
• แบตเตอรี่ที่ใชหมดแลวควรนำไปทิ้งในที่ทิ้งเฉพาะที่, จุดรีไซเคิล, ตัวแทนจำหนายผลิตภัณฑ   
  อิเล็กทรอนิกส คุณมีขอบังคับทางกฎหมายที่จะตองทำการกำจัดอุปกรณนี้
• รหัสดานลางที่ถูกพิมพไวบนแบตเตอรี่นั้นมีสารพิษอันตรายบรรจุอยู ไดแก 
  Pb = แบตเตอรี่ที่มีสวนผสมของตะกั่ว 
  Cd = แบตเตอรี่มีสวนผสมของแคดเมียม
  Hg = แบตเตอรี่มีสวนผสมของปรอท

คูมือการใชงาน
เครื่องวัดความดันโลหิต (ที่ตนแขน)

Model no: BM77

2. ขอมูลที่สำคัญ

เรียนคุณลูกคา

สัญลักษณคำเตือนตางๆ
สัญลักษณตอไปนี้ สามารถพบไดในคูมือการใชงานและบนอุปกรณ

ขอควรระวัง

หมายเหตุ: ขอมูลที่สำคัญ

ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับการใชงาน

อยูในประเภท Type BF

ไฟฟากระแสตรง

การกำจัดอุปกรณควรเปนไปตาม

ขอกำหนดของ EC Directive – WEEE

ผูผลิต

ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อเสียงดานผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ
ของเราถูกทดลองแลวเพื่อการใชที่เกี่ยวกับ ความอบอุน, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลในเลือด, 
อุณหภูมิของรางกาย, ชีพจร, การบำบัดแบบนุมนวล, ความสวยงาม, การนวด และ อากาศ   
โปรดอานคูมือการใชเพื่อการใชอยางปลอดภัยและเก็บไวเพื่อการใชตอไป และ โปรดเก็บคูมือไว
ในที่ที่ผูใชคนอื่นจะหยิบมาอานไดงาย

1. ทำความรูจักกับอุปกรณ
ตรวจสอบใหแนใจวาหีบหอของ BM77 สมบูรณ และใหม ไมมีการชำรุดเสียหาย กอนการใชงาน 
ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ และ อุปกรณเสริม ไมชำรุด หรือสูญหาย หากคุณมีขอสงสัยใด ๆ 
หามเปดใชอุปกรณ และติดตอผูขาย หรือศูนยบริการลูกคา เครื่องวัดความดันโลหิตที่ตนแขน 
ใชสำหรับวัดความดันโลหิตของผูใหญเทานั้น อุปกรณนี้วัดไดงาย รวดเร็ว สามารถเก็บผลลัพธ 
และแสดงออกมาเปนคาเฉลี่ยได สำหรับผูที่มีภาวะของโรคหัวใจ คาที่บันทึกได จะแบงและ
ประเมินออกมาเปนกราฟ เครื่องวัดความดันโลหิตรุนนี้ยังสามารถแสดงสถานะของระบบไหล
เวียนโลหิตไดอีกดวย ซึ่งดูจากสถานะของการพัก สิ่งนี้จะแสดงระบบไหลเวียนโลหิต ในขณะที่
หยุดพักอยางเพียงพอ

คำแนะนำเกี่ยวกับการใชงาน

• หามใชเครื่องวัดความดันในทารกแรกเกิดหรือผูปวยครรภเปนพิษ เราขอแนะนำใหปรึกษา
  แพทย กอนที่จะใชวัดความดันในระหวางการตั้งครรภ
• โรคหัวใจและหลอดเลือดอาจนำไปสูการวัดที่ไมถูกตอง หรือมีผลกระทบตอความถูกตองของ  
  การวัด นอกจากนี้ยังรวมถึงคนที่มีความดันโลหิตต่ำมาก คนที่เปนโรคเบาหวานมีความผิดปกติ
  ของการไหลเวียนโลหิต และ มีอาการหนาว หรือตัวสั่น
• เครื่องวัดความดันโลหิต จะตองไมถูกนำมาใชรวมกับ เครื่องจี้ตัดระบบดวยไฟฟา
• โปรดใชอุปกรณกับบุคคลที่มีขนาดตนแขนตามที่ระบุไวบนผาพันแขนเทานั้น
• หากวัดความดันขณะที่ผาพันแขนพองอยูประสิทธิภาพในการวัดอาจลดลง
• ระหวางการตรวจวัดความดันโลหิต การไหลเวียนของเลือดจะตองไมถูกหยุดเปนเวลานานโดยไม
  จำเปน ถาอุปกรณทำงานผิดปกติใหถอดผาพันตนแขน
• หลีกเลี่ยง การบีบอัด หรือการดัดของสายลมผาพันตนแขน
• ไมอนุญาตใหทำใหเกิดแรงดันในผาพันตนแขนหรือทำการวัดบอยครั้ง เนื่องจากจะเกิดผลทำ
  ใหเลือดไมสามารถหมุนเวียนไดและ อาจทำใหเกิดการบาดเจ็บ
• โปรดตรวจสอบวาผาพันตนแขนไมไดรัดอยูบริเวณแขนที่หลอดเลือดแดง หรือหลอดเลือดดำ
  กำลังไดรับการรักษาทางการแพทย เชน การฟอกเลือด intravascular access, 
  intravascular therapy หรือ arteriovenous (AV) shunt
• หามใชผาพันตนแขนวัดความดันกับคนที่ไดผาตัดนำเตานมออก
• หามรัดสายรัดบนบริเวณที่มีบาดแผล เนื่องจากอาจทำใหเกิดการบาดเจ็บได
• โปรดทราบวาการถายโอนขอมูลและการจัดเก็บขอมูลเปนไปได เมื่อเครื่องวัดความดันโลหิต 
  ของคุณยังมีถานอยูเทานั้น เมื่อถานหมด เครื่องวัดความดันโลหิตจะไมสามารถระบุวันที่
  และเวลาได
• เพื่อเปนการประหยัดถาน เครื่องวัดความดันโลหิตจะทำการปดโดยอัตโนมัติหากคุณไมได
  กดปุมใดๆ ภายใน 3 นาที
• อุปกรณมีไวเพียงเพื่อวัตถุประสงคที่อธิบายไวในคูมือสำหรับการใชงาน ผูผลิตจะไมรับผิดชอบ
  ตอความเสียหายอันเกิดจากการใชงานที่ไมเหมาะสม หรือความประมาท

