้อมูล หากการส่งข้อมูลล้มเหลว สัญลักษณ์นี้
จะนำมาแสดงในวัดครั้งต่อไป

จอแสดงผลหน่วยความจำ ระบุว่าอยู่ในโหมดหน่วยความจำและหน่วยความจำกลุ่มใด

ค่าเฉลี่ย แสดงค่าเฉลี่ยของการอ่าน 3 ครั้งล่าสุด

ไอคอนบลูทูธจะกะพริบเมื่อบลูทูธทำงานไอคอนบลูทูธ

ระดับความดันโลหิต ระบุระดับความดันโลหิต

การวางตำแหน่งข้อมือที่
แนะนำ

คำแนะนำสำหรับคุณที่จะทำให้ข้อมืออยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม

kPa
mmHg mmHg

หน่วยวัดความดันโลหิต
(1 kPa = 7.5 mmHg) (1 mmHg = 0.133 kPa)kPa

เครื่องหมาย คำอธิบาย อธิบาย
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• ชื่อของแตละสวน

รายการสวนประกอบของระบบวัดแรงดัน :

1. PCBA
2. ท่ออากาศ
3. ปั๊ม
4. วาล์ว  
5. ข้อมือ

ความดันช่วงหัวใจบีบตัว (Systolic)

จอ LCD

ความดัน
ช่วงหัวใจคลายตัว
(Diastolic)

ปุ่ม START/STOP

ปุ่ม MEM

อัตราชีพจร

ผ้าพันข้อมือ
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• รายการ
1) เคร่ืองวัดความดันโลหิต B-BC071
2) แบตเตอร่ี AAA 2 กอน
3) คูมือผูใช

ผาพันขอมือ
(Type BF applied part)

ชองใสแบตเตอร่ี
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• การติดตั้งและการเปลี่ยนแบตเตอรี่

• เล่ือนฝาครอบแบตเตอร่ีออก
•
• ปดฝาครอบแบตเตอร่ี อายุการใชงานโดยท่ัวไปของแบตเตอร่ีท้ังใหมและท่ียังไมไดใชงาน ใชได ประมาณ 

45 คร้ัง สําหรับการวัด ตอระยะเวลาเวลาดําเนินการคือ 60 วินาที

ติดต้ังแบตเตอร่ีตามท่ีระบุในชองแบตเตอร่ี ใชแบตเตอร่ีประเภทท่ีถูกตองเสมอ (แบตเตอร่ี AAA 2 กอน)

กอนการใชงาน
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คำเตือน
อยาใชแบตเตอร่ีใหมและแบตเตอร่ีท่ีใชแลวรวมกัน
อยาใชแบตเตอร่ีประเภทตางๆ รวมกัน
หามท้ิงแบตเตอร่ีลงในกองไฟ แบตเตอร่ีอาจระเบิดหรือร่ัวได
ถอดแบตเตอร่ีออกหากไมไดใชงานอุปกรณเปนระยะเวลาหน่ึง
แบตเตอร่ีท่ีสึกหรอเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม อยาท้ิงกับขยะท่ัวไป
ถอดแบตเตอร่ีเกาออกจากอุปกรณตามแนวทางการรีไซเคิลในพ้ืนท่ีของคุณ

 สัญลักษณ                    แสดงข้ึนมา

เปล่ียนแบตเตอร่ีทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณดานลาง

หนาจอมืด

หนาจอไมติด

กอนการใชงาน
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• การตั้งคาวันที่, เวลา และหนวยการวัด 
ส่ิงสําคัญคือตองต้ังคาวันท่ีและเวลากอนใชความดันโลหิตของคุณ   เพ่ือใหสามารถตรวจสอบและกําหนดวันเวลา
ในการจัดเก็บขอมูลการวัดไวในหนวยความคํา (ชวงป: 2021-2050 รูปแบบเวลา: 24 ช่ัวโมง)

1. เม่ือจอภาพปดอยู ใหลองกดปุม “START/ STOP”
หนาจอแสดงผลจะกะพริบตัวเลขแทน [ป]

2. เปล่ียน [YEAR] โดยกดปุม “MEM” กดปุม “MEM” 
แตละคร้ังจะเพ่ิมจํานวนหน่ึง ในลักษณะเม่ือส้ินสุดจะวน
ซ้ํา

กอนการใชงาน
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3. เม่ือไดปท่ีตองการแลว ใหกดปุม “START / 
STOP” เพ่ือยืนยัน จากน้ันรายการหนาจอจะแสดง
ตัวเลขกะพริบเปนตัวแทนของ [เดือน]

4. ทําซ้ําข้ันตอนท่ี 2 และ 3 เพ่ือต้ังคา [เดือน] 
และ [วัน]

5. ทําซ้ําข้ันตอนท่ี 2 และ 3 เพ่ือยืนยัน [HOUR] 
และ [MINUTE]

กอนการใชงาน
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6. ทําซ้ําข้ันตอนท่ี 2 และ 3 เพ่ือต้ังคา [หนวย]

7. ทําซ้ําข้ันตอนท่ี 2 และ 3 เพ่ือยืนยัน 
[สัญลักษณคําแนะนําการจัดตําแหนงขอมือ] 
เปดหรือปด

หมายเหตุ: เม่ือวางตําแหนงขอมือคูมือปดอยู 
คําแนะนําจะไมปรากฏท่ีจุดเร่ิมตนของการวัด

 

 

kPa mmHg

กอนการใชงาน
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• สัญลักษณคำแนะนำการวางตำแหนงขอมือ

