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• General Description

INTRODUCTION

• Indications for Use

• Measurement Principle

The LifeboxBlood Pressure Monitor is digital monitors intended for use 
in measuring blood pressure and pulse rate with arm circumference ranging 
from 22 cm to 42 cm.
It is intended for indoor, adult use only.

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.

FEATURES:
• 71mm×82 mm Digital LCD display with white backlight
• Maximum 120 records per each user
• 3rd technonoly: Measuring during inflation

• Contraindications

        Thank you for selecting Lifeboxarm type blood pressure monitor 
(L-BM02). The monitor features blood pressure measurement, pulse rate 
measurement and the result storage. The design provides you with 3 years 
of reliable service.
        Readings taken by the L-BM02 are 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 the product.
        Read the manual thoroughly before using the product. 

This product uses the Oscillometric Measuring method to detect blood
pressure. Before every measurement, the unit establishes a “zero 
pressure” equivalent to the atmospheric pressure. Then it starts inflating 
the arm cuff, meanwhile, the unit detects pressure oscillations generated 
by beat-to-beat pulsatile, which is used to determine the systolic and 
diastolic pressure, and also pulse rate.
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INTRODUCTION

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

Symbol for “THE OPERATION 
GUIDE MUST BE READ”

Symbol for “COMPLIES WITH
MDD 93/42/EEC REQUIREMENTS”

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”

Symbol for “Authorised Representative 
in the European CommunityEC REP

Symbol for “MANUFACTURE 
DATE” For indoor use only

F1 T1A/250V Φ3.6*10CCC Symbol for “Class II Equipment”

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

SN

Symbol for “Recycle”
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INTRODUCTION

CAUTION
* 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 arm 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 was 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.
* Don't kink the connection tube during use, otherwise, the cuff pressure may 
continuously increase which can prevent blood flow and result in harmful injury to the 
PATIENT.
* When using this device, please pay attention to the following situation which may 
interrupt blood flow and influence blood circulation of the patient, thus cause harmful 
injury to the patient: connection tubing kinking too frequent and consecutive multiple 
measurements; the application of the cuff and its pressurization on any arm where 
intravascular access or therapy, or an arterio-venous (A-V) shunt, is present; inflating 
the cuff on the side of a mastectomy.
* 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.
*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 
arm may lead to an ecchymosis.
*Please check that operation of the device does not result in prolonged impairment of 
patient blood circulation.
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INTRODUCTION

CAUTION
** 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 arm 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 was 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.
* Don't kink the connection tube during use, otherwise, the cuff pressure may 
continuously increase which can prevent blood flow and result in harmful injury to the 
PATIENT.
* When using this device, please pay attention to the following situation which may 
interrupt blood flow and influence blood circulation of the patient, thus cause harmful 
injury to the patient: connection tubing kinking too frequent and consecutive multiple 
measurements; the application of the cuff and its pressurization on any arm where 
intravascular access or therapy, or an arterio-venous (A-V) shunt, is present; inflating 
the cuff on the side of a mastectomy.
* 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.
*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 
arm may lead to an ecchymosis.
*Please check that operation of the device does not result in prolonged impairment of 
patient blood circulation.
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INTRODUCTION

CAUTION
* 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. The typical 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 EQUIPMENT 
according to the local guidelines.
* Manufacturer will make available on request circuit diagrams, component part lists, 
descriptions, calibration instructions,etc., to assist to service personnel in parts repair.
* The plug/adapter plug pins insulates the device from the main supply. Do not position the 
device in a position where it is difficult to disconnect from the supply mains to safely 
terminate operation of ME equipment.
* The operator shall not touch output of batteries /adapter and the patient simultaneously.
* 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 Lifebox. 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 Lifebox 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 adistance 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 partes 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.
* Adaptor is specified as a part of ME EQUIPMENT.
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INTRODUCTION

• Display and Symbols

kPa
kPa

Cuff wearing The cuff is secured 

Continous measurement
for three times.

Continous measurement for three times and then
display the average of three times measurement result.

SYMBOL DESCRIPTION EXPLANATION

 
 

Irregular heartbeatIrregular heartbeat

Heartbeat Heartbeat dectetion during measurement

Systolic blood pressure High pressure result

Diastolic blood pressure Low pressure result

User ID

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

Battery Indicator Indicate the current battery 

Data transmitting Data is transmitting

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

Average value
The average value of the latest three 
groups bood pressure value

Indicate the bluetooth is workingBluetooth icon

Blood pressure level Indicate blood pressure level

User 1/2/Guest

Hand shaking Hand shaking makes results inaccurate

kPa

Measurement Unit of the blood pressure

Measurement Unit of the blood pressure

mmHg

kPa

(1mmHg=0.133kPa)

PUL/min Pulse display Pulse in beats per minute
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• Monitor Components

INTRODUCTION

List
1.Blood Pressure Monitor
  (L-BM02)

4.User manual

2.Cuff (Type BF applied part) 
               (22cm~32cm or 22cm~42cm 
                         or 22cm~45cm)
                          

Component list of 
pressure measuring 
system
1 Cuff 
2 Air Hose
3 PCBA
4 Pump
5 Valve

3. 4×AAA  batteries

BATTERY COMPARTMENT

CUFF

 AIR HOSE

AIR CONNECTOR PLUG

LCD DISPLAY

MEM BUTTON

START/ STOP BUTTON / SET BUTTON

CONNECT / FORWARD BUTTON

USER SWITCH

5. AC Adaptor
(BLJ06L050100P-V
 BLJ06L050100P-S
 BLJ06L050100P-B)

DC POWER SOCKET
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In order to get the best effect and protect your monitor, please use
the right batteries and approved power adapter which complies with 
local safety standard.

• Installing and Replacing the Batteries

CAUTION

CAUTION

• The Choice of Power Supply
1 .Battery powered mode:
    6V DC 4× AA batteries
2 .AC adapter powered mode: 5V     1A

(Please only use the AC adapter
adaptor model).  

BEFORE YOU START

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.

Please unplug the adaptor to 
depart fromthe using utility power.

• Open the battery cover.
• Install the batteries by matching

the correct polarity, as shown.
• Replace the battery cover.

AC adapter

USB cable

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

1.

• Setting Date, Time and Measurement Unit
It is important to set the clock before using your blood pressure 
monitor, so that a time stamp can be assigned to each record that is 
stored in the memory. (The setting range of the year :2020—2099
time format:24H)    

When the monitor is off, Hold press 
“SET”button,it will display [YEAR] enter 
the mode for year setting. 

2. Press the “MEM” button to change the 
[YEAR]. Each press will increase 
the numeral by one in a cycling manner. 
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BEFORE YOU START

3. When you get the right year, press “SET” 
to set down and turn to next step. 

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

5. Repeat steps 2 and 3 to set the [HOUR] and [MINUTE]. 



BEFORE YOU START
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6. Repeat steps 2 and 3 to set the [UNIT]. 

7. After the unit is set,the LCD will display “dOnE”first,then display all the 
settings you have done and then it will turn off.



BEFORE YOU START
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• Setting a user ID

2. Press “SET” button  to confirm user ID , the display will show “User ID + 
dOnE” and then the monitor will turn off.

1. When the monitor is off, long press “MEM” button and then the user ID will 
shows. Press “MEM” button to switch the user ID between user 1, user 2  
and user Guest mode.

• Pair a smart device with the monitor
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 smart device (such as smartphone or tablet) with Bluetooth wireless 
connectivity and application.
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BEFORE YOU START

CAUTION

1. 

2.  

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.

Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the 
following symbol     . And L-BM02 may interfering vicinity electrical 
equipment.
Sensitive people, including pregnant women, including pre-eclamptic, 
patients and those patients with implanted, electrical devices should 
avoid using this product whenever possible.  
Keep the monitor at least 20 centimeters away from the human body
(especially the head) when the data transmission is proceeding after
measurement.
To enable the data transmission function, this product should be 
paired to Bluetooth end at 2.4 GHz.

How to mitigate possible interference?
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.
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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BEFORE YOU START

• Tie the cuff

2~3cm

1.

4.

Hold your arm with your palm facing up and 
tie the cuff on your upper arm, then position 
the tube off-center toward the inner side of 
arm in line with the little finger. Or position the 
artery mark      over  the main artery (on the 
inside of your arm).  Note: Locate the main 
artery by pressing with 2 fingers 
approximately 2 cm above the bend of your 
elbow on the inside of your left arm. Identify 
where the pulse can be felt the strongest. 
This is your main artery.

The cuff should be snug but not too tight. 
You should be able to insert one finger 
between the cuff and your arm.

Remove all jewelry, such as watches and 
bracelets from your left arm.
Note: If your doctor has diagnosed you with 
poor circulation in your left arm, use your right 
arm.

Roll or push up your sleeve to expose the 
skin. Make sure your sleeve is not too tight.

2.

3.

5. Sit comfortably with your tested arm 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.

Rest for 5 minutes before first 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 arm, or as directed by a physician.

6.

Take the measurement in a silent room.

The cuff should maintain at the same level as the 
right atrium of the heart.
Please sit comfortably. Do not cross your legs and 
keep your feet flat on the ground.
Keep your back against the backrest of the chair.

Helpful tips for Patients, especially for Patients with 
Hypertension:
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BEFORE YOU START

Adjust the zero. LCD display

Inflating and measuring. 
Display and save the
measurement result. 

Before you start the measurement,Download the Lifebox Health 
app from APP Store or Google Play,and turn on the Bluetooth.