คำแนะนำสำหรับการจัดเก็บและการบำรุงรักษา

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

     หมายเหตุการใชถาน
• ถาผิวหนังหรือตาของคุณ สัมผัสกับของเหลวในถาน ใหลางบริเวณที่สัมผัสดวยน้ำสะอาด 
  และขอความชวยเหลือทางการแพทย
• อันตรายจากการสำลัก! เด็กเล็กอาจกลืนถานและทำใหถานติดคอได เก็บถานใหหาง
  จากเด็กเล็ก
• สังเกตเครื่องหมายขั้วบวก (+) และลบ (-)
• หากถานรั่ว ใหใสถุงมือปองกันและทำความสะอาดชองใสถานดวยผาแหง
• ปองกันถานจากความรอนมากเกินไป
• มีความเสี่ยงที่จะระเบิด! หามโยนถานลงไปในกองไฟ
• หามชารจหรือทำใหถานลัดวงจร
• หากไมไดใชอุปกรณ เปนระยะเวลาคอนขางนาน ใหนำถานออกจากชองใสถาน
• ใชถานชนิดที่เหมือนกันหรือเทียบเทาเทานั้น

คำแนะนำสำหรับการซอมแซมและการกำจัด

• แบตเตอรี่ไมไดถูกจัดอยูในขยะในครัวเรือน โปรดกำจัดแบตเตอรี่ในที่ที่จำกัดไวสำหรับ      
  ทิ้งแบตเตอรี่
• หามซอมแซมหรือปรับอุปกรณดวยตัวคุณเอง หากคุณดำเนินการเองการรับประกันจะถือ
  เปนโมฆะ
• การซอมแซมจะตองดำเนินการโดยฝายบริการลูกคา หรือ ผูผลิตที่ไดรับอนุญาตเทานั้น
• หามแกะอุปกรณ หากไมปฏิบัติตามการรับประกันจะเปนโมฆะ
• ดวยเหตุผลทางธรรมชาติ หามกำจัดอุปกรณที่ใชไมไดแลวไปกับขยะครัวเรือน ใหกำจัด
  อุปกรณในจุดที่จัดไวใหหรือจุดรีไซเคิล กำจัดอุปกรณตามระเบียบ  
  EC Directier-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) 
  ถาคุณมีคำถาม โปรดติดตอสำนักงานที่รับผิดชอบในการกำจัด
  อุปกรณในเขตของคุณ

3. คำอธิบายอุปกรณ

1. ผาพันตนแขน (cuff)
2. สายทอลม
3. ขอตอของสายทอลม
4. ชองเชื่อมตอ USB
5. หนาจอ
6. ปุมเรียกดูหนวยความจำ M1/M2
7. ปุมเปด/ปด
8. แถบแสดงคาความดันตามมาตรฐานองคการอนามัยโลก (WHO)
9. ชองตอสายทอลม
10. สัญลักษณเชื่อมตอ Bluetooth
11. สัญลักษณแสดงภาวะการผอนคลายของผูใช
12. ที่วางผาพันตนแขน (Cuff)

อุณหภูมิ และความชื้น ขณะเก็บรักษา

อุณหภูมิ และความชื้น ขณะใชงาน

ปองกันวัตถุแปลกปลอมที่มีเสนผานศูนยกลาง

SN หมายเลขเครื่อง (Serial Number)

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

Storage

RH ≤85%-20°C

55°C

Operating

10°C

40°C

RH ≤85 %

IP 22

• โปรดทำการวัดความดันโลหิตในเวลาเดียวกันของแตละวันเพื่อความแมนยำใน
  การเปรียบเทียบคา
• ผอนคลายประมาณ 5 นาทีกอนการวัดทุกครั้ง
• หากคุณตองการที่จะดำเนินการวัดหลายครั้งกับคนคนเดียว โปรดรอ 5 นาทีระหวางการวัด
  แตละครั้ง
• หามวัดความดันโลหิตภายใน 30 นาทีหลังจากการรับประทานอาหาร, ดื่มน้ำ, การสูบบุหรี่    
  หรือการออกกำลังกาย
• โปรดทำการวัดซ้ำหากคุณไมแนใจผลของการวัด
• คาที่วัดไดโดยคุณจะเปนขอมูลสำหรับคุณเทานั้น - คาการวัดใชแทนการตรวจของแพทย    
  ไมได โปรดปรึกษาคาที่วัดไดกับแพทยของคุณ และหามใชผลการวัดในการตัดสินใจทาง     
  การแพทยใดๆ (อยางเชน การใชยารักษาโรค )

• เปลี่ยนถานทั้งหมดในเวลาเดียวกันเสมอ
• หามใชถานที่ชารจได (rechargeable)
• หามถอดชิ้นสวน เปด หรือบดขยี้ถาน

ขอแสดงความนับถือ
บอยเลอร

หยดน้ำที่หยดมากถึง 15 องศาจากแนวนอน
มากกวา 12.5 มิลลิเมตรเขาเครื่อง ปองกัน
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การกำจัดถาน