8. หลังจากยืนยันการวัดแลวหนวย LCD จะแสดง “donE” 
และ จากน้ันจอภาพจะปด

เม่ือใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตท่ีขอมือ ควรทําการวัดในขณะท่ีผอนคลายขอมือท่ีระดับหัวใจ
ซ่ึงจะชวยใหม่ันใจไดวาผลการอานท่ีถูกตองจะถูกนําไปใช  เน่ืองจากเปนการยากท่ีจะหาตําแหนงท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดสําหรับการวัดขอมือ เราจึงไดรวมเซ็นเซอรกําหนดตําแหนงขอมือท่ีเปนอุปกรณเสริม ซ่ึงจะชวยนําทาง
ขอมือของคุณไปยังตําแหนงท่ีเหมาะสําหรับการวัดความดันโลหิต  ทุกคร้ังท่ีคุณทําการวัด จอแสดงผลจะ
สวางข้ึนดวยไอคอนตางๆ ท่ีออกแบบมาเพ่ือชวยใหคุณขยับขอมือได  เม่ือพบตําแหนงท่ีเหมาะสมท่ีสุดแลว 
สัญลักษณขอมือจะกะพริบ          และหลังจากน้ันหลายวินาที การวัดจะเร่ิมข้ึน วางแขนไวน่ิงๆ จนกวาการวัด
จะเสร็จส้ิน

กอนการใชงาน
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หมายเหตุ: เน่ืองจากความแตกตางในแตละขนาดและรูปราง คุณฟงชันน้ีอาจไมเปนประโยชนในทุกกรณี 
และคุณอาจตองการปดฟงชันน้ี หากคุณรูสึกวาตําแหนงขอมือท่ีแนะนําไมตรงกับระดับหัวใจของคุณ 
โปรดปดฟงกชันน้ีและปฏิบัติตามการตัดสินใจของคุณ

ยกขอมือข้ึน เล่ือนขอมือลง

อยาขยับเม่ือการวัดเร่ิมตนขอมืออยูในตําแหนงท่ีเหมาะสม สัญลักษณ       จะกะพริบ

กอนการใชงาน
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• การจับคูสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตกับอุปกรณ
คุณเปนผูดําเนินการตามวัตถุประสงคของเคร่ืองวัดความดันโลหิตน้ี คาความดันโลหิตของคุณจะ บันทึกและ
สงขอมูลการวัดไปยังสมารทโฟนหรือแท็บเล็ตท่ีมีการเช่ือมตอไรสายระบบ Bluetooth ไปยังแอปพลิเคช่ัน 

1. เปดบลูทูธและแอปพลิเคชัน ตรวจสอบใหแนใจวาท้ังคูเปดอยูเม่ือทําการจับคู
2. เม่ืออุปกรณปดอยู ใหกดปุม “MEM” คางไวเพ่ือเร่ิมการจับคู สัญลักษณ “     ” จะแสดงบนจอ LCD สลับกัน 
การจับคูสัญญาณกําลังดําเนินการ
หากสําเร็จ สัญลักษณ Bluetooth จะไมกะพริบอีก และจอ LCD จะแสดง “เสร็จส้ิน” และจอภาพจะปดลงทันทีใน
ไมก่ีวินาที
หากไมสําเร็จ จอ LCD จะแสดง “Err +    ” จากน้ันจอภาพจะปดลงหลังจากผานไปหลายวินาที

กําลังดําเนินการจับคู จับคูสําเร็จ  จับคูไมสําเร็จ

กอนการใชงาน
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บลูทูธ หมายเลขโมดูล : B-BC071
ชวงความถี่ RF :  2402 MHz ถึง 2480 MHz
ชวงกำลังขับ : ≤0 dBm
แรงดันไฟ : 1.8-3.6 V
ระยะการสง : 10 meters

การรบกวนอาจเกิดข้ึนในบริเวณใกลเคียงกับอุปกรณท่ีมีสัญลักษณดังตอไปน้ี       และ B-BC071 อาจ
รบกวนอุปกรณไฟฟาบริเวณใกลเคียง
ผูท่ีออนไหว รวมท้ังสตรีมีครรภกอนต้ังครรภและผูท่ีฝงเคร่ืองมืออิเล็กทรอนิกสทางการแพทยควรหลีก
เล่ียงการใชเคร่ืองทุกคร้ังท่ีทําได
ใหอุปกรณอยูหางจากรางกายมนุษยอยางนอย 20 เซนติเมตร (โดยเฉพาะศีรษะ) เม่ือสงขอมูลหลังกําลัง
ดําเนินการวัด
หากตองการเปดใชงานฟงกชันการรับสงขอมูล ผลิตภัณฑน้ีควรจับคูกับบลูทูธท่ีความถ่ี 2.4 GHz

จะลดการรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางไร?
1. ระยะระหวางอุปกรณกับปลาย BT ควรอยูใกลพอสมควร ต้ังแต 1 เมตรถึง 10 เมตร โปรดตรวจสอบ
วาไมมีส่ิงกีดขวางระหวางอุปกรณและจุดส้ินสุด BT เพ่ือใหไดการเช่ือมตอท่ีมีคุณภาพและเพ่ือลดชวง
เอาตพุต RF
2. เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ
(โดยเฉพาะอุปกรณท่ีมีการสงสัญญาณไรสาย / เคร่ืองสง) ควรอยูหางจากจอภาพอยางนอย 1 เมตร

รายการอุปกรณที่รองรับ :
สำหรับอุปกรณ iOS :
ระบบปฏิบัติการตองเปน iOS 11.0 ขึ้นไป
สำหรับอุปกรณ Android
ระบบปฏิบัติการตองเปน Android 8.0 ขึ้นไป

กอนการใชงาน

คำเตือน

69



• การสวมผาพันขอมือ
1.

2.
3.
4.
5.