1. When the monitor is off,press the “START/STOP” button to turn on the 
monitor, and it will finish the whole measurement,save and transmit the 
measurement data for the desired user. (Take User 1 for example.)

Install the APP, and register an account. Then set your personal 
information (Gender, Birthday,  Height, Weight, Name and so on).

kPa
kPa

• Start the Measurement
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MEASUREMENT

5 .Press the “START/STOP” to power off. 

Tips: Maximum 120 records are both for User 1 and User 2.

4. If the data transmition fails, the monitor will turn off automatically.

2.After the measurement was finished, the symbol        will start blinking, 
and the data will start transmitting. ( Please connect the app during the 
transmission )

3. If the data transmits successful, the
symbol         and         symblo will 
disappear, and then the monitor will 
turn off.
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DATA MANAGEMENT

• Recall the Records
1. When the monitor is off, please hold 
press the “MEM”,it will display the latest 
record first when the records are less 
than three groups. When there are three 
or more than three groups ,it will display 
the average value of the latest three 
records first.    

2. Press the “MEM” or “SET” to get the record you want. 

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 (120) is 
dropped from the list.

CAUTION

The current No. 
is No 1.

The corresponding 
time is A.M. 7:08.

The corresponding 
date is January 1  .st

The corresponding 
yeat is 2020.

Year, date and time 
will display alternately.



DATA MANAGEMENT
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2.Press “SET” to 
confirm deleting and 
the monitor will turn 
off.

3.If you don’t want to delete the 
records, press “START/STOP” 
to escape.

4. If there is no record,
press “MEM” button,
the right display will
show. 

If you did not get the correct measurement, you can delete all  
results for the selected user by following steps below.

1.Hold pressing “MEM”  
for 3 seconds when the
monitor is in the memory 
recall mode ,the 
flash display “dEL ALL” will 
show.

• Delete the Records
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INFORMATION FOR USER

• Tips for Measurement

Within 1 hour 
after dinner or drinking

Within 20 minutes after taking a bath 

In a very cold environment

Immediate measurement 
after tea, coffee, smoking 

When talking or moving your fingers

When you want to discharge urine

Measurements may be inaccurate if taken in the following 
circumstances.
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INFORMATION FOR USER

Put in a dry place and 
avoid the sunshine

Avoid intense shaking
and collisions

Using wet cloths to 
remove dirt

Avoid touching water,
clean it with a dry cloth in case.

Avoid dusty and unstable
temperature environment

Do not attempt to clean the reusable 
cuff with water and never immerse  
the cuff in water.

• Maintenance
In order to get the best performance, please follow the instructions 
below.  
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ABOUT BLOOD PRESSURE

• What are systolic pressure and diastolic pressure? 

• What is the standard blood pressure classification?

When ventricles contract and pump blood out of the heart, the blood 
pressure reaches its maximum value in the cycle, which is called systolic 
pressure. When the ventricles relax, the blood pressure reaches its 
minimum value in the cycle, which is called diastolic pressure.

press

artery vein
blood discharging

Systolic

relax

blood entering
Diastolic  

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



ABOUT BLOOD PRESSURE

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) 

Optimal Normal High-normal Mild Moderate Severe

Only a physician can tell your normal BP range. Please contact a physician if your 
measuring result falls out of the range. Please note that only a physician can tell 
whether your blood pressure value has reached a dangerous point.

• Irregular Heartbeat Detector

CAUTION

An irregular heartbeat is detected when a heartbeat rhythm varies while the 
unit is measuring the systolic and diastolic blood pressure. During each 
measurement, the monitor records all the pulse intervals and calculate the 
average; 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%, the irregular 
heartbeat symbol appears on the display when the measurement results 
are appeared.

The appearance of the IHB icon indicates that a pulse irregularity consistent with an 
irregular heart-beat 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.



ABOUT BLOOD PRESSURE

• Why does my blood pressure 
fluctuate throughout the day?

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

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

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.

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.

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

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 upper arm.
If you feel anxious.
Taking 2-3 deep breaths before 
beginning will be better for 
measuring.        
Advice: Relax for 4-5 minutes 
until you calm down.



INFORMATION FOR USER

This section includes a list of error messages and frequently
asked questions for problems you may encounter with your 
bloodpressure monitor. If the products not operating as you 
think it should, check here before arranging for servicing.   

PROBLEM SYMPTOM CHECK THIS REMEDY

No power

Low
batteries

Error
message

Display will not 
light up.

Batteries are exhausted. Replace with new batteries

Insert the batteries 

correctly

Replace with new batteries

Batteries are inserted
incorrectly.

Display is dim or 
show Batteries are low.

E01 shows

E02 shows

EEx,shows on 
the display.

A calibration error occurred.
(X can be some digital 
symbol,such as 1, 2,etc., 
if this similar situation 
appear, all belong to 
calibration error.)

AC adaptor is inserted
incorrectly.

Insert the AC adaptor 

tightly

Refasten the cuff and insert air 
tube plug correctly and then 
measure again.

The measurement 
process does not detect 
the pulse signal. 

Warning
message

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

“out ” shows Out of measurement
range

The cuff is too tight or 
too loose, air tube plug 
 is loose. 

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.

E03 shows

E04 shows
 Measurement failed.

Relax for a moment and then 
measure again.

Loosen the clothing on the arm
and then measure  again. 

Hand movement or speak,
arterial pulse is too weak 
during measurement

Please keep your arms and body
still,  keep silent and relax for 
a moment then measure again.



SPECIFICATIONS

6VDC 4×AAA batteries

Approx.248g(Excluding the batteries and cuff)

A01

Digital LCD   V.A.71mm × 82mm

Approx.100.5mm×130mm×48.5mm
4×AAA batteries,user manual,AC adapter  

5V      1A
Battery powered mode: 
AC adaptor powered mode:
(Please only use the recommended  AC 
adaptor model). 

About 22 cm ~ 32 cm, 22cm ~ 42cm,
22cm~45cm

Type BF applied part

WARNING: No modification of this equipment is allowed.

Power supply

Display mode
Measurement mode Oscillographic testing mode

Measurement range

Measurement perimeter
of the upper arm

Weight
External dimensions

Attachment
Mode of operation Continuous operation

Degree of protection
Protection against 

ingress of water

Accuracy

Normal working condition

Storage & transportation
condition

Software Version

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

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

IP21 It means the device could protected against 
solid foreign objects of 12.5mm and greater, and 
protect against vertically falling water drops.

Device Classification
Battery Powered Mode: 
Internally Powered ME Equipment
AC Adaptor Powered Mode: Class II ME Equipment

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
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AUTHORIZED COMPONENT

• Authorized Component
please use the authorized adapter (optional). 

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

• Contact Information

LIFEBOX ASIA.Co.,Ltd

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

LIFEBOX ASIA.Co.,Ltd
Imported by:
Company:
Address:

Adapter
Model：BLJ06L050100P-V

BLJ06L050100P-S
BLJ06L050100P-B
 

Input：AC 100-240V
50/60Hz  0.2A Max

Output：6V      1000mA
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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/ IEC 60601-1:2005+A1:2012 Medical 
electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety 
and essential performance

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

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

EN 1060-3:1997+A2:2009 Non-invasive sphygmomanometers - 
Part 3: Supplementary requirements for electro-mechanical blood 
pressure measuring systems

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

Risk management

Labeling

User manual
General Requirements 
for Safety

Electromagnetic
compatibility

Performance
requirements

Clinical investigation

Usability

Software life-cycle 
processes

Bio-compatibility

ISO 10993-1:2009 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

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

IEC 80601-2-30:2009+A1:2013 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

• Complied Standards List
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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 L-BM02 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 PERFOR-
MANCE with regard to electromagnetic disturbances for the excepted service life.

2. Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic emissions and Immunity.

Table 1 

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic emissions

RF emissions
CISPR 11 

RF emissions
CISPR 11 

Group 1 

Class [ B ]

Class A

Comply

Compliance

Harmonic emissions
IEC 61000-3-2 

Voltage fluctuations / 
flicker emissions
IEC 61000-3-3

Emissions test
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TROUBLESHOOTING

Table 2 

 

Guidance and manufacturer’s declaration – electromagnetic Immunity 

Immunity Test

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

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

±2 kV for power supply lines
±1 kV signal input/output 
100 kHz repetition frequency

±2 kV for power supply lines
Not Applicable
100 kHz repetition frequency

±0.5 kV, ±1 kV differential mode
±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV common mode    

±0.5 kV, ±1 kV differential mode
Not Applicable   

30 A/m
50 Hz / 60 Hz

30 A/m
50 Hz / 60 Hz

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

Compliance level

Electrostatic
discharge (ESD) 
IEC 61000-4-2  

Power frequency 
magnetic field
IEC 61000-4-8

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

Electrical fast
transient/burst
IEC 61000-4-4   

Surge
IEC61000-4-5

IEC 60601-1-2 
Test level

0% UT; 0,5 cycle. At 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° and 315°.
0% UT; 1 cycle and 70% UT; 
25/30 cycles; Single phase: at 0°.
0% UT; 250 / 300 cycle 

0% UT; 0,5 cycle. At 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° and 315°.
0% UT; 1 cycle and 70% UT; 
25/30 cycles; Single phase: at 0°.
0% UT; 250 / 300 cycle 

Conduced RF
IEC61000-4-6

3 V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V in ISM and amateur radio bands 
between 0,15 MHz and 80 MHz
80% AM at 1 kHz

3 V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V in ISM and amateur radio bands 
between 0,15 MHz and 80 MHz
80% AM at 1 kHz