สัญลักษณบนหนาจอแสดงผล

ขอกำหนดของระบบสำหรับซอฟตแวร Beurer "HealthManager" PC 
1. ระบบปฏิบัติการที่รองรับ:
• Windows Vista SP1 หรือมากกวา          • Windows 7
• Windows 7 SP1                               • Windows 8            • Windows10
2. ระบบที่รองรับ:
• x86 (32 บิต)                             • x64 (64 บิต)
3. ความตองการของฮารดแวร:
• แนะนำ: อยางนอย Pentium 1 GHz หรือเร็วกวาอยางนอย 1 GB RAM 
• หนวยความจำฟรีบนหนวยเก็บระบบการปฎิบัติการของการทำงานอยางนอย:
- x 86 - 600 MB                           - x64 - 1.5 GB
• ความละเอียดกราฟก: 1024 x 768 พิกเซล
• สาย USB 1.0 หรือมากกวา

4. การเตรียมอุปกรณ
• ฝาชองใสถานบริเวณดานหลังของอุปกรณ
• เลื่อนใสถาน 4x AAA 1.5 โวลต (ชนิดอัลคาไลน
  LR03) ตรวจสอบใหแนใจวาถานถูกใสอยางถูกตอง 
  หามใชถานที่สามารถชารจใหมได
• เลื่อนปดฝาชองใสถานอีกครั้งอยางรอบครอบ
จากนั้นองคประกอบของการแสดงผลทั้งหมดจะแสดงผลในเวลาสั้นๆบนหนาจอ จากนั้น 24h 
กะพริบบนการแสดงผล เมื่อถึงขั้นตอนตั้งวันที่และเวลาตามที่ระบุไวดานลาง หากสัญลักษณ
เปลี่ยนถาน        ปรากฏขึ้นอยางถาวร คุณจะไมสามารถดำเนินการวัดใดๆ และตองเปลี่ยนถาน
ทั้งหมด เมื่อถานไดถูกนำออกจากอุปกรณ วันที่และเวลาจะตองถูกตั้งคาอีกครั้ง แตคาที่ถูกบันทึก
จะถูกเก็บไว    

การตั้งคารูปแบบชั่วโมง, วันที่, เวลาและการตั้งคาบลูทูธ
สวนตอไปนี้อธิบายถึงฟงกชั่นและการตั้งคาที่มีอยูบนเครื่องวัดความดันโลหิต      
รูปแบบชั่วโมง   วัน   เวลา   บลูทูธ
มันเปนสิ่งสำคัญที่จะตั้งวันที่และเวลาที่ถูกตอง มิฉะนั้นคุณจะไมสามารถบันทึกคาที่วัดกับ
วันที่และเวลาไดอยางถูกตอง และสามารถเขาไปดูไดอีกครั้งในภายหลัง
      หมายเหตุ
หากคุณกดปุมหนวยความจำ M1หรือ M2 คางไว คุณจะสามารถตั้งคาไดอยางรวดเร็วกวาเดิม
กดปุม START / STOP คางไว 5 วินาทีถาคุณยังไมไดเปลี่ยนถานอีกครั้ง

 รูปแบบชั่วโมงกำลังกะพริบบนจอแสดงผล
• เลือกรูปแบบชั่วโมงที่ตองการใชโดยการเลือกปุมหนวยความจำ 
  M1 / M2 และยืนยันดวยปุมเปด/ปดเครื่อง 

• เมื่อเลขปแสดงอยูบนหนาจอเลือกปโดยใชปุมหนวยความจำ 
  M1 / M2 และยืนยันดวยปุมเปด/ปดเครื่อง    
• เมื่อเลขเดือนแสดงอยูบนหนาจอ เลือกเดือนโดยการใชปุม
  หนวยความจำ M1 / M2 และยืนยันดวยปุมเปด/ปดเครื่อง 
• เมื่อเลขวันแสดงอยูบนหนาจอ เลือกวันที่โดยการใชปุม
  หนวยความจำ M1 / M2 และยืนยันดวยปุมเปด/ปดเครื่อง  

• เมื่อชั่วโมงแสดงผลบนหนาจอ เลือกชั่วโมงโดยการใช
  ปุมหนวยความจำ M1 / M2 และยืนยันดวยปุมเปด/ปดเครื่อง 
• เมื่อนาทีแสดงผลบนหนาจอ เลือกนาทีโดยการใชปุม
  หนวยความจำ M1 / M2 และยืนยันดวยปุมเปด/ปดเครื่อง

เมื่อสัญลักษณบลูทูธแสดงผลบนหนาจอ
• กดปุมหนวยความจำ M1/M2 เพื่อเลือกเปดหรือปดการใชงานโอนความจำผานบลูทูธ 
  และยืนยันดวยปุมเปด/ปดเครื่อง
     หมายเหตุ
การเปดบลูทูธจะทำใหถานหมดเร็วขึ้น

การใชงานกับอะแดปเตอร
นอกจากนี้คุณยังสามารถใชงานอุปกรณนี้กับ อะแดปเตอร ไดโดยจะตองไมมีถาน
ใด ๆ ในชองใสถาน 
• เพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ จะตองใชกับอะแดปเตอรที่ใหมาเทานั้น
• เสียบอะแดปเตอรเขากับชองเสียบอะแดปเตอรบริเวณทางดานขวามือของ     
  เครื่องวัดความดันโลหิต
• จากนั้นเสียบอะแดปเตอรเขากับชองเสียบไฟบาน
• หลังจากใชเครื่องวัดความดันโลหิตใหถอดปลั๊กสายไฟ ออกจากชองเสียบไฟบานกอนแลว          
  จึงถอดปลั๊กออกจากเครื่องวัดความดันและเครื่องวัดความดันโลหิตจะสูญเสียวัน และ
  การตั้งคาของเวลาทันทีที่คุณถอดปลั๊ก แตบันทึกคาที่วัดไดจะถูกเก็บไว

