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4. เครื่องหมาย และสัญลักษณ
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เรียนคุณลูกคา

ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อเสียงดานผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ

ของเราถูกทดลองแลวเพื่อการใชที่เกี่ยวกับ ความอบอุน, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลใน

เลือด, อุณหภูมิของรางกาย, ชีพจร, การบำบัดแบบนุมนวล, ความสวยงาม, การนวด และ

อากาศ โปรดอานคูมือการใชเพื่อการใชอยางปลอดภัยและเก็บไวเพื่อการใชตอไป และโปรด

เก็บคูมือไวในกรณีที่ที่ผูใชคนอื่นจะหยิบมาอานไดงาย

       ขอแสดงความนับถือ

            บอยเลอร

เครื่องหมายดังตอไปนี้ถูกใชในคูมือการใชงาน, บนกลองพัสดุ และแผนแปะบนอุปกรณ

โปรดใช Beurer PO 60 pulse oximeter เพื่อวัดคาออกซิเจนในเลือด(SpO2), อัตราการเตน

หัวใจ(ชีพจร) และคาการเปลี่ยนแปลงของชีพจรเทานั้น คาออกซิเจนบงบอกถึงความเขมขน

ของออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนี้เหมาะสำหรับใชที่บาน รวมไปถึง

ทางการแพทย (โรงพยาบาล, สถานประกอบการทางการแพทย)

Beurer PO60 Pulse oximeter นี้ ใชวัดความเขมขนของออกซิเจนในเลือด (SpO2), อัตรา

การเตนของหัวใจ(ชีพจร) ความเขมขนของออกซิเจนเปนตัวชี้วัดเปอรเซ็นตของฮีโมโกลบินที่มี

ออกซิเจนอยูในเสนเลือดแดง ดังนั้นจึงเปนตัวแปรที่สำคัญของการประเมินฟงกชันของระบบ

ทางเดินหายใจ การวัดจะทำโดยเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดจะใชรังสี 2 รังสีที่มีความยาวของ

คลื่นแตกตางกันฉายไปที่นิ้วที่ถูกสอดเขาไปในเครื่องมือ สวนมากคาออกซิเจนที่ต่ำจะบงบอก

ถึงโอกาสที่จะเกิดโรคภัยได (เชน โรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ, โรคหอบหืด, โรคหัวใจ) 

ผูที่มีคาออกซิเจนต่ำจะมีอาการดังตอไปนี้: หายใจไมทัน, อัตราการเตนของหัวใจเตนเร็วกวา

ปกติ, ออนเพลีย, ตื่นกลัว และเหงื่อออกงาย) ถาหากคาของออกซิเจนลดลงแบบเรื้อรัง ผูใชจะ

ตองอยูภายใตการดูแลของแพทยเมื่อใชเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดและหัวใจ ถาหากคาของ

ออกซิเจนในเลือดคุณลดนอยลงอยางรุนแรงโดยมีอาการอื่นรวมดวยหรือไมก็ตามคุณจะตอง

ปรึกษาแพทยโดยทันทีเพราะ อาจจะมีความเสี่ยงถึงชีวิตได เครื่องวัดออกซิเจนไมเพียงแค

เหมาะสมกับผูใชที่อยูในกลุมเสี่ยง อยางเชน ผูที่ปวยเปนโรคหัวใจ หรือหอบหืดเทานั้น แตยัง

เหมาะสมกับนักกีฬาและผูที่มีสุขภาพแข็งแรงที่ใชเวลาอยูบนที่สูงบอย ๆ (เชน นักปนเขา, 

นักสกี, นักบินมือสมัครเลน)

กรุณาอานคูมือการใชงานอยางละเอียด การใชงานดวยความไมระมัดระวัง อาจกอใหเกิดความ

เสียหายทั้งตอรางกายและทรัพยสิน เก็บคูมือการใชงานนี้ไวใช และเก็บไวในที่ที่งายตอการเขา

ถึงสำหรับผูใชผูอื่น โปรดนำคูมือการใชงานไวกับอุปกรณเมื่อนำไปใหผูอื่นใชงาน

• โปรดตรวจสอบอุปกรณที่บรรจุอยูในพัสดุวามีอุปกรณครบทุกชิ้น

• โปรดตรวจสอบเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอยางเปนประจำกอนการใชงาน เพื่อรับรองวาไมมี

ความเสียหายเกิดขึ้นกับอุปกรณและแบตเตอรี่นั้นไดถูกชารจไวอยางเพียงพอ หามใชอุปกรณ

หากไมแนใจและติดตอศูนยบริการลูกคาของ Beurer หรือตัวแทนจำหนายที่เชื่อถือได

• หามใชอุปกรณอื่นๆ ที่ไมไดรับการแนะนำโดยผูผลิต หรือแนะนำใหเปนอุปกรณเสริม

• หามแกะหรือซอมเครื่องวัดออกซิเจนดวยตนเอง มิฉะนั้นการรับประกันจะถือเปนโมฆะ หาก

ตองการซอมแซมโปรดติดตอศูนยบริการลูกคาของ Beurer หรือตัวแทนจำหนายที่เชื่อถือได

ขอหามใชเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

- หากคุณแพผลิตภัณฑที่ทำมาจากยาง

- หากอุปกรณ หรือนิ้วของคุณมีความชื้น หรือเปยก

- เด็กเล็ก หรือเด็กทารก

- ขณะที่ทำ MRI หรือ CT Scan

- ขณะที่ทำการวัดความดันโลหิตดวยผาพันแขนในแขนขางเดียวกัน

• การใชเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนี้เปนเวลานานอาจทำใหเกิดความเจ็บปวดแกผูใชที่มีปญหา