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
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Table 3

   

    

385 0.3 27

Service Modulation 

380-390 1.8

450 430-470 2 0.3 28

710 704-787
745
780

0.2 0.3 9

810

870

930

800-960 2 0.3 28

2 0.3 28

2 0.3 28

0.2 0.3 9

1720

1845

1970

1700-
1990

2450 2400-
2570

5240

5500

5785

5100-
5800

Guidance and manufacturer’s declaration - electromagnetic Immunity

Test 
Frequency
(MHz)

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

Band 
(MHz)

Distance 
(m)

IEC 
60601-1-2
Test Level
(V/m)

TETRA 
400

Pulse 
modulation  
18 Hz

GMRS 460,
FRS 460

FM  ± 5k Hz
deviation 
1 kHz sine

LTE Band
13,
17

Pulse 
modulation 
217 Hz

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

Pulse 
modulation 
18 Hz

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

Pulse 
modulation 
217 Hz

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

Pulse 
modulation 
217 Hz

WLAN
802.11
a/n

Pulse
modulation 
217 Hz

Compliance
 level 
(V/m) 

27

28

9

28

Maximum 
Power
(W)

28

9

28

TROUBLESHOOTING
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• คำอธิบายทั่วไป

การแนะนำ

• ขอบงชี้ในการใชงาน

• หลักการวัด

เคร่ืองวัดความดันโลหิต Lifebox น้ีเปนจอภาพดิจิตอลท่ีออกแบบมา เพ่ือการใชงานใน
การวัดความดันโลหิตและอัตราชีพจร ดวยผาพันตนแขนเสนวงต้ังแต 22 ซม. ถึง 42 ซม. 
สําหรับใชงานในท่ีรมและเหมาะสําหรับผูใหญเทาน้ัน

คุณสมบัติ:
• จอ LCD ดิจิตอลขนาด 71 มม. × 82 มม. พรอมไฟพ้ืนหลังสีขาว
• บันทึกสูงสุด 120 รายการตอผูใชแตละคน
• เทคโนโลยีท่ี 3: การวัดในระหวางท่ีพองลม

1. อุปกรณน้ีไมเหมาะสําหรับสตรีท่ีต้ังครรภหรืออาจจะต้ังครรภ
2. อุปกรณน้ีไมเหมาะสําหรับใชกับผูปวยท่ีฝงอุปกรณไฟฟา เชน เคร่ืองกระตุนหัวใจ

• ขอหาม

    ผลิตภัณฑน้ีใชวัดความดันโลหิตท่ีตนแขน L-BM02 จอภาพมีการวัดความดันโลหิต, 
ชีพจร การวัดอัตราและการจัดเก็บผลลัพธ การออกแบบมอบบริการท่ีเช่ือถือไดสองปแก
คุณ คาท่ีอานไดจากเคร่ืองวัดความดันโลหิตรุน L-BM02  เทียบเทากับผูเช่ียวชาญท่ีไดรับ
การฝกอบรมโดยใชวิธีการวัดแบบสวมท่ีตนแขนและหูฟงของแพทย
คูมือน้ีมีขอมูลดานความปลอดภัยและการดูแลท่ีสําคัญ และใหคําแนะนําทีละข้ันตอนสําหรับ
การใชเคร่ืองวัดความดันโลหิตน้ี อานคูมืออยางละเอียดกอนใชผลิตภัณฑ 

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

• ขอมูลดานความปลอดภัย
สัญลักษณดานลางอาจปรากฏอยูในคูมือผูใช ฉลาก หรือสวนประกอบอ่ืนๆ เปนขอกําหนด
ของมาตรฐานและการใชงาน

สัญลักษณ 
“คูมือการทํางานท่ีตองอาน”

สัญลักษณสําหรับ “สอดคลองกับ
MDD 93/42/EEC ความตองการ"

สัญลักษณของ “ผูผลิต”

สัญลักษณ “หมายเลขซีเรียล”

สัญลักษณ 
“ประเภท BF ช้ินสวนท่ีใช”

สัญลักษณ “ไฟฟากระแสตรง”

สัญลักษณ“การคุมครอง
ส่ิงแวดลอม - ไมควรท้ิงอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสรวมกับขยะในครัวเรือน   
กรุณารีไซเคิลหากมีส่ิงสามารถใชงาน
ไดอยู ตรวจสอบกับหนวยงานทองถ่ิน
หรือผูคาปลีกของคุณ เพ่ือขอคําแนะนํา
ในการรีไซเคิล”คําแนะนําในการรีไซเคิล” 
ในทองถ่ินของคุณ

สัญลักษณสําหรับ “ผูมีอํานาจ
ตัวแทนในประชาคมยุโรปEC REP สัญลักษณของ “วันท่ีการผลิต”

สําหรับใชในรมเทาน้ัน

สัญลักษณสําหรับ “อุปกรณคลาส II”

SN สัญลักษณ “รีไซเคิล”

บงช้ีวาผูใชจําเปนตองอานคําแนะนํา
ในการใชงาน สําหรับขอมูลคําเตือนท่ี
สําคัญ เชน คําเตือนและขอควรระวัง
ท่ีไมสามารถแสดงบนอุปกรณเคร่ือง
มือทางการแพทยไดดวยเหตุผลหลาย
ประการ
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การแนะนำ

คำเตือน
* อุปกรณน้ีมีไวสําหรับผูใหญใชในบานเทาน้ัน
* อุปกรณน้ีไมเหมาะสําหรับผูปวยทารกแรกเกิด, สตรีมีครรภ, ผูปวยท่ีฝงรากเทียม, ฝงอุปกรณอิเล็กทรอนิกส, 

ผูปวยท่ีมีภาวะครรภเปนพิษ, หัวใจเตนผิดจังหวะกอนวัยอันควร, ภาวะหัวใจหอง
บน, อุปกรณตอพวง, โรคหลอดเลือดแดง และผูปวยท่ีไดรับการบําบัดทางเสนเลือดหรือหลอด
เลือดแดงตีบหรือผูท่ีไดรับการผาตัดเตานม โปรดปรึกษาแพทยกอนใชเคร่ืองหากเจ็บปวย 
* เคร่ืองไมเหมาะสําหรับวัดความดันโลหิตของเด็ก ปรึกษาแพทยกอนใชกับเด็กโต
* อุปกรณน้ีไมไดมีไวสําหรับการเคล่ือนยายผูปวยนอกสถานพยาบาล
* อุปกรณน้ีไมไดมีไวสําหรับการใชงานในท่ีสาธารณะ
* อุปกรณน้ีมีไวสําหรับการวัดและติดตามความดันโลหิตท่ีไมแพรกระจาย มันไมไดมีไวสําหรับใชกับแขนขาอ่ืนท่ี

ไมใชตนแขนหรือสําหรับการทํางานอ่ืนนอกเหนือจากการวัดความดันโลหิต
* อยาสับสนระหวางการตรวจสอบตนเองกับการวินิจฉัยตนเอง หนวยน้ีชวยใหคุณตรวจวัดความดันโลหิตได 

หามเร่ิมหรือส้ินสุดการรักษาโดยไมไดขอคําแนะนําในการรักษาจากแพทย
* หากคุณกําลังใชยา ปรึกษาแพทยของคุณเพ่ือกําหนดเวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการวัดความดันโลหิตของคุณ 

อยาเปล่ียนยาตามใบส่ังแพทยโดยไมปรึกษาแพทยของคุณ
* อยาใชมาตรการการรักษาใด ๆ บนพ้ืนฐานของการวัดตนเอง หามเปล่ียนขนาดยาท่ีแพทยส่ัง ปรึกษาแพทย

หากคุณมีคําถามเก่ียวกับความดันโลหิตของคุณ
* เม่ือใชอุปกรณวัดผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะท่ัวไป เชน หัวใจเตนเร็วหรือหัวใจเตนผิดจังหวะ หรือภาวะ

หัวใจหองบนส่ันพล้ิว ผลลัพธท่ีดีท่ีสุดอาจเกิดข้ึนไดหากมีการเบ่ียงเบน โปรดปรึกษาแพทยของคุณเก่ียวกับ
ผลลัพธ

* ไมงอทอระหวางการใชงาน มิฉะน้ัน แรงดันตนแขนอาจเพ่ิมข้ึนตอเน่ืองซ่ึงสามารถปองกันการไหลเวียนของ
เลือดและสงผลใหเกิดการบาดเจ็บท่ีเปนอันตรายตอผูปวย

* เม่ือใชอุปกรณน้ี โปรดสังเกตสถานการณตอไปน้ีซ่ึงอาจขัดจังหวะการไหลเวียนของเลือดและสงผลตอการ
ไหลเวียนโลหิตของผูปวยจึงทําใหเกิดการบาดเจ็บท่ีเปนอันตรายตอผูปวย: ทอเช่ือมตองอบอยเกินไปและการ
วัดหลายคร้ังติดตอกัน การใชผาพันตนแขนและการเพ่ิมแรงดันบนแขนใด ๆ ท่ีมีการเขาถึงหลอดเลือดหรือมี
การบําบัดหรือหลอดเลือดแดง (A-V) shunt; พองผาพันตนแขนท่ีดานขางของการผาตัดเตานม

* คําเตือน: อยาใชผาพันแขนกับบาดแผล มิฉะน้ัน อาจทําใหเกิดการบาดเจ็บเพ่ิมเติมได
* หามพองผาพันตนแขนบนแขนขาเดียวกันกับท่ีใชอุปกรณตรวจสอบอ่ืน ๆ  ไปพรอม ๆ  กัน เพราะอาจทําใหสูญ