5. วัดความดันโลหิต

    หมายเหตุ หากการวัดถูกใชบริเวณตนแขนดานขวา 
สายควรจะอยูดานในของขอศอกของคุณ ตรวจสอบใหแนใจวา 
แขนของคุณไมไดกดสายอยู

ความดันโลหิตอาจแตกตางกันระหวางแขนขวาและแขนซายซึ่งอาจหมายความวาคาความ
ดันโลหิตที่วัดไดจะแตกตางกัน ดังนั้นจึงควรดำเนินการการวัดบนแขนเดียวกันเสมอ หากคา
ระหวางแขนทั้งสองมีความแตกตางอยางมาก โปรดปรึกษาแพทยของคุณเพื่อตรวจสอบวา
แขนใดที่ควรจะใชสำหรับการวัด
สำคัญ: อุปกรณจะดำเนินการไดเฉพาะกับผาพันตนแขนที่ใหมา 
ผาพันตนแขนเหมาะสำหรับแขนที่มีเสนรอบวงแขน 24-40 ซม.
ทาที่ถูกตอง

• ผอนคลายประมาณหานาทีกอนการวัดทุกครั้ง มิฉะนั้นการคลาดเคลื่อนสามารถเกิดขึ้นได
• คุณสามารถใชการวัดขณะนั่งหรือนอนลง แตตองมั่นใจวาผาพันตนแขนอยูในระดับเดียวกัน
  กับหัวใจ
• ในการดำเนินการการวัดความดันโลหิต ทำใหแนใจวาคุณกำลังนั่งแบบสบายๆ โดยแขนและ
  หลังของคุณกำลังพิงบางอยางอยู หามไขวหาง และควรวางเทาของคุณราบไปกับพื้น
• เพื่อหลีกเลี่ยงการวัดที่ผิด โปรดอยูนิ่งๆขณะทำการวัด และหามพูด

การทำการวัดความดันโลหิต

ตามที่ไดอธิบายไวขางตน พันผาพันตนแขนและอยูในทาทำการวัดที่ถูกตอง
• กดปุม เปด/ปดเครื่อง    เพื่อเริ่มตนการใช เครื่องวัดความดันโลหิต 
  หนาจอแสดงผลทั้งหมดจะแสดงในเวลาสั้น ๆ 
  เครื่องวัดความดันโลหิต จะเริ่มวัดโดยอัตโนมัติ
  หลังจาก 3 วินาที การวัดจะทำการวัดระหวาง
  ชวงที่ปลอยลมเขาผาพันตนแขน
     หมายเหตุ
คุณสามารถยกเลิกการวัดไดตลอดเวลาโดยกดปุมเปด/ปดเครื่อง    

• E_ จะปรากฏขึ้นหากการวัดไมไดดำเนินการอยางถูกตอง     
  และทำการวัดใหม

โปรดทำใหแนใจวาอุปกรณอยูในอุณหภูมิหองกอนที่จะวัด การวัดจะสามารถทำไดทั้งแขนซาย     
หรือแขนขวา
การสวมผาพันตนแขน
การไหลเวียนของเลือดตองไมถูกขัดขวางโดยเสื้อผาที่คับหรือ อะไร
ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน สวมผาพันตนแขนบริเวณเหนือขอศอก
ขางซาย

• ความดันชวงหัวใจบีบตัว (systolic pressure) 
  ความดันชวงหัวใจคลายตัว (diastolic  pressure) และ 
  การวัดอัตราการเตนของชีพจรจะแสดงขึ้น

1. เวลาและวันที่
2. ความดันชวงหัวใจบีบตัว
3. ความดันชวงหัวใจคลายตัว
4. อัตราการเตนของหัวใจ
5. สัญลักษณชีพจร
6. ลูกศรแสดงสถานะปลอยอากาศ 
7. แสดงลำดับคาความจำที่บันทึกไว คาเฉลี่ย (A), 
   คาเฉลี่ยชวงเชา (AM), คาเฉลี่ยชวงเย็น (PM)
8. สัญลักษณแจงเตือนการเปลี่ยนแบตเตอรี่
9. หนวยความจำผูใชงาน
10. ลูกศรชี้ระดับความดันตาม WHO
11. สัญลักษณความผิดปกติของอัตราการเตนของหัวใจ 
12. สัญลักษณการเชื่อมตอระบบบลูทูธ 

รูป
แบ

บช
ั่วโ

มง
 

วัน
ที่

  หมายเหตุ
หากคุณตั้งคารูปแบบ 12 ชั่วโมง เดือนจะถูกแสดงผลกอนวัน

เว
ลา

บล
ูทูธ

ดึง และ พันผาใหดานลางของผารัดอยูเหนือขอพับ ประมาณ 
2-3 ซม. และ สายลมของผาพันตนแขนควรชี้ไปที่ศูนยกลางของ
ฝามือ 

ถึงตอนนี้กระชับปลายผาพันตนแขน แตตรวจสอบใหแนใจวาไมแนน
จนเกินไป ผาพันตนแขนควรจะแนนประมาณนิ้วสองนิ้วสามารถสอด
เขาไปได จากนั้นเสียบสายลมของผาพันตนแขนเขากับชองเสียบสายลม