ถอดอุปกรณเสริมท้ังหมด (นาิกา, สรอยขอมือ, ฯลฯ) ออกจากขอมือของคุณ หากแพทยวินิจฉัยวาขอมือ
ของคุณไหลเวียนไมดี ใชอีกขางหน่ึง
มวนหรือดึงแขนเส้ือข้ึน เพ่ือใหเห็นผิวหนัง
ใชผาพันขอมือโดยหงายฝามือข้ึน
วางขอบของผาพันขอมือประมาณ 1 ซม. ~ 2 ซม. จากขอมือ
รัดผาพันขอมือไวรอบขอมือของคุณ  เพ่ือไมใหมีชองวางระหวางผาพันขอมือกับผิวหนัง ถาขอมือหลวมเกินไป
อาจนําไปสูผลตอคาการวัดท่ีไมถูกตอง
น่ังใหสบายโดยใหขอมือทดสอบวางบนพ้ืนผิวเรียบ วางขอศอกบนโตะเพ่ือใหผาพันขอมืออยูในระดับเดียวกับ
หัวใจของคุณ หันฝามือข้ึน น่ังตัวตรงบนเกาอ้ีแลวหายใจเขาลึก ๆ 5-6 คร้ัง
ผูปวยท่ีมีความดันโลหิตสูง: ตรงกลางของผาพันแขนควรอยูท่ีระดับหัวใจหองบนดานขวาของหัวใจ กอนเร่ิม
การวัด กรุณาน่ังสบาย ๆ โดยไมไดไขวขา เทาราบกับพ้ืน พยุงหลังและขอมือ
พักผอนคลายประมาณ 5 นาทีกอนวัด
รออยางนอย 3 นาที ระหวางการวัด ชวยใหการไหลเวียนโลหิตของคุณฟนตัว
ใชการวัดในหองเงียบ
ผูปวยควรตองผอนคลายใหมากท่ีสุดและไมเคล่ือนไหวและ
พูดคุยระหวางข้ันตอนการวัด
ขอมือควรอยูในระดับเดียวกับหัวใจหองบนดานขวาของหัวใจ
อยาไขวขาและควรวางเทาบนพ้ืน
ใหหลังพิงพนักพิงเกาอ้ี
สําหรับการเปรียบเทียบท่ีมีความหมาย ใหลองวัดภายใตเง่ือนไขท่ี
คลายคลึงกัน ตัวอยางเชน ใหวัดขนาดในแตละวันโดยประมาณใน
เวลาเดียวกัน บนขอมือเดียวกัน หรือตามคําแนะนําของแพทย

6.

7.

การวัด

70



แสดงผูใชปจจุบัน แสดงบันทึกลาสุดของผูใชปจจุบัน

1. เม่ืออุปกรณปดอยู ใหกดปุม “START/STOP” เพ่ือเปดจอภาพ หนาจอจะแสดงหมายเลขกะพริบแทน [USER] 
ปจจุบัน ในข้ันตอนน้ี คุณสามารถสลับผูใชจากผูใช 1 ถึงผูใช 2 หรือผูใช G (บุคคลอ่ืนๆ) โดยกดปุม “MEM” หลัง
จากเลือกผูใช กดปุม “START/STOP” เพ่ือยืนยัน จะแสดงบันทึกลาสุดของผูใชปจจุบัน หลังจากน้ันจะทําการวัด
ท้ังหมดโดยอัตโนมัติ

(ยกตัวอยางผูใช 1)
คําแนะนําทีละข้ันตอนท่ีแสดงส่ิงท่ีคุณจะเห็นขณะทําการวัด

• เริ่มการวัดผล

mmHg

การวัด

71



แสดงและบันทึกผลการวัด

ปรับเปนศูนย พองและวัด

2.หลังจากวัดเสร็จแลวใหสัญลักษณ   
จะเร่ิมกะพริบและขอมูลจะเร่ิมสง

การวัด
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หมายเหตุ: หากคุณไดต้ังคา [ตําแหนงผาพันขอมือ] ไว เม่ือคุณเร่ิมการวัดคาเคร่ืองวัดความดันโลหิต
จะตรวจจับตําแหนงขอมือตองตีมุมระหวาง 30° และ 45° หากอยูนอกมุมน้ี LCD จะไมเร่ิมการวัดใดๆ 
และจะแสดง“        + Err” จนกวาคุณจะไดตําแหนง

4. หากไมสําเร็จ หนาจอ LCD จะแสดง “Err +      +       ” จากน้ัน
จอภาพจะปดลงหลังจากผานไปหลายวินาที 
(หมายเหตุ: สัญลักษณ        จะแสดงในการวัดคร้ังตอไป)

5. กดปุม “START/STOP” เพ่ือปดเคร่ือง มิฉะน้ัน เคร่ืองจะปดหลัง
จากผานไปหลายวินาที

การวัด

3. หากการสงขอมูลสําเร็จสัญลักษณ       และสัญลักษณ       
จะหายไป  ภาพขวาจะแสดง จากน้ันจอภาพก็จะดับลงหลัง
จากน้ันหลายวินาที
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DATA MANAGEMENT

แสดงผูใชปจจุบัน แสดงบันทึกลาสุดของผู
ใชปจจุบัน

การเร่ิมตนการวัด ปรับเปนศูนย

หากคุณไดตําแหนงท่ีถูกตอง จะแสดงเปนเวลาประมาณ 3 วินาที แลวจึงเสร็จส้ินการวัดท้ังหมด
สําหรับรายละเอียดเพ่ิมเติมหนาท่ี 57

 

การวัด

74

mmHg



• การเรียกดูคาหนวยความจำ

วันที่และเวลาจะแสดงสลับกัน

บันทึกลาสุด

วันที่ตรงกับวันที่ 1 มกราคม

1. 