เสียหนาท่ีการงานเหลาน้ันไปช่ัวคราวอุปกรณตรวจสอบ ME ท่ีใชพรอมกัน
* ในโอกาสท่ีไมคอยเกิดขอผิดพลาดทําใหผาพันตนแขนยังคงพองเต็มท่ีในระหวางการวัดใหเปดผาพันตนแขน

ทันที ความดันสูงเปนเวลานาน (ความดันตนแขน ＞300mmHg หรือ ความดันคงท่ี ＞ 15mmHg นานกวา 
3 นาที) นําไปใชกับแขน อาจทําใหเกิดอาการผ่ืนแดงข้ึนได

* โปรดตรวจสอบวาการทํางานของอุปกรณไมสงผลใหการไหลเวียนโลหิตของผูปวย
* เม่ือวัด โปรดหลีกเล่ียงการบีบอัดหรือขอจํากัดของทอเช่ือมตอ
* อุปกรณน้ีไมสามารถใชกับอุปกรณผาตัด HF พรอมกันได
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คำเตือน
* เอกสารประกอบจะเปดเผยวา SPHYGMOMANOMETER ไดรับการตรวจสอบทางคลินิกตามขอกําหนดของ 

ISO 81060-2:2018
* หากตองการตรวจสอบการสอบเทียบ SPHYGMOMANOMETER อัตโนมัติ โปรดติดตอผูผลิต
* อุปกรณน้ีมีขอหามสําหรับผูหญิงท่ีอาจต้ังครรภหรือกําลังต้ังครรภ นอกจากใหการอานท่ีไมถูกตองแลว ยัง

ไมทราบผลกระทบของอุปกรณน้ีตอทารกในครรภ
* การวัดท่ีบอยเกินไปและตอเน่ืองอาจทําใหเกิดการรบกวนการไหลเวียนเลือดและการบาดเจ็บ
* เคร่ืองน้ีไมเหมาะสําหรับการเฝาติดตามอยางตอเน่ืองในภาวะฉุกเฉินทางการแพทยหรือการผาตัด มิฉะน้ัน แขน

และน้ิวของผูปวยจะชา บวม และเปนสีมวงเพราะขาดเลือด
* เม่ือไมใชงาน ใหเก็บอุปกรณท่ีมีอะแดปเตอรไวในหองท่ีแหงและปองกันความช้ืนสูง ความรอน เปนขุย ฝุน และ

แสงแดดโดยตรง กรณีการจัดเก็บหามวางของหนักทับ
* อุปกรณน้ีอาจใชเพ่ือวัตถุประสงคท่ีอธิบายไวในคูมือน้ีเทาน้ัน ผูผลิตไมสามารถรับผิดชอบตอความเสียหายท่ี

เกิดจากการใชงานท่ีไมถูกตอง
* อุปกรณน้ีประกอบดวยสวนประกอบท่ีละเอียดออนและตองไดรับการดูแลดวยความระมัดระวัง สังเกตสภาพการ

จัดเก็บและการใชงานท่ีอธิบายไวในคูมือน้ี
* อุปกรณน้ีไมใชอุปกรณ AP/APG หามใชอุปกรณท่ีติดไฟได มียาชาหรือในสภาพแวดลอมท่ีผสมกับอากาศกับ

ออกซิเจนหรือไนตรัสออกไซด
* คําเตือน: ไมมีบริการ/บํารุงรักษาขณะใชงานอุปกรณ ME
* ผูปวยเปนผูดําเนินการท่ีต้ังใจไว
* ผูปวยสามารถวัด สงขอมูล และเปล่ียนแบตเตอร่ีไดตามปกติและดูแลรักษาอุปกรณและอุปกรณเสริมตามคูมือ

ผูใช
* เพ่ือหลีกเล่ียงขอผิดพลาดในการวัด โปรดหลีกเล่ียงสภาวะของสนามแมเหล็กไฟฟาแรงสูง สัญญาณรบกวน

แบบแผรังสีหรือสัญญาณไฟฟาช่ัวขณะ/ระเบิดอยางรวดเร็ว
* เคร่ืองวัดความดันโลหิต อะแดปเตอร และผาพันตนแขนเหมาะสําหรับใชภายในสภาพแวดลอมของผูปวย หาก

คุณแพโพลีเอสเตอร ไนลอน หรือพลาสติก โปรดอยาใชอุปกรณ
* ระหวางการใชงาน ผูปวยจะสัมผัสกับผาพันตนแขน วัสดุของปลอกแขนมีไดรับการทดสอบและพบวาเปนไป

ตามขอกําหนดของ ISO 10993-5:2009 และ ISO 10993-10:2010 จะไมทําใหเกิดอาการแพหรือเกิดปฏิกิริยา
ระคายเคืองใดๆ

* อะแด็ปเตอรถูกกําหนดใหเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ ME
* หากคุณรูสึกไมสบายระหวางการวัด เชน ปวดแขน หรืออ่ืนๆ ใหกดปุม START/STOP เพ่ือปลอยลมออกจากผา

พันตนแขนทันที คลายผาพันตนแขนและถอดออกจากแขน
* หากความดันตนแขนถึง 40 kPa (300 mmHg) เคร่ืองจะปลอยลมออกโดยอัตโนมัติ หากผาพันแขนไมปลอย

ลมออกเม่ือความดันถึง 40 kPa (300 mmHg) ใหถอดผาพันแขนออกจากแขนและกดปุม START/STOP เพ่ือ
หยุดการพองลม

* กอนใชงาน ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณทํางานอยางปลอดภัยและอยูในสภาพการทํางานท่ีเหมาะสม ตรวจสอบ
อุปกรณ อยาใชอุปกรณหากอุปกรณไดรับความเสียหาย การใชงานอยางตอเน่ืองของตัวเคร่ืองท่ีเสียหายอาจ
ทําใหเกิดการบาดเจ็บ ผลลัพธท่ีไมเหมาะสม หรืออันตรายรายแรงได

การแนะนำ
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คำเตือน
* หามซักผาพันตนแขนในเคร่ืองซักผาหรือเคร่ืองลางจาน!
* อายุการใชงานของผาพันตนแขนอาจแตกตางกันไปตามความถ่ีในการซัก สภาพผิว และสถานะการจัดเก็บ 

อายุการใชงานท่ัวไปคือ 10,000 คร้ัง
* ขอแนะนําใหตรวจสอบประสิทธิภาพทุก ๆ 2 ปและหลังจากการบํารุงรักษาและการซอมแซม โดยการทดสอบ

ซ้ําอยางนอยขอกําหนดในขอบเขตขอผิดพลาดของตัวบงช้ีความดันตนแขนและการร่ัวไหลของอากาศ 
(ทดสอบอยางนอยท่ี 50mmHg และ 200mmHg)

* โปรดท้ิงอุปกรณเสริม ช้ินสวนท่ีถอดออกได และอุปกรณ ME ตามขอกําหนดในทองถ่ิน
* ผูผลิตจะจัดทําไดอะแกรมวงจร, รายการสวนประกอบ, คําอธิบาย คําแนะนําในการสอบเทียบ ฯลฯ เพ่ือชวยเจา

หนาท่ีบริการในการซอมช้ินสวน
* ปล๊ัก/อะแดปเตอรชวยปองกันอุปกรณจากแหลงจายหลัก อยาวางอุปกรณในตําแหนงท่ียากตอการตัดการ

เช่ือมตอจากแหลงจายไฟหลักอยางปลอดภัย ยุติการทํางานของอุปกรณ ME
* ผูปฏิบัติงานตองไมสัมผัสเอาทพุตของแบตเตอร่ี/อะแดปเตอรและตัวผูปวยพรอมกัน
* การทําความสะอาด : สภาพแวดลอมท่ีมีฝุนละอองอาจสงผลตอประสิทธิภาพของเคร่ือง โปรดใชผานุมเช็ด

ทําความสะอาดท้ังเคร่ือง กอนและหลังใชงาน อยาใชสารกัดกรอนหรือน้ํายาทําความสะอาดใดๆ
* อุปกรณไมจําเปนตองสอบเทียบภายในสองปของการบริการท่ีเช่ือถือได
* หากคุณมีปญหาใด ๆ กับอุปกรณน้ี เชน การต้ังคา บํารุงรักษา หรือใชงาน โปรดติดตอเจาหนาท่ีบริการ

ของ Lifebox อยาเปดหรือซอมแซมอุปกรณดวยตัวเองในกรณีท่ีเกิดความผิดปกติ อุปกรณจะตองไดรับ
การบริการ ซอมแซม และเปดโดยบุคคลท่ีขาย/ศูนยบริการท่ีไดรับอนุญาต

เทาน้ัน
* โปรดรายงานไปยัง Lifebox หากมีการดําเนินการหรือเหตุการณท่ีไมคาดคิดเกิดข้ึน
* เก็บอุปกรณใหพนมือทารก เด็กเล็ก หรือสัตวเล้ียง เพ่ือหลีกเล่ียงการหายใจหรือการกลืนช้ินสวนเล็ก ๆ  ท่ีเปน

อันตรายหรือถึงตายได
* ระวังการรัดคอเน่ืองจากสายเคเบิลและทอออน โดยเฉพาะอยางย่ิงเน่ืองจากความยาวท่ีมากเกินไป
* ตองใชเวลาอยางนอย 30 นาทีเพ่ือใหอุปกรณ ME อุนข้ึนจากอุณหภูมิการจัดเก็บข้ันต่ําระหวางการใชงาน