กา
รว

ัด

• จากนั้นเลือกใชหนวยความจำที่ตองการโดยการกดปุมหนวยความจำ  M1หรือ M2 
  หากคุณไมไดเลือกหนวยความจำผูใช ความจำที่วัดจะถูกเก็บไวในหนวยความจำผู
  ใชลาสุด สัญลักษณหนวยความจำที่เกี่ยวของจะปรากฏที่บนหนาจอ
• กดปุมเปด/ปดเครื่อง    เพื่อปด เครื่องวัดความดันโลหิต คาที่วัดไดจะถูกเก็บไวใน
  หนวยความจำผูใชที่เลือก
• หากอุปกรณไมไดปด เครื่องจะปดโดยอัตโนมัติหลังจากประมาณ 3 นาที ถา
  การถายโอนขอมูลบลูทูธถูกปดใชงาน ขอมูลจะถูกโอนหลังจากถูกยืนยันหนวย
  ความจำผูใช และกดปุมเปด/ปดเครื่อง

1
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4 x 1, 5 V AAA (LR03) 



• เมื่อสัญลักษณบลูทูธกะพริบบนจอแสดงผล แสดงวาเครื่องวัดความดันโลหิต 
  พยายามที่จะเชื่อมตอไปยัง application โดยใชเวลาประมาณ 30 วินาที.
• สัญลักษณBluetooth®จะหยุดกะพริบทันทีที่การเชื่อมตอสำเร็จ ขอมูลการวัดทั้ง
  หมดจะถูกโอนโดยอัตโนมัติไปยัง application เมื่อขอมูลถูกโอนไปทั้งหมดอุปกรณ 
  จะปด 
• หากไมมีการเชื่อมตอไปยัง application หลังจาก 30 วินาที สัญลักษณบลูทูธจะหาย
  ไป และ เครื่องวัดความดันโลหิตจะปดโดยอัตโนมัติหลังจาก 3 นาที

      หมายเหตุ
โปรดทราบวาคุณจะตองเพิ่มเครื่องวัดความดันโลหิตใน "อุปกรณของฉัน" ใน                        
Beurer "HealthManager" application  เพื่อเปดใชงานการถายโอนขอมูล 
"HealthManager" application  จะตองเปดใชงานเพื่อชวยใหขอมูลถายโอนไดถา
ขอมูลลาสุดไมแสดงบนสมารทโฟนของคุณ ทำการถายโอนขอมูลที่อธิบายไวในบทที่ 8 
ซ้ำอีกครั้งหากคุณลืมปดเครื่องวัดความดันโลหิต เครื่องจะปดโดยอัตโนมัติหลังจาก 
3 นาที ในกรณีนี้ดวยที่คาจะถูกเก็บไวในหนวยความจำผูใชที่เลือกหรือลาสุด และขอมูล
จะถูกโอนถาบลูทูธไดถูกเปดใชงาน
• รออยางนอย 5 นาทีกอนที่จะทำการวัดความดันอีกครั้ง

6. วินิจฉัยผล

การจำแนกประเภทของการวัด :

คุณควรจะปรึกษาแพทยของคุณอยางสม่ำเสมอเพื่อขอคำแนะนำ แพทยของคุณจะบอกคา      
ความดันโลหิตที่ปกติสำหรับคุณ รวมถึงคาความดันโลหิตที่เปนอันตรายสำหรับคุณ คาที่แสดง
บนจอแสดงผลและระดับที่แสดงบนเครื่องเปนประเภทใดถาคาความดันชวงหัวใจบีบตัว 
(systole) และ ความดันชวงหัวใจคลายตัว (diastole) ตกอยูในประเภทที่แตกตางกัน    

(อยางเชน คาความดันโลหิตชวงหัวใจบีบตัว (systole) ตกอยูในประเภท “สูงกวาปกติ” และ 

ความดันโลหิตหัวใจคลายตัว (diastole)ตกอยูในประเภท “ปกติ”) การจำแนกหมวดหมูแบบ
แถบสีบนอุปกรณจะแสดงประเภทที่สูงกวาเสมอ ตัวอยางเชน ที่กำหนดใหก็จะเปน 
“สูงกวาปกติ”

ที่มา : WHO, 1999 (World Health Organization)

7. การแสดงผลและลบคาความจำ

• เลือกใชหนวยความจำผูใชที่ตองการ (      ) โดยใชปุมหนวยความจำ  M1
  หรือ M2 ขณะที่ปดเครื่องอยู
- หากตองการดูขอมูลการวัดสำหรับหนวยความจำของผูใช     ใหกดปุมหนวยความจำ
  M1 
- หากตองการดูขอมูลการวัดสำหรับหนวยความจำของผูใช     ใหกดปุมหนวยความจำ 
  M2คาเฉลี่ยของการวัดทั้งหมดจะปรากฏขึ้นบนหนาจอ ถาบลูทูธถูกเปดใชงาน 
  (สัญลักษณจะแสดงอยูบนจอแสดงผล ), เครื่องวัดความดันโลหิต กำลังจะพยายามที่
  จะเชื่อมตอกับ application หากกดปุม M1ในตอนนี้ การถายโอนจะถูกยกเลิก 
  และคาเฉลี่ยตอนเชาจะแสดงบนหนาจอ
  หากคุณ กดปุม M2 การถายโอนจะถูกยกเลิก และขอมูล
  การวัดของผูใชหนวยความจำ     จะปรากฏขึ้น สัญลักษณ    
  จะหายไป ปุมกดจะไมสามารถใชงานไดขณะที่มีการเชื่อมตอ 
  และมีการถานโอนขอมูล
     หมายเหตุ
กดปุม M1 ถาคุณไดเลือกใชหนวยความจำ 1
กดปุมหนวยความจำ M2 ถาคุณไดเลือกใชหนวยความจำ 2