2.กดปุม "MEM" เพ่ือคาความจําท่ีคุณตองการ หากสัญลักษณ       ปรากฏข้ึน
พรอมกับคาหนวยความจํา แสดงวาหนวยความจําน้ันกําลังท่ีรอการสงขอมูล

ตรงกับปี 2564

เม่ืออุปกรณปดอยู ใหกดปุม "MEM" ท่ี ID ผูใชจะกะพริบและหมายเลขหนวย
ความจําของการอานจะปรากฏข้ึน คุณสามารถสลับผูใชจากผูใช 1 เปนผูใช 2 
โดยกดปุม “MEM” หลังจากเลือกผูใชท่ีเหมาะสมแลว ใหกดปุม“START/STOP” 
เพ่ือยืนยัน หากมีนอยกวา 3 รายการก็จะแสดงบันทึกลาสุดของผูใชปจจุบัน 
หากมีมากกวา 3 รายการก็จะแสดงคาเฉล่ียของสามบันทึกลาสุดกอน หาก
ไมมีบันทึกจะเปน “---” 

สถิติเฉล่ีย

การจัดการขอมูล

คาท่ีบันทึกลาสุด (1) จะแสดงกอน การวัดใหมแตละคร้ังจะบันบึกไปยังหนวยความจําแรก (1)  หนวยความจํา
อ่ืนๆ ท้ังหมดจะถูกผลักกลับหน่ึงหลัก (เชน 2 กลายเปน 3 เปนตน) และหนวยความจําท่ีเกาท่ีสุด (199) ถูกลบ
ออกจากรายการ

เวลาตรงกับ 8:38 น.

คำเตือน
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หากคุณไมไดตองการวัดคาเพ่ือบันทึก คุณสามารถลบผลลัพธโดยทําตามข้ันตอนดาน
ลางน้ี

• การลบคาหนวยความจำ

A: การลบคาหนวยความจำหนึ่งหนวย:
1.เม่ืออุปกรณปดอยูใหกดปุม "MEM" เพ่ือแสดงโหมดการเรียกดูคาหนวยความจํา (คุณสามารถใชปุม “MEM” 
เพ่ือสลับไปมาระหวางผูใช)

2.ไมก่ีวินาทีตอมา ใหกดปุม "MEM" เพ่ือคนหาหนวยการวัดท่ีคุณตองการลบ กดปุม "MEM" คางไว 3 วินาที 
และหนาจอจะแสดง "dEL yES" กะพริบ พรอมหมายเลขหนวยความจํา

3.ใชปุม "MEM" เพ่ือสลับระหวางใชและไมใช กด “START/STOP” เพ่ือยืนยันการเลือก หากเลือก YES เคร่ือง
จะลบหนวยความจําน้ันและกลับไปยังหนวยความจําลาสุด หนวยความจําท้ังหมดจะถูกผลักไปขางหนาหน่ึงหลัก 
(เชน 03 กลายเปน 02 เปนตน)

การจัดการขอมูล
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ไมมีบันทึก

B: การลบหนวยความจำทั้งหมด:
1.เม่ืออุปกรณปดอยู ใหกดปุม "MEM" เพ่ือแสดงโหมดการเรียกดูคาหนวยความจํา (คุณสามารถใชปุม “MEM”
 เพ่ือสลับไปมาระหวางผูใช) 

2.ไมก่ีวินาทีตอมา ใหกดปุม “MEM” +”START/STOP” คางไว 5 วินาที หนาจอจะแสดง “dEL ALL” และ ID 
ผูใชจะกะพริบ

3.ใชปุม "MEM" เพ่ือสลับระหวางใชและไมใช กด “START/STOP” เพ่ือยืนยันการเลือก หากเลือก YES เคร่ือง
จะแสดง “dEL dOnE” + ID ผูใช และลบหนวยความจําของผูใชปจจุบันน้ันท้ังหมด หลายวินาทีตอมาระบบจะ
แสดง “---”

การจัดการขอมูล
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MM

• เคล็ดลับในการวัด

ภายใน 1 ช่ัวโมง
หลังอาหารเย็นหรือด่ืม

เม่ือกําลังพูดหรือ
เคล่ือนไหวน้ิว

การวัดทันที
หลังน้ําชา กาแฟ บุหร่ี

ในสภาพแวดลอม
ท่ีหนาวย็นมาก เม่ือคุณตองการขับถาย

หรือปสสาวะ

ภายใน 20 นาที
หลังจากอาบน้ํา

การวัดอาจไมถูกตองหากดําเนินการในกรณีตอไปน้ี

ขอมูลสำหรับผูใช
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เก็บในท่ีแหงและพนจากแสงแดด

หลีกเล่ียงสภาพแวดลอมท่ีมีฝุน
และอุณหภูมิโดยรอบไมคงท่ี

หลีกเล่ียงการจุมลงในน้ํา
ควรทําความสะอาดดวยผาแหง

ใชผาชุบน้ําหมาด ๆ 
เพ่ือขจัดส่ิงสกปรก

หลีกเล่ียงการส่ันสะเทือน
และการกระแทก

หลีกเล่ียงการซักผาพันขอมือ

• การซอมบำรุง
เพ่ือใหไดประสิทธิภาพท่ีดีท่ีสุด โปรดปฏิบัติตามคําแนะนําดานลาง

ขอมูลสำหรับผูใช
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เกี่ยวกับความดันโลหิต

• ความดันชวงหัวใจบีบตัว (Systolic) และความดัน
   ชวงหัวใจคลายตัว (Diastolic) คืออะไร?