จนกวาจะพรอมสําหรับการใชงานตามวัตถุประสงค ตองใชเวลาอยางนอย 30 นาทีเพ่ือใหอุปกรณ ME เย็น
ลงจากอุณหภูมิการจัดเก็บสูงสุดระหวางการใชงานจนกวาจะพรอมสําหรับการใชงานตามวัตถุประสงค

* อุปกรณน้ีตองไดรับการติดต้ังและนําไปใชงานตามขอมูลท่ีระบุไวในเอกสารประกอบ;
* อุปกรณส่ือสารไรสาย เชน อุปกรณเครือขายภายในบานแบบไรสาย โทรศัพทมือถือ โทรศัพทไรสาย และสถานี

ฐานวิทยุส่ือสารอาจสงผลตออุปกรณน้ีและควรใหหางจากอุปกรณอยางนอยท่ีสุด ระยะทาง d คํานวณโดยผู
ผลิตจากคอลัมน 80MHz ถึง 5.8 GHz ของตารางท่ี 4 และตารางท่ี 9 ของ IEC 60601-1-2:2014 ตามความ
เหมาะสม

* กรุณาใชอุปกรณเสริมและช้ินสวนท่ีถอดออกไดท่ีระบุ / อนุญาตโดยผูผลิต มิฉะน้ัน อาจทําใหเคร่ืองเสียหายหรือ
เปนอันตรายตอผูใช/ผูปวย

* ไมมีเช่ือมตอล็อค Luer ท่ีใชในการกอสรางทอ มีความเปนไปไดท่ีพวกเขาอาจเช่ือมตอกับระบบของเหลวใน
หลอดเลือดโดยไมไดต้ังใจ ทําใหอากาศถูกสูบเขาสูกระแสเลือด

* โปรดใชอุปกรณภายใตสภาพแวดลอมท่ีใหไวในคูมือผูใช มิฉะน้ันประสิทธิภาพและอายุการใชงานของอุปกรณจะ
ไดรับผลกระทบและลดลง

* อะแด็ปเตอรถูกกําหนดใหเปนสวนหน่ึงของอุปกรณ ME

การแนะนำ
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kPa
kPa

 
 

สวมผาพันตนแขน ตนแขนมีความปลอดภัย

การวัดอยางตอเน่ืองสามคร้ัง วัดตอเน่ืองสามคร้ังแลว แสดงผลการวัดเฉล่ียสามคร้ัง

เครื่องหมาย คำอธิบาย อธิบาย

 
 

การเตนของหัวใจผิดปกติหัวใจเตนผิดจังหวะ

การเตนของหัวใจ การตรวจจับการเตนของหัวใจระหวางการวัด

ความดันโลหิตซิสโตลิก ความดันสูงท่ีวัดได

ความดันต่ําท่ีวัดได

อัตราของชีพจรตอนาที

ความดันโลหิตไดแอสโตลิก

ID ผูใช

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

ไฟแสดงสถานะแบตเตอร่ี ระบุแบตเตอร่ีปจจุบัน 

การสงขอมูล กําลังสงขอมูล 

จอแสดงผลหนวยความจํา ระบุวาอยูในโหมดหนวยความจําและหนวยความจํากลุมใด

คาเฉล่ีย คาเฉล่ียของคาความดันโลหิตสามกลุมลาสุด

ไอคอนบลูทูธ แสดงวาบลูทูธกําลังทํางาน

ระดับความดันโลหิต ระบุระดับความดันโลหิต

ผูใช 1/2/แขก

มือส่ัน การส่ันมือทําใหผลลัพธไมถูกตอง

kPa

หนวยวัดความดันโลหิต (1mmHg=0.133kPa)

หนวยวัดความดันโลหิต

mmHg

kPa

PUL/min จอแสดงผลชีพจร

• สัญลักษณจอแสดงผล LCD
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• สวนประกอบอุปกรณ

• รายการ

รายการสวนประกอบ
ของระบบวัดความดัน
1. ผาพันตนแขน
2. ทออากาศ
3 PCBA
4. ปม
5. วาลว

ชองใสแบตเตอร่ี

ผาพันตนแชน

ปล๊ักตอทออากาศ

ทออากาศ

หนาจอ LCD

ปุม MEM

ปุมเช่ือมตอ/สงตอขอมูล

ปุม START/ STOP / ปุมต้ังคา

สวิตซ

ปล๊ัก DC

1.เครื่องวัดความดันโลหิตที่ต้นแขน 
(L-BM02) 

4.คู่มือการใช้งาน 

2. ผ้าพันต้นแขน (ประเภท BF ส่วนที่ใช้) 
      (22 ซม. ~ 32 ซม. หรือ 
   22 ซม. ~ 42 ซม. 
   หรือ 22 ซม. ~ 45 ซม.)

3.แบตเตอรี่ AAA 4 ก้อน  5. AC อะแดปเตอร์ 
(BLJ06L050100P-V
 BLJ06L050100P-S
 BLJ06L050100P-B)
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เพ่ือใหไดผลดีท่ีสุดและปกปองจอภาพของคุณ โปรดใชแบตเตอร่ีท่ีถูกตองและอะแดปเตอร
แปลงไฟท่ีผานการรับรองซ่ึงสอดคลองกับมาตรฐานความปลอดภัยในพ้ืนท่ี

• การใสและการเปลี่ยนแบตเตอรี่

คำเตือน

1 .โหมดขับเคล่ือนดวยแบตเตอร่ี : 
    6V DC 4× AA แบตเตอร่ี
2 .โหมดขับเคล่ือนอะแดปเตอร AC: 5V     1A 

(โปรดใชเฉพาะอะแดปเตอร AC รุนท่ีไดรับ
อนุญาตเทาน้ัน)

• เล่ือนฝาครอบแบตเตอร่ีออก
• ติดต้ังหรือเปล่ียนแบตเตอร่ีขนาด AA 4 กอน 

ตามการบงช้ีข้ัวภายในชองใสแบตเตอร่ี
• ใสฝาครอบแบตเตอร่ีกลับเขาไป

AC adapter

USB cable

เปล่ียนแบตเตอร่ีทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณดานลาง

The                     shows

The display is dim.

The display does not light up

• ทางเลือกของแหลงจายไฟ

โปรดถอดปล๊ักอะแดปเตอรออกจาก
แหลงจายไฟ เม่ือวัดเสร็จ

คำเตือน
• อยาใชแบตเตอร่ีใหมและแบตเตอร่ีท่ีใชแลวรวมกับผูอ่ืน
• อยาใชแบตเตอร่ีประเภทตางๆ รวมกัน
• หามท้ิงแบตเตอร่ีลงในกองไฟ แบตเตอร่ีอาจระเบิดหรือร่ัวได
• ถอดแบตเตอร่ีออกหากไมนาจะใชงานอุปกรณเปนระยะเวลาหน่ึง
• แบตเตอร่ีท่ีสึกหรอเปนอันตรายตอส่ิงแวดลอม อยาท้ิงกับขยะท่ัวไป
• ถอดแบตเตอร่ีเกาออกจากอุปกรณตามแนวทางการรีไซเคิลในพ้ืนท่ีของคุณ

กอนเริ่มใชงาน
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1.

• การตั้งวันที่, เวลา และหนวยการวัด
ส่ิงสําคัญคือตองต้ังนาิกากอนใชความดันโลหิตของคุณ ตรวจสอบเพ่ือใหสามารถ
กําหนดเวลาประทับใหกับแตละระเบียนท่ีเก็บไวในหนวยความจํา (ชวงป: 2020 - 2099 
รูปแบบเวลา: 24 ช่ัวโมง)

เม่ือจอภาพปดอยู ใหกดปุม "SET" คางไว จะแสดง 
[YEAR] เขาสูโหมดการต้ังคาป

2. กดปุม “MEM” เพ่ือเปล่ียน [ป] การกดแตละคร้ังจะ
เพ่ิมตัวเลขทีละหน่ึงในลักษณะการหมุนรอบ

กอนเริ่มใชงาน
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3. เม่ือไดปท่ีใชกด “SET” ต้ังแลวทําข้ันตอนตอไป 

4. ทําตามข้ันตอนท่ี 2 และ 3 เพ่ือต้ัง (เดือน) และ 
(วัน) 

5. ทําซ้ําข้ันตอนท่ี 2 และ 3 เพ่ือต้ัง (ช่ัวโมง) และ (นาที)

กอนเริ่มใชงาน
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6. ทําซ้ําข้ันตอนท่ี 2 และ 3 เพ่ือต้ังคา [หนวย] 

7. หลังจากต้ังคาเคร่ืองแลว LCD จะแสดง "dOnE" กอนจากน้ันแสดงการต้ังคาท้ังหมดท่ี
คุณไดทําไปแลวจะปด 

กอนเริ่มใชงาน
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• การตั้งคา ID ผูใช

2. 2. กดปุม "SET" เพ่ือยืนยัน ID ผูใช หนาจอจะแสดง "User ID + dOnE" จากน้ันจอภาพจะ
ปดลง

1. เม่ือจอภาพปดอยู ใหกดปุม “MEM” คางไวแลวกด ID ผูใชจะแสดงกดปุม “MEM” เพ่ือ
เปล่ียน ID ผูใช ระหวางผูใช 1 ผูใช 2 และโหมดผูเย่ียมชมของผูใช