• กดปุมหนวยความจำที่เกี่ยวของ( M1 หรือ M2 )
PM จะกะพริบบนจอแสดงผลคาเฉลี่ยของคาความดันโลหิตตอนเย็น
สำหรับ 7 วันที่ผานมาจะปรากฏขึ้น (เย็น : 6:00 p.m. - 8:00 p.m. )

เมื่อปุมหนวยความจำที่เกี่ยวของ (M1 หรือ M2) ถูกกดอีกครั้ง 
คาที่วัดลาสุดของแตละบุคคลจะแสดงขึ้น (ในตัวอยางนี้คือคาความ
ดันที่ถูกบันทึกครั้งที่ 03) เมื่อปุมหนวยความจำที่เกี่ยวของ 
(M1 หรือ M2) ถูกกดอีกครั้ง คุณจะสามารถดูคาความดันที่ถูกบันทึก
กอนหนาและ อื่นๆได
• เพื่อปดอุปกรณอีกครั้งใหกดปุม เปด/ปด

     หมายเหตุ คุณสามารถออกจากเมนูในเวลาใดก็ไดโดยการกดปุม เปด/ปด

• ในการลบหนวยความจำที่เกี่ยวของของผูใช คุณตองเลือกหนวยความจำผูใชที่ตอง
  การจะลบ
• เริ่มตนดวยการเรียกดูคาความจำคาเฉลี่ยของคาการวัด A จะกะพริบบนจอแสดงผล
  และคาเฉลี่ยของคาความดันโลหิตที่ถูก บันทึกในหนวยความจำ
  ผูใชนี้จะปรากฏขึ้น
• จากนั้นกด M1 และ M2 พรอมกันคางใวประมาณ 5 วินาที
  คาทั้งหมดในหนวยความจำของผูใชที่เลือกจะถูกลบ

เพื่อลบคาที่วัดไดในแตละครั้งจากหนวยความจำของผูใชที่เกี่ยวของ คุณจะตองเลือก
หนวยความจำผูใชที่ตองการจะลบ
• เริ่มตนการเรียกดูคาความดันที่ถูกบันทึกครั้งนั้นๆ
• กดปุมหนวยความจำ M1 และ M2 คางไว 5 วินาที
• คาที่เลือกจะถูกลบออก และ สัญลักษณ CL 00 จะปรากฏขึ้นในเวลาสั้น ๆ
• หากคุณตองการที่จะลบคาอื่น ๆอีกให ทำซ้ำขั้นตอนที่อธิบายไวขางตนคุณสามารถ
  ปดเครื่องไดในเวลาใดก็ไดโดยการกดปุม เปด/ปด

8. การโอนถายขอมูล
USB interface
เชื่อมตอเครื่องวัดความดันโลหิต กับ เครื่องคอมพิวเตอรของคุณ โดยใชสายตอ USB
การไมปรากฏขอมูลที่โอนถายอาจเกดจากการที่ปลอยขณะที่กำลังทำการวัด

PC แสดงบนหนาจอ เริ่มโอนถายขอมูลโดยเขาแอพ “HealthManager” 
ในเครื่องคอมพิวเตอร ระหวางที่ทำการโอนถายขอมูลจะปรากฏ
บนหนาจอตามนี้ 

ในกรณีนี้ใหหยุดการโอนถายขอมูลแลวเริ่มทำใหมอีกครั้งหลังจาก 30 วินาที 
ที่ไมมีการใชงานกับ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องวัดความดันโลหิตนี้จะปดโดย
อัตโนมัติ

การวัดสามารถจำแนกและประเมินผลตามตารางตอไปนี้
อยางไรก็ตาม คามาตรฐานเหลานี้ทำหนาที่เพียงเปนแนวทางทั่วไป เพราะความดันโลหิตของ
แตละบุคคลจะแตกตางกันไป ในผูคนและคนที่มีกลุมอายุที่แตกตางกัน ฯลฯ

เมื่อ A แสดงบนจอแสดงผลคาเฉลี่ยของคาความดันโลหิตทั้งหมด  
ที่ถูกบันทึกไวในหนวยความจำของผูใชนี้จะปรากฏขึ้น

• กดปุมหนวยความจำที่เกี่ยวของ ( M1 หรือ M2 ) AM จะแสดง   
  บนจอแสดงผลคาเฉลี่ยของคาความดันโลหิตตอนเชาสำหรับ 7 วัน  
  ที่ผานมาจะปรากฏขึ้น (เชา : 05:00 a.m. - 09:00 a.m. )