เม่ือโพรงหัวใจบีบตัวและสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ ความดันโลหิตจะถึงคาสูงสุด คาความดันสูงสุดในวงจรเรียก
วาความดันชวงหัวใจบีบตัว (Systolic) เม่ือหัวใจผอนคลายระหวางการเตนของหัวใจ ความดันโลหิตต่ําสุดคือ
ความดันชวงหัวใจคลายตัว (Diastolic)

• การจำแนกความดันโลหิตมาตรฐานคืออะไร?
การจําแนกความดันโลหิตเผยแพรโดยองคการอนามัยโลก 
(WHO) และสมาคมความดันโลหิตสูงระหวางประเทศ (ISH) 
ในป 2542 มีดังน้ี

มีเพียงแพทย์เท่านั้นที่สามารถบอกช่วงความดันโลหิตปกติของคุณและจุดที่คุณมีความเสี่ยงได้ 
ปรึกษาแพทย์เพื่อรับค่าเหล่านี้ โปรดติดต่อแพทย์หากผลการวัดของคุณอยู่นอกช่วงที่กำหนด

คำเตือน

SYS

DIA

<120

<80

120~129

80~84

130~139

85~89

140~159

90~99

160~179

100~109

≥180

≥110

LevelBlood 
Pressure
(mmHg)

Optimal Normal High-normal Mild Moderate Severe
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การเตนของหัวใจผิดปกติจะถูกตรวจพบเม่ือจังหวะการเตนของหัวใจแตกตางกันไปในขณะท่ีอุปกรณกําลัง
วัดความดันชวงหัวใจบีบตัว (Systolic) และความดันชวงหัวใจคลายตัว (Diastolic) ในระหวางการวัดแตละ
คร้ัง เคร่ืองวัดความดันโลหิตจะเก็บบันทึกชวงชีพจรท้ังหมดและคํานวณคาเฉล่ียของชวงเวลาเหลาน้ัน หาก
มีชวงชีพจรต้ังแต 2 ชวงข้ึนไป ความแตกตางระหวางแตละชวงและคาเฉล่ียจะมากกวาคาเฉล่ีย ± 25% หรือ
มีชวงชีพจรต้ังแต 4 ชวงข้ึนไป ผลตางระหวางแตละชวงกับคาเฉล่ียจะมากกวาคาเฉล่ีย คา ±15% จากน้ัน
สัญลักษณการเตนของหัวใจท่ีไมสม่ําเสมอจะปรากฏข้ึนบนหนาจอพรอมกับผลการวัด

การปรากฏตัวของไอคอน IHB บ่งชี้ว่าชีพจรผิดปกติ สอดคล้องกับการตรวจพบการเต้นของหัวใจผิด
ปกติระหว่างการวัด โดยปกติแล้วสิ่งนี้จะไม่ทำให้เกิดความกังวล อย่างไรก็ตาม หากสัญลักษณ์ปรากฏขึ้น
บ่อยครั้ง เราขอแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ โปรดทราบว่าอุปกรณ์นี้ไม่ได้ใช้แทนการตรวจหัวใจ แต่ทำ
หน้าที่ตรวจจับความผิดปกติของชีพจรในระยะเริ่มแรก

• เครื่องตรวจจับการเตนของหัวใจผิดปกติ

เกี่ยวกับความดันโลหิต

คำเตือน
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• ทำไมความดันโลหิตของฉันจึงผันผวนตลอดทั้งวัน? 

• เหตุใดฉันจึงไดคาความดันโลหิตที่บาน
   ตางจากที่โรงพยาบาล?

ความดันโลหิตจะแตกตางกันตลอดท้ังวัน เน่ืองจากสภาพอากาศ 
อารมณ การออกกําลังกาย ฯลฯ นอกจากน้ียังมี “เส้ือคลุมสีขาว” 
ซ่ึงหมายถึงความดันโลหิตปกติ เพ่ิมข้ึนในการต้ังคาทางคลินิก

ส่ิงท่ีคุณตองใสใจเม่ือคุณวัดความดัน
โลหิตท่ีบาน:
หากพันผาพันขอมืออยางดี
หากผาพันขอมือแนนหรือหลวมเกินไป
หากผาพันขอมือผูกไวท่ีขอมือ
หากคุณรูสึกวิตกกังวล หายใจเขาลึกๆ 
2-3 คร้ังกอนการเร่ิมตนจะดีกวาสําหรับ
การวัด
คําแนะนํา: ผอนคลายตัวเองสําหรับ 
4-5 นาทีจนคุณสงบลง

• ผลลัพธจะเหมือนกันไหมถาวัดที่ขอมือขวา?

ใชไดท้ังสองขอมือแตจะมีผลลัพธท่ีแตกตางไป
สําหรับแตละบุคคล เราขอแนะนําใหคุณวัดคาท่ีขอ
มือเดิมทุกคร้ัง

เกี่ยวกับความดันโลหิต

1. ความดันโลหิตสวนบุคคลแตกตางกันไปหลายคร้ังทุกวัน นอกจากน้ียังไดรับ
ผลกระทบจากวิธีการผูกผาพันขอมือและตําแหนงการวัดของคุณ ดังน้ันโปรด
ใชการวัดภายใตเง่ือนไขเดียวกัน
2. ถาคนกินยาความดันจะแปรผันมากข้ึน
3. รออยางนอย 3 นาทีสําหรับการวัดอ่ืน
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การแกไขปญหา

หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นระหว่างการใช้งาน โปรดตรวจสอบประเด็นต่อไปนี้:

ปญหา อาการ ตรวจสอบสิ่งนี้ การแกไข

ไมมีพลังงาน

แบตเตอรี่ต่ำ

ขอความ
ผิดพลาด

จอแสดงผลสลัว

หรือจะไมสวางข้ึน

แบตเตอร่ีหมด

แบตเตอรต่ํา

ใสแบตเตอร่ีไมถูกตอง

เปล่ียนแบตเตอร่ีอันใหม

ใสแบตเตอร่ีใหถูกตอง

เปล่ีนแบตเตอร่ีอันใหม

เปล่ีนแบตเตอร่ีอันใหม

เปล่ีนแบตเตอร่ีอันใหม

ใสผาพันขอมือและวัดอีกคร้ัง

แสดงบน
จอแสดงผล

ปรากฎ E 01

ปรากฎ E 02 

ปรากฎ E 03

ปรากฎ E 04 

การเคล่ือนไหวอาจสงผลตอการวัด 
ผอนคลายสักครูแลววัดอีกคร้ัง

การรักษาการวัดลมเหลว

แบตเตอร่ีเหลือนอย

แบตเตอร่ีอยูในระดับสูง

จอภาพตรวจพบการเคล่ือนไหว 
การพูด หรือชีพจรต่ําเกินไปขณะ
ทําการวัด

ผาพันขอมือไมแนน

กระบวนการตรวจวัดไมพบ
สัญญาณชีพจร

คลายผาท่ีขอมือแลววัดอีกคร้ัง

ผอนคลายสักครูแลววัดอีกคร้ัง

ปรากฎ Lo bAt

ปรากฎ H bAt

83



หมายเหตุ: หากผลิตภัณฑยังคงใชงานไมได โปรดติดตอฝายบริการลูกคาของ bluedot ไม
ควรถอดประกอบหรือพยายามซอมแซมเครื่องไมวาในกรณีใด ๆ โดยตัวคุณเอง

การแกไขปญหา

ขอความ
ผิดพลาด

EExx แสดงบนจอ
แสดงผล เกิดขอผิดพลาดในการวัด

ทําการวัดอีกคร้ัง หากยังคงมีปญหาอยู ติดตอ
รานคาปลีกหรือฝายบริการลูกคาของเราสําหรับ
ความชวยเหลือเพ่ิมเติม อางถึงการรับประกันสําหรับ
ขอมูลการติดตอและคําแนะนําในการสงคืน

ขอความ
คําเตือน

แสดง “out ” อยูนอกชวงการวัด ผอนคลายสักครู ใสผาพันขอมือและวัดอีกคร้ัง 
หากปญหายังคงอยู ใหติดตอแพทยของคุณ

ปญหา อาการ ตรวจสอบสิ่งนี้ การแกไข
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ขอมูลเฉพาะ

ใชงานดวยแบตเตอร่ี: AAA x 3V 2 กอน

ประมาณ 13.5 - 21.5 ซม.

ประมาณ 103 ก. (ไมรวมแบตเตอร่ี)

แบตเตอร่ี AAA x 2, คูมือผูใช, กระเปาเก็บรักษา

ความดัน: 5°C- 40°C ภายใน ±3 mmHg (0.4 kPa)
คาชีพจร: ±5%

ชวงแรงดันผาพันขอมือ:
0 mmHg ~ 299 mmHg (0 kPa ~ 39.9 kPa)
ความดันในการวัด:
SYS: 60 mmHg ~ 230 mmHg (8.0 kPa ~ 30.7 kPa)
DIA: 40 mmHg ~ 130 mmHg (5.3 kPa ~ 17.3 kPa)
คาชีพจร: (40-199) คร้ัง/นาที

แหลงจายไฟ

โหมดการแสดงผล

โหมดการวัด Oscillographic testing mode

ชวงการวัด

ความแมนยํา

สภาพการทํางาน

สภาพการจัดเก็บและการขนสง

เสนรอบวงการวัดของขอมือ

น้ําหนัก

ขนาดภายนอก

รายการท่ีเเนบเพ่ิมเติม

ชวงอุณหภูมิ : +5°C ถึง +40°C
ชวงความช้ืนสัมพัทธ 15% ถึง 90% ไมมีการควบแนน
แตไมตองการแรงดันไอน้ําบางสวนมากกวา 50 hPa
ชวงความดันบรรยากาศ: 700 hPa ถึง 1060 hPa

อุณหภูมิ: -20 °C ถึง +60°C
ชวงความช้ืนสัมพัทธ ≤ 93% ไมมีการควบแนน
ท่ีแรงดันไอน้ําสูงถึง 50hPa

ดิจิตอล LCD V.A.43 mm x 46 mm

ประมาณ 85.7 มม. × 60.8 มม. × 24.7 มม. (ไมรวมผาพันขอมือ)
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คําเตือน: ไมอนุญาตใหดัดแปลงอุปกรณน้ี

A01

อุปกรณ ME ท่ีขับเคล่ือนภายใน

IP22: หมายเลขแรก 2: ปองกันวัตถุแปลกปลอมท่ีเปนของแข็งขนาด 
12.5 มม. Ф ข้ึนไป 
หมายเลขท่ีสอง: ปองกันหยดน้ําท่ีตกลงมาในแนวต้ัง
เม่ือตูมีความสูงไมเกิน 15o หยดท่ีตกลงมาในแนวต้ังจะไมมีผลเสีย
เม่ือกลองหุมมีช่ืออยูท่ีมุมใด ๆ สูงถึง 15o ท่ีดานใดดานหน่ึงของแนวต้ัง

โหมดการทํางาน การทํางานอยางตอเน่ือง

ระดับการปองกัน พิมพ BF สวนท่ีใช

การจําแนก IP

เวอรชันซอฟตแวร

การจําแนกอุปกรณ

ขอมูลเฉพาะ
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ขอมูลติดตอ

• ขอมูลติดตอ
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รายการมาตรฐานที่ปฏิบัติตาม

• รายการมาตรฐานที่ปฏิบัติตาม
EN ISO 14971:2012 / ISO 14971:2007 อุปกรณการแพทย 
การประยุกตใชการจัดการความเส่ียงกับอุปกรณทางการแพทย