• จับคูอุปกรณกับอุปกรณ
คุณเปนผูดําเนินการตามวัตถุประสงคของเคร่ืองวัดความดันโลหิตน้ี คุณสามารถวัดความ
ดันโลหิตของคุณ จากน้ันบันทึกและสงขอมูลการวัดไปยังอุปกรณ (เชน สมารทโฟนหรือ
แท็บเล็ต) ดวยการเช่ือมตอไรสาย Bluetooth และแอปพลิเคชัน
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• การรบกวนอาจเกิดข้ึนในบริเวณใกลเคียงกับอุปกรณท่ีมีเคร่ืองหมายสัญลักษณ
ตอไปน้ี       และ L-BM02 อาจรบกวนไฟฟาบริเวณใกลเคียงอุปกรณ
• ผูท่ีมีความออนไหว รวมท้ังสตรีมีครรภ รวมท้ังครรภเปนพิษ ผูปวยและผูปวยท่ีได
รับการฝงอุปกรณไฟฟาควรหลีกเล่ียงการใชผลิตภัณฑน้ีเม่ือทําได
• วางจอภาพใหหางจากรางกายมนุษยอยางนอย 20 เซนติเมตร 
(โดยเฉพาะสวนศีรษะ) เม่ือสงขอมูลหลังจากการวัด
• หากตองการเปดใชงานฟงกชันการรับสงขอมูล ผลิตภัณฑน้ีควรเปนจับคูกับบลูทูธ
ท่ี 2.4 GHz

จะลดการรบกวนท่ีอาจเกิดข้ึนไดอยางไร?
1. ชวงระหวางอุปกรณและจุดส้ินสุด BT ควรสมเหตุสมผล ใกลต้ังแต 1 เมตร ถึง 10 
เมตร     
กรุณาตรวจสอบใหแนใจวาไมมีอุปสรรคระหวางส้ินสุดอุปกรณและ BT เพ่ือใหไดการ
เช่ือมตอท่ีมีคุณภาพและชวงเอาทพุท RF ลดลง
2. เพ่ือหลีกเล่ียงสัญญาณรบกวน อุปกรณอิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆ 
(โดยเฉพาะอุปกรณท่ีมีการสงไรสาย / เคร่ืองสง) ควรเก็บไวอยางนอย 1 เมตร
หางจากจอภาพ

คำเตือน

ชวงความถ่ี RF: 2402 MHz ถึง 2480 MHz
ชวงกําลังขับ: 0 dBm
แรงดันไฟ: 1.8-3.6 V
ระยะการสง: 10 เมตร

รายการอุปกรณท่ีรองรับ: สําหรับอุปกรณ iOS:
ระบบปฏิบัติการตองเปน iOS 11.0 ข้ึนไป
สําหรับอุปกรณ Android:
ระบบปฏิบัติการตองเปน Android 8.0 ข้ึนไป
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• การสวมผาพันตนแขน

2~3cm

การวัด

• การสวมผาพันตนแขน

4. ตรวจสอบใหแนใจวาขอบดานลางของผาพันตน
แขนอยูเหนือขอศอกดานใน 2 ถึง 3 ซม.  จากน้ันพัน
ผาพันตนแขนใหพอดี
หมายเหตุ: ผาพันตนแขนควรกระชับแตไมแนนเกินไป 
คุณควรสอดน้ิวเขาไประหวางผาพันตนแขนกับแขน
ได

มวนหรือดันแขนเส้ือข้ึนเพ่ือใหเห็นผิว ตรวจสอบให
แนใจวาแขนเส้ือของคุณไมไดแนนเกินไป

2.

ถอดเคร่ืองประดับท้ังหมด เชน นาิกาและกําไล
จากแขนซายของคุณ
หมายเหตุ: หากแพทยวินิจฉัยวาแขนซายของคุณ
เลือดหมุนเวียนไมดี ใหใชแขนขวา

1. 

จับแขนของคุณโดยหันฝามือของคุณข้ึนและพัน
ผาท่ีตนแขนของคุณ จัดตําแหนงตัวบงช้ี
หลอดเลือดแดงดวย         หลอดเลือดแดงหลัก 
(ดานในแขนของคุณ)
หมายเหตุ: คนหาหลอดเลือดแดงหลักโดยกด
ดวย 2 น้ิว เหนือขอศอกดานในแขนซายของคุณ
ประมาณ 2 ซม. ระบุตําแหนงท่ีชีพจรสามารถสัมผัส
ไดแรงท่ีสุดน่ันคือ หลอดเลือดแดงหลักของคุณ

3.

5. น่ังตัวตรงบนเกาอ้ีท่ีน่ังสบายโดยพิงหลังของคุณ
กับพนักพิงของเกาอ้ี ใหเทาของคุณราบและขา
ของคุณไมไขวกันวางแขนของคุณใหผอนคลาย
อยางสบายบนโตะเรียบ
ผาพันตนแขนควรอยูตรงระดับเดียวกับหัวใจหอง
บนขวาของคุณ

6. หายใจเขาลึกๆ 5-6 คร้ัง แลวเร่ิมวัดกันเลย!

• ทําการวัดในหองท่ีเงียบ
• พักผอนเปนเวลาประมาณ 5 นาที กอนการวัด
• รออยางนอย 3 นาทีกอนการวัดอีกคร้ัง ซ่ึงจะชวยใหการไหลเวียนโลหิตของคุณฟนตัวได
• ผอนคลายและไมเคล่ือนไหวหรือพูดคุยระหวางข้ันตอนการวัด
• เพ่ือการเปรียบเทียบท่ีมีสามารเช่ือถือได ควรวัดภายใตเง่ือนไขท่ีคลายคลึงกัน ตัวอยางเชน   
  วัดคารายวันในเวลาเดียวกัน บนแขนเดียวกัน หรือตามคําแนะนําของแพทย

เคล็ดลับท่ีเปนประโยชน:
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ปรับเปนศูนยจอ LCD

พองและวัด
จอแสดงและ

บันทึกคาการวัด

Before you start the measurement,Download the Lifebox Health 
app from APP Store or Google Play,and turn on the Bluetooth.

1. เม่ือจอภาพปดอยู ใหกดปุม “START/STOP” เพ่ือเปดเคร่ือง ตรวจสอบและจะเสร็จส้ิน
การวัดท้ังหมดบันทึกและสงขอมูลการวัดสําหรับผูใชท่ีตองการ (ยกตัวอยางผูใช 1)

Install the APP, and register an account. Then set your personal 
information (Gender, Birthday,  Height, Weight, Name and so on).

kPa
kPa

• เริ่มการวัด

การวัด
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5. กดปุม “START/STOP” เพ่ือปดเคร่ือง 

เคล็ดลับ: สูงสุด 120 ระเบียนสําหรับท้ังผูใช 1 และผูใช 2

4. หากการสงขอมูลลมเหลว จอภาพจะปดโดยอัตโนมัติ

2. หลังจากการวัดเสร็จส้ิน สัญลักษณ         จะเร่ิมกะพริบ และขอมูลจะเร่ิมสงขอมูล 
(โปรดเช่ือมตอแอพระหวางการเช่ือมตอ )

3. หากการสงขอมูลสําเร็จ สัญลักษณ      และ
สัญลักษณ     จะหายไป จากน้ันจอภาพจะปด

การวัด
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1. เม่ืออุปกรณปดอยู โปรดกด “MEM” คางไว จะ
แสดงหนวยความจําลาสุด  กอน
เม่ือหนวยความจํามีนอยกวาสามคร้ัง  

และหากเม่ือมีการวัดสามคร้ังข้ึนไป จะแสดงคา
เฉล่ียของหนวยความจําสามคร้ังลาสุดบนหนาจอ
กอน

2. กด “MEM” หรือ “SET” เพ่ือดูคาหนวยความจําท่ีคุณตองการ

หมายเลขปัจจุบัน
คือหมายเลข 1

เวลาที่สอดคล้องกัน
คือ 7:08

วันที่ตรงกันคือ 
1 มกราคม

ปีที่สอดคล้องกัน
คือปี 2020

ป วันท่ี และเวลา
จะแสดงสลับกัน

การจัดการขอมูล

• การเรียกดูคาหนวยความจำ

คาท่ีบันทึกลาสุด (1) จะแสดงกอน การวัดใหมแตละคร้ังจะบันบึกไปยังหนวยความจําแรก 
(1)  หนวยความจําอ่ืนๆ ท้ังหมดจะถูกผลักกลับหน่ึงหลัก (เชน 2 กลายเปน 3 เปนตน) และ
หนวยความจําท่ีเกาท่ีสุด (120) ถูกลบออกจากรายการ

คำเตือน
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1. เม่ือจอภาพอยูในโหมดเรียกดูหนวยความจํา
กด “MEM” คางไว เปนเวลา 3 วินาที
หนาจอจะแสดง “dEL ALL” กระพริบ

2. กด “SET” เพื่อยืนยัน การลบและจอภาพจะดับลง

3. หากคุณไมตองการลบหนวยความจํา
ใหกด “START/STOP” เพ่ือหลีกเล่ียงการลบคาความจํา

4. หากไมมีบันทึก ใหกดปุม "MEM" หนาจอตามรูปดาน
ขวาจะแสดงข้ึน

หากคุณไมไดตองการวัดคาเพื่อบันทึก 
คุณสามารถลบผลลัพธโดยทำตามขั้นตอนดานลางนี้

การจัดการขอมูล

• การลบคาหนวยความจำ
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• เคล็ดลับในการวัด

ภายใน 1 ช่ัวโมง
หลังอาหารเย็นหรือด่ืม

ในสภาพแวดลอมท่ีหนาวเย็นมาก

วัดผลทันทีหลังด่ืมชา
กาแฟ สูบบุหร่ี

เม่ือพูดหรือขยับน้ิวของคุณ

เม่ือคุณตองการท่ีจะปสสาวะ

การวัดอาจคลาดเคล่ือนหากดําเนินการในกรณีตอไปน้ี

ภายใน 20 นาทีหลังจากอาบน้ํา

ขอมูลสำหรับผูใช
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เก็บในท่ีแหงและหลีกเล่ียง
การโดนแสงแดดโดยตรง

หลีกเล่ียงการส่ัน
และการกระแทกกันอยางรุนแรง

ใชผาชุบน้ําหมาด ๆ
เพ่ือขจัดส่ิงสกปรก

หลีกเล่ียงสภาพแวดลอม
อุณหภูมิท่ีไมเสถียรและมีฝุน

ผาพันตนแขนสามารถใชซ้ําได 
อยาพยายามทําความสะอาด

ดวยน้ําและหามจุมในน้ํา

หลีกเล่ียงการสัมผัสน้ําโดยตรง
ในกรณีน้ีควรทําความสะอาดดวยผาแหง

• เคล็ดลับในการวัด
การวัดอาจคลาดเคล่ือนหากดําเนินการในกรณีตอไปน้ี

ขอมูลสำหรับผูใช
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• ความดันชวงหัวใจบีบตัว (Systolic) และ
  ความดันชวงหัวใจคลายตัว (Diastolic) คืออะไร?