ประเภทระดับ

ความดันโลหิต

แรงดันหัวใจบับตัว 

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

พบแพทยทันทีระดับ2: moderate 
hypertension

160-179 100-109

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

แรงดันหัวใจคลายตัว

(มิลลิเมตรปรอท mmHg)
การดำเนินการ

พบแพทยเปนระยะ
พบแพทยเปนระยะ
สำรวจดวยตนเอง
สำรวจดวยตนเอง

สูงกวาปกติ
ปกติ
ดี

กา
รว

ัด

ภาวะตัวใจเตนผิดปกติ
เครื่องมือนี้สามารถแสดงวาผูถูกวัดความดันมีความเสี่ยงของภาวะหัวใจเตนผิดจังหวะโดยหนาจอ
จะแสดงสัญลักษณ       การแสดงสัญลักษณภาวะหัวใจเตนผิดปกติที่หนาจอนั้นอาจเกิดจาก   
ขอบกพรองในระบบ bioelectrical ที่ควบคุมการเตนของหัวใจหรืออาการที่ทำใหอัตรา        
การเตนหัวใจชาหรือเร็วเกินไป อาจเกิดขึ้นดวยกรณีอื่นๆเชน โรคหัวใจ, อายุ, รางกายมีสาร     
กระตุนความเครียด หรือ ขาดการนอนหลับ
หากเครื่องวัดแสดงสัญลักษณ        ใหทำการวัดซ้ำโดยพักรางกายประมาณ 5 นาทีกอนแลวจึง
ทำการวัดใหมโดยหามพูดคุยหรือขยับรางกาย หากวาหนาจอยังคงแสดงสัญลักษณ       อีกครั้ง 
ผูใชควรปรึกษาแพทย ไมควรวินิจฉัยอาการหัวใจผิดปกติดวยตนเองเนื่องจากเปนอันตรายได    
โปรดปฏิบัติตามคำสั่งแพทยเทานั้น
คาของการวัดสามารถแบงระดับ และการประเมินไดตามตาราง
อยางไรก็ตาม ผลลัพธนี้เปนเพียงแคแนวทาง จึงเปนสิ่งที่สำคัญมากที่คุณไปพบแพทยอยางสม่ำ
เสมอเพื่อรับคำแนะนำ แพทยของคุณจะสามารถบอกหากคาที่วัดไดผิดปกติ การแบงระดับที่
ปรากฏอยูบนหนาจอ หากคาของคาที่วัดไดขณะที่หัวใจบีบตัว และหัวใจคลายตัว  (เชน ชวงที่
หัวใจบีบตัว เปนคอนขางสูง และ ขณะที่หัวใจคลายตัวเปนปกติ กราฟการแสดงระดับจะเลือก
แสดงคาที่สูง จากตัวอยางที่ใหมา จะแสดงคาเปน คอนขางสูง) 

การจัดอันดับความรุนแรงตามแนวทางขององคการอนามัยโลก (WHO)
จากการวิจัยลาสุดขององคการอนามัยโลก คาความดันโลหิตสามารถถูกจัดระดับความรุนแรงได
ตามตารางตอไปนี้

การแสดงผลวิเคราะหการผอนคลายของรางกาย
ขอผิดพลาดที่พบไดบอยในการใชเครื่องวัดความดันโลหิต คือการวัดในขณะที่รางกายยังไมพรอม
สำหรับการวัด นั่นคือระบบไหลเวียนโลหิตในรางกายไมเพียงพอตอการวัด ทำใหคาที่วัดไดผิดพลาด
หากระบบไหลเวียนโลหิตในรางกายของผูใชเพียงพอตอการวัด หนาจอจะแสงดสัญลักษณ

สัญลักษณ       สีเขียว : แสดงถึงระบบไหลเวียนโลหิตของผูใชงานมีการไหลเวียนอยางเพียงพอ
ตอการวัด และคาที่อานไดจะมีความแมนยำ หากเมื่อใดที่ระบบการไหลเวียนโลหิตของผูใชไมเพียง
พอสำหรับการวัดคา หนาจอจะปรากฏสัญลักษณ       สีแดง

คาวัดที่สมบูรณจะถูกเก็บบันทึกไวพรอมกับเวลาและวันที่ แตหากวาตัวเครื่องมีผลวัด
เกิน 60 ผล ผลวัดที่เกาที่สุดจะถูกลบออกจากตัวเครื่อง
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สัญลักษณ       สีแดง : แสดงถึงระบบไหลเวียนโลหิตของผูใชงานมีการไหลเวียนไมเพียงพอ
ตอการวัด ผูใชควรทำการผอนคลายรางกายอยางนอย 5 นาที ทำใจใหสงบ ผอนคลายโดยการ
หลับตา หายใจลึกๆ อยางสม่ำเสมอ แลวจึงวัดซ้ำอีกครั้ง หากหนาจอแสดงสัญลักษณ       สีแดง 
อาจจะกลาวไดวา ระบบประสาทเครียดซึ่งมีอาการระยะสั้นๆ หรืออาจมีสาเหตุอื่นๆ เชน กรรม
พันธุ,สิ่งเราที่ทำใหไขวเขว, มีการพูดคุย ทำใหรบกวนการวัด



9. การทำความสะอาดและเก็บอุปกรณ
• ทำความสะอาดอุปกรณและผาพันตนแขนอยางระมัดระวังโดยใชผาชุบน้ำเล็กนอยเทานั้น
• หามใชสารทำความสะอาดใดๆ หรือตัวทำละลาย
• ไมวากรณีใดๆ หามนำตัวเครื่องแชน้ำ เพราะของเหลวจะซึมเขาไปและ
ทำใหอุปกรณไดรับความเสียหายได

• หามวางวัตถุใดๆบนอุปกรณ และสายลมของผาพันตนแขนไมควรจะถูกบิดหรืองอ
ในกรณีเชนนี้การวัดคาความดันหรือโอนขอมูลซ้ำควรตรวจสอบใหแนใจวาสายลมของผาพันตน
แขนไดเสียบไวอยางถูกตอง และคุณไมไดพูดหรือขยับตัวระหวางการวัดเครื่องหมายการคาและ
โลโก บลูทูธมีการลงทะเบียนเปนเจาของโดย Bluetooth® SIG, Inc. และการใชเครื่องหมายใดๆ 
ดังกลาวโดย Beurer GmbH อยูภายใตใบอนุญาตเครื่องหมายการคาอื่น ๆ และชื่อทางการคา
เปนของเจาของที่เกี่ยวของ

10. ขอความระบุความผิดพลาด/การแกปญหา
ในกรณีที่มีขอผิดพลาด ขอความ EE จะปรากฏขึ้นบนจอแสดงผล
ขอความผิดพลาดอาจปรากฏขึ้นหาก:
• การวัดผิดพลาด หรือมีการเคลื่อนยาย การพูดคุย ขณะทำการวัด (EE)
• ผาพันตนแขนถูกพันผิดวิธี หรือแนน หรือหลวมเกินไป หรือมีการปมเกิน 15 นาที ( EE1 )
• คาความดันโลหิตของทานมีคาเกิน 300 mmHg (EE2)
• มีความผิดพลาดในการบันทึกคาอัตโนมัติ (EE3)
• คาที่วัดไดเกินกวาชวงการวัด (Er)
• ไมสามารถโอนยายขอมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอรหรือมือถือได PC Er