EN 1041:2008 +A1:2013 ขอมูลท่ีจัดทําโดยผูผลิตของอุปกรณ
การแพทย

EN 60601-1:2006+A1:2013+A12:2014/ IEC 60601-1:2005+A1:2012 
อุปกรณไฟฟาทางการแพทย - สวนท่ี 1: ขอกําหนดท่ัวไปเพ่ือความปลอดภัย
ข้ันพ้ืนฐานและประสิทธิภาพท่ีจําเปน
EN 60601-1-11:2015/ IEC 60601-1-11:2015 อุปกรณไฟฟาทาง
การแพทย - สวนท่ี 1-11: ขอกําหนดท่ัวไปสําหรับความปลอดภัยข้ัน
พ้ืนฐานและประสิทธิภาพท่ีจําเปน - มาตรฐานหลักประกัน: ขอกําหนด
สําหรับการแพทย อุปกรณไฟฟาและระบบไฟฟาทางการแพทยท่ีใชในบาน
สภาพแวดลอมการดูแลสุขภาพ

EN 60601-1-2:2015/ IEC 60601-1-2:2014 อุปกรณไฟฟาทางการแพทย
- สวนท่ี 1-2: ขอกําหนดท่ัวไปสําหรับความปลอดภัยข้ันพ้ืนฐานและประสิทธิภาพ
ท่ีจําเปน - มาตรฐานหลักประกัน: แมเหล็กไฟฟารบกวน – ขอกําหนดและการทดสอบ 

EN ISO 81060-1:2012 เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบไมรุกราน - ตอนท่ี 1:
ขอกําหนดและวิธีการทดสอบสําหรับประเภทการวัดท่ีไมใชแบบอัตโนมัติ 

การบริหารความเสี่ยง

การติดฉลาก

คู่มือการใช้

ข้อกำหนดทั่วไปเพื่อความ
ปลอดภัย 

ความเข้ากันได้ทางแม่เหล็ก
ไฟฟ้า

EN ISO 15223-1:2016 / ISO 15223-1:2016 อุปกรณการแพทย
สัญลักษณท่ีใชกับฉลากเคร่ืองมือแพทย ฉลาก และขอมูลท่ีจะจัดหา 
สวนท่ี 1: ขอกําหนดท่ัวไป

ต้องการประสิทธิภาพการ
ทำงาน
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รายการมาตรฐานที่ปฏิบัติตาม

EN 62304:2006/AC: 2008 / IEC 62304: 2006+A1:2015 อุปกรณซอฟต
แวรการแพทย - กระบวนการวงจรชีวิตซอฟตแวร

ISO 10993-1:2018 การประเมินทางชีวภาพของอุปกรณการแพทย 
สวนท่ี 1: การประเมินและทดสอบภายในกระบวนการบริหารความเส่ียง
ISO 10993-5:2009 การประเมินทางชีวภาพของอุปกรณการแพทย
สวนท่ี 5: การทดสอบความเปนพิษตอเซลลในหลอดทดลอง
ISO 10993-10:2010 การประเมินทางชีวภาพของอุปกรณการแพทย
สวนท่ี 10: การทดสอบการระคายเคืองและการแพของผิวหนัง

การตรวจทางคลินิก

การใช้งาน

กระบวนการวงจรชีวิตของ
ซอฟต์แวร์

ความเข้ากันได้ทางชีวภาพ

IEC 80601-2-30:2018 อุปกรณไฟฟาทางการแพทย – สวนท่ี 2-30: 
ขอกําหนดเฉพาะสําหรับความปลอดภัยข้ันพ้ืนฐานและความจําเปนประสิทธิ
ภาพของเคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบไมแพรกระจาย

EN 1060-4:2004 เคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบไมแพรกระจาย - ตอนท่ี 4: การ
ทดสอบข้ันตอนเพ่ือกําหนดความถูกตองของระบบโดยรวมของระบบอัตโนมัติ
sphygmomanometers ไมรุกราน ISO 81060-2:2018 เคร่ืองวัดความดัน
โลหิตแบบไมแพรกระจาย - ตอนท่ี 2: การตรวจสอบทางคลินิกของประเภทการ
วัดอัตโนมัติแบบไมตอเน่ือง

EN 60601-1-6:2010+A1:2015/IEC 60601-1-6:2010+A1:2013
อุปกรณไฟฟาทางการแพทย - สวนท่ี 1-6: ขอกําหนดท่ัวไปสําหรับพ้ืนฐาน
ความปลอดภัยและประสิทธิภาพท่ีจําเปน - มาตรฐานหลักประกัน: การใชงาน
IEC 62366-1:2015 อุปกรณการแพทย - สวนท่ี 1: การประยุกตใชวิศวกรรม
การใชงานกับเคร่ืองมือแพทย
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คำแนะนำ EMC