• การจำแนกความดันโลหิตมาตรฐานคืออะไร?

เม่ือโพรงหัวใจบีบตัวและสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ ความดันโลหิตจะถึงคาสูงสุดในรอบ
การหมุนเวียนเลือด ซ่ึงเรียกวา ความดันชวงหัวใจบีบตัว (Systolic) หรือความดันชวงบน 
เม่ือโพรงหัวใจคลายตัวและสูบฉีดเลือดเขาจากหัวใจ ความดันโลหิตจะถึงคาต่ําสุดในรอบ การ
หมุนเวียนเลือด ซ่ึงเรียกวา ความดันชวงหัวใจคลายตัว(Diastolic) หรือความดันชวงลาง

press

artery vein
blood discharging

Systolic

relax

blood entering
Diastolic

การจําแนกความดันโลหิต เผยแพรโดยองคการอนามัยโลก (WHO) และสมาคมความดัน
โลหิตสูงระหวางประเทศ (ISH) ในป 2542 เปนดังน้ี

เกี่ยวกับความดันโลหิต
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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

คำเตือน

มีเพียงแพทย์เท่านั้นที่สามารถบอกช่วงความดันโลหิตปกติของคุณได้ โปรดปรึกษา
แพทย์หากผลการวัดของคุณอยู่นอกช่วง โปรดทราบว่ามีเพียงแพทย์เท่านั้นที่
สามารถบอกค่าความดันโลหิตของคุณถึงจุดอันตรายหรือไม่

• ตรวจจับการเตนของหัวใจผิดปกติ
การเตนของหัวใจผิดปกติจะถูกตรวจพบเม่ือจังหวะการเตนของหัวใจเปล่ียนแปลงไปในขณะ
ท่ีเคร่ืองกําลังวัดความดันโลหิตหัวใจบีบตัว (Systolic) และชวงหัวใจคลายตัว (Diastolic)
ในระหวางการวัดแตละคร้ัง จอภาพจะบันทึกชวงชีพจรท้ังหมดและคํานวณคาเฉล่ีย
หากมีชวงชีพจรต้ังแต 2 ชวงข้ึนไป ผลตางระหวางแตละชวงกับคาเฉล่ียมากกวาคาเฉล่ีย 
±25% หรือมีชวงชีพจรต้ังแต 4 ชวงข้ึนไป ผลตางระหวางแตละชวงกับคาเฉล่ียจะมากกวา
คาเฉล่ีย คา ±15%  สัญลักษณการเตนของหัวใจท่ีไมสม่ําเสมอจะปรากฏข้ึนบนจอแสดงผล
เม่ือผลการวัดปรากฏข้ึน

การปรากฏไอคอน IHB บงช้ีวาชีพจรผิดปกติ สอดคลองกับการตรวจพบการเตน
ของหัวใจผิดปกติระหวางการวัด โดยปกติแลวส่ิงน้ีจะไมทําใหเกิดความกังวล อยางไร
ก็ตาม หากสัญลักษณปรากฏข้ึนบอยคร้ัง เราขอแนะนําใหคุณปรึกษาแพทย โปรด
ทราบวาอุปกรณน้ีไมไดใชแทนการตรวจหัวใจ แตทําหนาท่ีตรวจจับความผิดปกติของ
ชีพจรในระยะเร่ิมแรก

เกี่ยวกับความดันโลหิต
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• ทำไมความดันโลหิตของฉันจึงผันผวนตลอดทั้งวัน? 

• ผลลัพธจะเหมือนกันไหม
  ถาวัดที่ตนแขนขวา?

• เหตุใดฉันจึงไดคา
  ความดันโลหิตที่บานตาง
  จากที่โรงพยาบาล?

1. ความดันโลหิตสวนบุคคลแตกตางกันไปหลายคร้ัง
ในแตละวัน นอกจากน้ียังไดรับผลกระทบจากวิธีการผูก
ผาพันตนแขนและตําแหนงการวัดของคุณ  
ดังน้ันโปรดใชการวัดภายใตเง่ือนไขเดียวกัน

2.ถาบุคคลน้ันทานยา ความดันจะแปรผันมากข้ึน

3.รออยางนอย 3 นาทีสําหรับการวัดอีกคร้ัง

ความดันโลหิตจะแตกตางกันตลอดท้ังวัน
เน่ืองจากสภาพอากาศ อารมณ การออก
กําลังกาย ฯลฯ นอกจากน้ียังมีผลกระทบ 
“เส้ือคลุมสีขาว” ซ่ึงหมายความวาความดัน
โลหิตมักจะเพ่ิมข้ึนในการต้ังคาทางคลินิก

ใชไดท้ังตนแขนสองขางแตจะมีผลลัพธท่ีแตก
ตางไปสําหรับแตละบุคคลเราขอแนะนําใหคุณ
วัดคาตนแขนเดิมทุกคร้ัง

ส่ิงท่ีคุณตองใหความใสใจ
เม่ือวัดความดันโลหิตท่ีบาน:

หากพันผาพันแขนใหเรียบรอย
หากผาพันแขนแนนหรือหลวมเกินไป
หากพันผาพันแขนไวท่ีตนแขน
หากคุณรูสึกวิตกกังวล
การหายใจลึก ๆ  สัก 2-3 คร้ัง กอนเร่ิม
ทําการวัดจะดีกวา
คําแนะนํา: ผอนคลายประมาณ 4-5 นาที 
จนกวาคุณจะสงบลง

เกี่ยวกับความดันโลหิต



การแกปญหา

57

สวนน้ีประกอบดวยรายการขอความแสดงขอผิดพลาดและคําถามท่ีพบบอยสําหรับ
ปญหาท่ีคุณอาจพบกับเคร่ืองวัดความดันโลหิตของคุณ หากผลิตภัณฑไมทํางาน
ตามท่ีควรจะเปน ใหตรวจสอบท่ีน่ีกอนจัดบริการ

ปญหา อาการ ตรวจสอบส่ิงน้ี การแกไขปญหา

ไมมีพลัง

แบตเตอร่ีสูง

แบตเตอรร่ีต่ํา

ขอความ
ผิดพลาด

จอแสดงผล
ไมสวางข้ึน

แบตเตอร่ีหมด เปล่ียนแบตเตอร่ีใหม

ใสแบตเตอร่ีใหถูกตอง
ตามข้ัวเเบตเตอร่ี 

เปล่ียนแบตเตอร่ีใหม

ใสแบตเตอร่ีไมถูกตอง

แบตเตอร่ีเหลือนอยเกินไป

จอแสดงผล
E 1

การวัดลมเหลว

ใสอะแดปเตอรไมถูกตอง ใสอะแดปเตอร AC ใหถูกตอง

ผาพันแขนไมไดพันหรือ
พันอยางไมถูกตอง 
หรือปล๊ักลมของผาพัน
แขนหลวม

ใสผาพันแขนและเสียบปล๊ัก
ทอลมใหถูกตองแลววัดอีกคร้ัง

ผอนคลายเปนเวลา 5 นาที
แลวใหน่ิงวัดอีกคร้ัง

ผอนคลายเปนเวลา 5 นาที
แลววัดอีกคร้ัง

ไมพบชีพจรระหวางการวัด คลายเส้ือผาท่ีแขนแลว
วัดอีกคร้ัง

ขอความ
เตือน

ผอนคลายสักครูแลววัดอีก
คร้ัง หากปญหายังคงอยู 
ใหติดตอแพทยของคุณ

นอกชวงการวัด

ขอผิดพลาดของฮารดแวร 
(X อาจเปนสัญลักษณ
ดิจิทัล เชน 1, 2, 3 เปนตน)

ปดจอภาพและวัดอีกคร้ัง หาก 
EEx ยังคงปรากฏบนจอแสดง-
ผล โปรดติดตอผูคาปลีกหรือ
ฝายบริการลูกคาของเรา

ข้อผิดพลาดของ
อะแดปเตอร์

จอแสดงผล
bAt H
จอแสดงผล
bAt Lo &

แบตเตอร่ีสูงเกินไป เปล่ียนแบตเตอร่ีใหม

เปล่ียนดวยอะแดปเตอรท่ีได
รับอนุญาต

การเคล่ือนไหวของรางกาย
มากเกินไป (เชน การส่ันของ
แขนท่ีมีผาพันแขน) หรือ
ตรวจพบชีพจรท่ีออนแอ

จอแสดงผล
E 2 หรือ

จอแสดงผล
E 3

จอแสดงผล
E 4
จอแสดงผล
EEx

จอแสดงผล
Err & U5b 

จอแสดงผล
out
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ประมาณ 248 ก. (ไมรวมแบตเตอร่ีและผาพันตนแขน)

A01

จอ LCD ดิจิตอล V.A.71 มม. × 82 มม.