11. รายละเอียดทางเทคนิค
หมายเลขรุน      BM 77
ระบบการวัด      การวัดความดันโลหิตจากภายนอกบริเวณตนแขน 

Oscillometric 
ชวงของการวัด ความดันผาพันตนแขน 0-300 mmHg

ความดันชวงหัวใจบีบตัว (systolic) 30-260 มิลลิเมตรปรอท
ความดันชวงหัวใจคลายตัว (diastolic) 30-260 มิลลิเมตร-
ปรอท, อัตราการเตนของหัวใจ 40-199 ครั้ง/นาที

ความคาดเคลื่อน เมื่อถูกหัวใจบีบตัว ± 3 mmHg, 
เมื่อถูกหัวใจคลายตัว  ± 3 mmHg,
อัตราการเตนของหัวใจ ± 5 % ของคาที่แสดง

คาความคาดเคลื่อน คาสูงสุดที่ยอมใหผิดพลาดไดตามมาตรฐานของอุปกรณที่
ทดสอบการใชงานในคลินิค:
คาแรงดันเมื่อหัวใจบีบตัว 8 mmHg
คาแรงดันเมื่อหัวใจคลายตัว 8 mmHg

หนวยความจำ        2 ทาน (60 คาตอทาน)
ขนาด      ยาว 175 มม x กวาง 117 มม x สูง 50 มม

น้ำหนัก      478 กรัม (ไมรวมผาพันตนแขน)
ขนาดของผาพันตนแขน      รอบวงประมาณ 24-40 ซม.
อุณหภูมิหองที่ทำการวัด      10 ° C ถึง + 40 °C, ความชื้นของอากาศ≤85 % (ไมกลั่นตัว)

อุณหภูมิที่จัดเก็บ -10 °C ถึง +60 °C, ความชื้นของอากาศ ≤ 85 %
ความดันบรรยากาศ 700 –1060 hPa

แหลงจายไฟ ถาน AAA  4x1.5 v. 

อายุการใชงานของแบตเตอรี่      120 ครั้ง ขึ้นอยูกับความดันโลหิตและ แรงดันปม เชนเดียว

       กับจำนวนครั้งที่เชื่อมตอกับบลูทูธ

อุปกรณเสริม คูมือการใช, กระเปาเก็บอุปกรณ, ผาพันตนแขน,สาย USB 

การจัดหมวดหมู โซอุปทาน IP22 ไมมี AP หรือ APG 
ดำเนินงานอยางตอเนื่อง Application part ชนิด BF

เชื่อมตอถายขอมูลดวยระบบ
Bluetooth® wireless

เครื่องวัดความดันใชระบบ Bluetooth® Smart (พลังงานต่ำ) 

คลื่นความถี่ 2.4 GHz บลูทูธ 4.0 บนสมารทโฟน /แท็บเล็ต

รายชื่อ smarth phone 
และ Tablet ที่สามารถใชงานได

การโอนถายขอมูลผาน Bluetooth®
เปนไปไดที่จะทำการถายโอนขอมูลผาน Bluetooth ไปยังโทรศัพทสมาทโฟนของคุณ
คุณตองมี แอพ “BeurerManager” ทำการติดตั้งแอพนี้จาก Apple store หรือ Google Play 
หาก Bluetooth เปดการใชงานอยู จะโอนถายขอมูลไดโดยอัตโนมัติหลังจากที่ทำการวัดเสร็จ 
สัญลักษณ---- ปรากฏขึ้นดานบนซายมือบนหนาจอ (ดูที่หัวขอ 4 “การเตรียมการวัด”)

จากกรณีนี้ คุณตองทำการวัดใหมอีกครั้ง ตรวจดูใหแนใจวาติดผาพันแขนอยางดี และคุณไม
ขยับ หรือพูดคุย ใสแบตเตอรี่กลับไป หรือเปลี่ยนถานใหม

ขั้นตอนที่ 1: BM 77

ขั้นตอนที่ 3: BM 77
ทำการวัด

ขั้นตอนที่ 4: BM 77ขั้นตอนที่ 4: BM 77

ขั้นตอนที่ 2: Beurer 
“HealthManager” app ใน app Beurer “HealthManager” 
เพิ่ม  BM 77 ใน “ตั้งคา/อุปกรณของฉัน”

เปดใชงานบลูทูธ ในอุปกรณของคุณ (ดูบทที่ 4 "การเตรียมการวัด, บลูทูธ")

ขอมูลถูกโอนทันทีหลังการวัด
• ถาบลูทูธถูกเปดใชงาน ขอมูลจะถูกโอน

หลังจากเลือกหนวยความจำผูใชและกด
ปุม เปด/ปด

ขอมูลถูกโอนในภายหลัง
• ไปที่โหมดความจำ (บทที่ 8) เลือกหนวย
ความจำผูใชที่ตองการ การโอนขอมูลผาน
บลูทูธจะเริ่มอยางอัตโนมัติ

      หมายเหตุ
App “Beurer HealthManager” จะตองถูกเปดการใชงานเพื่อทำใหโอนขอมูลได
ถาสมารทโฟนของคุณมีฝาครอบปองกัน ใหเอาออกเพื่อใหแนใจวาไมมีการรบกวนระหวาง     
การถายโอน จึงคอยเริ่มตนการถายโอนขอมูล ใน app Beurer "HealthManager"