• คำแนะนำ EMC
ME EQUIPMENT หรือ ME SYSTEM เหมาะสําหรับสภาพแวดลอมการดูแลสุขภาพท่ีบาน
คําเตือน: อยาอยูใกลอุปกรณผาตัด HF และหองปองกัน RF ของ ME ระบบสําหรับการถายภาพดวยคล่ืนสนาม
แมเหล็กซ่ึงมีความเขมของการรบกวน EM สูง
คําเตือน: ควรหลีกเล่ียงการใชอุปกรณน้ีท่ีอยูติดกันหรือซอนกับอุปกรณอ่ืน เพราะอาจสงผลใหการทํางานไม
เหมาะสม หากจําเปนตองใชอุปกรณน้ีและอ่ืน ๆ ควรสังเกตอุปกรณเพ่ือตรวจสอบวาอุปกรณทํางานเปนปกติ
คําเตือน: การใชอุปกรณเสริม ทรานสดิวเซอร และสายเคเบิลนอกเหนือจากท่ีระบุหรือจัดหาใหโดยผูผลิต
อุปกรณน้ีอาจสงผลใหมีการปลอยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาเพ่ิมข้ึนหรือลดลงได ภูมิคุมกันแมเหล็กไฟฟาของ
อุปกรณน้ีและสงผลใหเกิดการทํางานท่ีไมเหมาะสม
คําเตือน: อุปกรณส่ือสาร RF แบบพกพา (รวมถึงอุปกรณตอพวง เชน สายเสาอากาศ และเสาอากาศภายนอก
) ควรใชไมเกิน 30 ซม. (12 น้ิว) จากสวนใดสวนหน่ึงของอุปกรณ B-BC071 รวมท้ังสายท่ีผูผลิตกําหนด มิ
ฉะน้ัน อาจสงผลใหประสิทธิภาพของอุปกรณน้ีลดลง

รายละเอียดทางเทคนิค:
1. คําแนะนําท่ีจําเปนท้ังหมดสําหรับการรักษาความปลอดภัยข้ันพ้ืนฐานและประสิทธิภาพท่ีสําคัญเก่ียวกับการ
รบกวนทางแมเหล็กไฟฟาสําหรับอายุการใชงานท่ียกเวน
2. คําแนะนําและประกาศของผูผลิต – การปลอยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาและภูมิคุมกัน
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ตารางที่ 1 

คำแนะนำและประกาศของผู้ผลิต - การปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การปล่อยคลื่นความถี่วิทยุ CISPR 11 กลุ่ม 1

คลาส B

ไม่สามารถใช้ได้

การปฏิบัติตาม

การปล่อยฮาร์มอนิก IEC 61000-3-2

ความผันผวนของแรงดันไฟฟ้า/การปล่อยแสงวูบวาบ
IEC 61000-3-3

การปล่อย RF CISPR 11

การทดสอบการปล่อยมลพิษ

ไม่สามารถใช้ได้

คำแนะนำ EMC
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Table 5

คำแนะนำและประกาศของผู้ผลิต – ภูมิต้านทานแม่เหล็กไฟฟ้า 

การทดสอบภูมิคุ้มกัน

±8 kV หน้าสัมผัส
±2 kV, ±4kV, ±8 kV, ±15 kV อากาศ

±8 kV หน้าสัมผัส
±2 kV, ±4kV, ±8 kV, ±15 kV อากาศ

ระดับการปฏิบัติตาม

การคายประจุไฟฟ้าสถิต 
(ESD) IEC 61000-4-2

ไฟฟ้าชั่วครู่ชั่วครู่/ระเบิด
IEC 61000-4-4

ไฟกระชาก IEC61000-4-5

IEC 60601-1-2 ระดับการทดสอบ

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่สามารถใช้ได้

ไม่สามารถใช้ได้

ตารางที่ 2

คำแนะนำ EMC
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30 A/m
50Hz/60Hz

หมายเหตุ UT คือ a.c. แรงดันไฟหลักก่อนใช้ระดับการทดสอบ

30 A/m
50Hz/60Hz

 สนามแม่เหล็กความถี่กำลัง
IEC 61000-4-8

แรงดันไฟตก การหยุด
ชะงักสั้นและความผันแปร
ของแรงดันไฟฟ้าเกี่ยวกับ
แหล่งจ่ายไฟสายอินพุต
IEC 61000-4-11

นำ RF IEC61000-4-6

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM at 1 kHz

10 V/m
80 MHz – 2,7 GHz
80 % AM at 1 kHz

RF ที่แผ่รังสี 
IEC61000-4-3

ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้

ไม่สามารถใช้ได้ ไม่สามารถใช้ได้

คำแนะนำ EMC
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คำแนะนำและประกาศของผู้ผลิต - ภูมิต้านทานแม่เหล็กไฟฟ้า
ทดสอบ
ความถี่
(MHz)

385 0.3 27

RF 
IEC61000-4
-3 ที่แผ่รังสี 
(ข้อกำหนด
การทดสอบ
สำหรับ 
ENCLOSURE 
PORT
ภูมิคุ้มกันต่อ
อุปกรณ์
สื่อสารไร้สาย 
RF)
 

แบรน
(MHz)

บริการ การปรับ การปรับ (W) ระยะทาง (m) ระดับการ
ทดสอบ
ภูมิคุมกัน 
(V/m)

380-390 TETRA 
400

การปรับชีพจร
b) 18Hz

1.8

450 430-470
GMRS 460，
FRS 460

FM c) ± 5kHz 
สวนเบี่ยงเบน
1kHz sine

2 0.3 28

710 704-787
745
780

LTE Band
13,17

การปรับชีพจร 
b) 217Hz 0.2 0.3 9

810

870

930

800-960 GSM 
800/900,
TETRA 800,
iDEN 820,
CDMA 850,
LTE Band 5

การปรับชีพจร 
b) 18Hz

2 0.3 28

ตารางที่ 3

คำแนะนำ EMC
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1720

1845

1970

1700-
1990

GSM 1800;
CDMA 1900;
GSM 1900;
DECT;
LTE Band 1,
3,
4,25; UMTS

การปรับชีพจร 
b) 217Hz

การปรับชีพจร 
b) 217Hz

การปรับชีพจร 
b) 217Hz

2 0.3 28

2 0.3 282450 2400-
2570

Bluetooth,
WLAN,
802.11 
b/g/n, RFID
2450, LTE
Band 7

5240

5500

5785

5100-
5800

WLAN
802.11
a/n

0.2 0.3 9

คำแนะนำ EMC
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