ประมาณ 100.5 มม. × 130 มม. × 48.5 มม
แบตเตอร่ี AAA 4 กอน, คูมือผูใช, อะแดปเตอร AC

ประมาณ  22-42 ซม.

พิมพ BF สวนท่ีใช

คำเตือน : ไม่อนุญาตให้ดัดแปลงอุปกรณ์นี้

แหลงจายไฟ

โหมดการแสดงผล

โหมดการวัด Oscillographic testing mode

ชวงการวัด

ขนาดผาพันตนแขน

น้ําหนัก
ขนาดภายนอก

เอกสารแนบ
โหมดการทํางาน ทํางานตอเน่ือง

ระดับการปองกัน

ปองกันน้ําเขา

ความแมนยํา

สภาพการทํางานปกติ

สภาพการจัดเก็บและการขนสง

เวอรชันซอฟตแวร

ความดัน: 5°C- 40°C ภายใน ±3 mmHg
คาชีพจร: ±5%

ชวงแรงดันผาพันตนแขน: 0 mmHg~299 mmHg
(0 kPa ~ 39.9kPa) วัดความดัน:
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

ใชงานดวยแบตเตอร่ี: 6VDC 4xAAA แบตเตอร่ี
ใชงานดวยอะแดปเตอร AC: 5V       1A
(โปรดใชเฉพาะรุนอะแดปเตอร AC ท่ีแนะนําเทาน้ัน)

IP21 หมายความวาอุปกรณสามารถปองกันวัตถุแปลกปลอมท่ี
เปนของแข็งขนาด 12.5 มม. ข้ึนไป และปองกันหยดน้ําท่ีตกลง
มาในแนวต้ัง

การจําแนกอุปกรณ
โหมดขับเคล่ือนดวยแบตเตอร่ี:
อุปกรณ ME ท่ีขับเคล่ือนภายใน
โหมดขับเคล่ือนดวยอะแดปเตอร AC: อุปกรณ Class II ME

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
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• สวนประกอบที่ไดรับอนุญาต
1. โปรดใชอะแดปเตอรท่ีไดรับอนุญาต

Adapter
Model：BLJ06L050100P-V

BLJ06L050100P-S
BLJ06L050100P-B
 

Input：AC 100-240V
50/60Hz  0.2A Max

Output：6V      1000mA

สนใจสินคาเพ่ิมเติมไดท่ี: www.lifeboxasia.com

• ขอมูลติดตอ

Imported by:
Company:
Address:

บริษัท ไลฟบอกซ เอเชีย จํากัด (สํานักงานใหญ)

26 ซ.สุขุมวิท 62 แขวงพระโขนงใต เขตพระโขนง
กรุงเทพฯ 10260

บริษัท ไลฟบอกซ เอเชีย จํากัด (สํานักงานใหญ)
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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/ IEC 60601-1:2005+A1:2012 Medical 
electrical equipment - Part 1: General requirements for basic safety 
and essential performance

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

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

EN 1060-3:1997+A2:2009 Non-invasive sphygmomanometers - 
Part 3: Supplementary requirements for electro-mechanical blood 
pressure measuring systems

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

Risk management

Labeling

User manual
General Requirements 
for Safety

Electromagnetic
compatibility

Performance
requirements

Clinical investigation

Usability

Software life-cycle 
processes

Bio-compatibility

ISO 10993-1:2009 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

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

IEC 80601-2-30:2009+A1:2013 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

• Complied Standards List



• EMC Guidance
อุปกรณ ME หรือ ระบบ ME เหมาะสําหรับสภาพแวดลอมการดูแลสุขภาพท่ีบาน
คําเตือน: อยาอยูใกลอุปกรณผาตัด HF และหองปองกัน RF ของ ME ระบบสําหรับการถายภาพดวย
คล่ืนสนามแมเหล็กซ่ึงมีความเขมของการรบกวน EM สูง
คําเตือน: ควรหลีกเล่ียงการใชอุปกรณน้ีท่ีอยูติดกันหรือซอนกับอุปกรณอ่ืน เพราะอาจสงผลใหการ
ทํางานไมเหมาะสม หากจําเปนตองใชอุปกรณน้ีและอ่ืน ๆ  ควรสังเกตอุปกรณเพ่ือตรวจสอบวาอุปกรณ
ทํางานเปนปกติ
คําเตือน: การใชอุปกรณเสริม ทรานสดิวเซอร และสายเคเบิลนอกเหนือจากท่ีระบุหรือจัดหาใหโดยผู
ผลิตอุปกรณน้ีอาจสงผลใหมีการปลอยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ภูมิคุมกันแมเหล็กไฟฟา
ของอุปกรณน้ีและสงผลใหเกิดการทํางานท่ีไมเหมาะสม
คําเตือน: อุปกรณส่ือสาร RF แบบพกพา (รวมถึงอุปกรณตอพวง เชน สายเสาอากาศ และเสาอากาศ
ภายนอก) ควรใชไมเกิน 30 ซม. (12 น้ิว) จากสวนใดสวนหน่ึงของอุปกรณ L-BM02 รวมท้ังสายท่ีผู
ผลิตกําหนด มิฉะน้ัน อาจสงผลใหประสิทธิภาพของอุปกรณน้ีลดลง

รายละเอียดทางเทคนิค:
1. คําแนะนําท่ีจําเปนท้ังหมดสําหรับการรักษาความปลอดภัยข้ันพ้ืนฐานและประสิทธิภาพท่ีสําคัญเก่ียว
กับการรบกวนทางแมเหล็กไฟฟาสําหรับอายุการใชงานท่ียกเวน
2. คําแนะนําและประกาศของผูผลิต – การปลอยคล่ืนแมเหล็กไฟฟาและภูมิคุมกัน

ตารางท่ี 1 

คําแนะนําและประกาศของผูผลิต - การปลอยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

RF emissions
CISPR 11 

RF emissions
CISPR 11 

Group 1 

Class [ B ]

Class A

Comply

การปฏิบัติตาม

Harmonic emissions
IEC 61000-3-2 

Voltage fluctuations / 
flicker emissions
IEC 61000-3-3

การทดสอบการปลอยมลพิษ
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ตารางท่ี 2

คําแนะนําและประกาศของผูผลิต - การปลอยคล่ืนแมเหล็กไฟฟา

Immunity Test

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

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

±2 kV for power supply lines
±1 kV signal input/output 
100 kHz repetition frequency

±2 kV for power supply lines
Not Applicable
100 kHz repetition frequency

±0.5 kV, ±1 kV differential mode
±0.5 kV, ±1 kV, ±2 kV common mode    

±0.5 kV, ±1 kV differential mode
Not Applicable   

30 A/m
50 Hz / 60 Hz

30 A/m
50 Hz / 60 Hz

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

Compliance level

Electrostatic
discharge (ESD) 
IEC 61000-4-2  

Power frequency 
magnetic field
IEC 61000-4-8

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

Electrical fast
transient/burst
IEC 61000-4-4   

Surge
IEC61000-4-5

IEC 60601-1-2 
Test level

0% UT; 0,5 cycle. At 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° and 315°.
0% UT; 1 cycle and 70% UT; 
25/30 cycles; Single phase: at 0°.
0% UT; 250 / 300 cycle 

0% UT; 0,5 cycle. At 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° and 315°.
0% UT; 1 cycle and 70% UT; 
25/30 cycles; Single phase: at 0°.
0% UT; 250 / 300 cycle 

Conduced RF
IEC61000-4-6

3 V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V in ISM and amateur radio bands 
between 0,15 MHz and 80 MHz
80% AM at 1 kHz

3 V
0,15 MHz – 80 MHz
6 V in ISM and amateur radio bands 
between 0,15 MHz and 80 MHz
80% AM at 1 kHz

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
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385 0.3 27

Service Modulation 

380-390 1.8

450 430-470 2 0.3 28

710 704-787
745
780

0.2 0.3 9

810

870

930

800-960 2 0.3 28

2 0.3 28

2 0.3 28

0.2 0.3 9

1720

1845

1970

1700-
1990

2450 2400-
2570

5240

5500

5785

5100-
5800

คําแนะนําและประกาศของผูผลิต - ภูมิคุมกันแมเหล็กไฟฟา
Test 
Frequency
(MHz)

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

Band 
(MHz)

Distance 
(m)

IEC 
60601-1-2
Test Level
(V/m)

TETRA 
400

Pulse 
modulation  
18 Hz

GMRS 460,
FRS 460

FM  ± 5k Hz
deviation 
1 kHz sine

LTE Band
13,
17

Pulse 
modulation 
217 Hz

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

Pulse 
modulation 
18 Hz

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

Pulse 
modulation 
217 Hz

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

Pulse 
modulation 
217 Hz

WLAN
802.11
a/n

Pulse
modulation 
217 Hz

Compliance
 level 
(V/m) 

27

28

9

28

Maximum 
Power
(W)

28

9

28
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