เกี่ยวกับหัวใจ เพราะฉะนั้น หามใชอุปกรณนี้เกิน 2 ชั่วโมงตอ 1 นิ้ว

• เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนี้ จะแสดงผลลัพธอยางทันที แตไมสามารถใชอยางตอเนื่องเปน

เวลานานได

• เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดไมมีฟงกชันสัญญาณเตือน ดังนั้นจึงไมเหมาะสมกับการวิเคราะห

ผลลัพธทางการแพทย

• หามวิเคราะหหรือใหยาตนเองโดยไมรับคำปรึกษาจากหมอและหามรับประทานยาใหมหรือ

เปลี่ยนชนิดหรือขนานของยาเองโดยไมไดรับอนุญาต

• หามจองดูภายในเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดระหวางการวัดเพราะแสงไฟสีแดงและแสง

อินฟราเรดที่มองเห็นไดในเครื่องนั้นเปนอันตรายตอดวงตาคุณ

• เครื่องมือนี้ไมมีจุดประสงคสำหรับการใชสำหรับบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่ดอยศักยภาพทาง

กายภาพ, ความรูสึก หรือจิตใจ หรือไมมีประสบการณหรือความรูในวิธีการใชงาน นอกจาก

บุคคลเหลานี้มีคนดูแลหรือไดรับคำแนะนำวิธีการใชอยางปลอดภัยและถูกวิธี และรับรูถึง

อันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได และเก็บในที่ที่พนจากมือเด็ก

• การแสดงผลของคลื่นชีพจรและแถบชีพจรจะทำใหความแรงของชีพจรหรือการหมุนเวียน

ของเลือดถูกวิเคราะห ณ ขณะเวลานั้น และนอกจากนี้ยังใชแสดงผลของการเปลี่ยนแปลงที่

เห็นไดของสัญญาณปจจุบัน และหามใชเพื่อการวินิจฉัย สำหรับชีพจร

การละเลยที่จะทำตามคำแนะนำดังตอไปนี้จะสามารถเปนตัวการทำใหเกิดการวัดที่

ผิดพลาดหรือไมสำเร็จได

• หามใหนิ้วที่จะถูกวัดมีสารเคลือบ, เล็บปลอม หรือเครื่องสำอางอื่น ๆอยูบนนิ้วมือ

• เล็บของนิ้วมือที่จะถูกวัดนั้นตองถูกตัดใหสั้นพอที่มือ,นิ้ว และปลายนิ้วจะครอบคลุมเซ็นเซอร

ทั้งหมดในเครื่องวัด

• ผูที่ถูกวัดจะตองทำใหรางกายของตนเองอยูนิ่งเสมอระหวางการวัด

• สำหรับผูที่มีหัวใจเตนผิดปกติ การอานของคาออกซิเจนของเลือด (SpO2) และอัตราการ

เตนของหัวใจ อาจจะไมถูกตองหรือการวัดอาจจะเกิดขึ้นไมไดเลย

• ในเหตุการณที่เกิดแกสคารบอนมอนน็อกไซดทำพิษ เครื่องวัดออกซิเจนจะแสดงผลการวัดที่

สูงเกินไป

• ไมควรมีแหลงแสงไฟที่เขมขน (เชน โคมไฟฟลูออเรสเซนต, แสงอาทิตย) อยูบริเวณใกลเคียง

ในขณะที่มีการวัดใชเครื่องวัดอยูเพื่อหลีกเลี่ยงการแสดงผลที่ไมถูกตอง

• ผูที่มีความดันต่ำ, ผูที่ปวยเปนโรคดีซานหรือใชยาเพื่อการรักษาภาวะหลอดเลือดหดตัว

(vascular contraction) อาจจะประสบกับคาการวัดที่ผิดพลาดหรือไมถูกตอง

• การวัดที่ผิดพลาดจะมีโอกาสเกิดขึ้นกับผูใชที่เคยมีประวัติเขาเครื่องสแกนทางการแพทย

หรือผูที่มีระดับคาเม็ดเลือดผิดปกติ โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีที่เกิดภาวะคารบอนมอ-

นอกไซดเปนพิษและเมทฮีโมโกลบิน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได เชน การใชยาชาเฉพาะที่หรือจากการ

ขาด เมทฮีโมโกลบินรีดักเทส

- เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดรุน PO60 จำนวน       1 ชิ้น

- ถาน AAA 1.5 V      จำนวน       2 กอน

- สายคลองคอ      จำนวน       1 เสน

- กระเปาใสเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด จำนวน       1 ใบ

- คูมือการใชงาน      จำนวน       1 เลม

คำเตือน
คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงตอการบาดเจ็บหรือผลกระทบตอสุขภาพ

สำคัญ
บันทึกความปลอดภัยที่แสดงถึงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ / อุปกรณเสริม

บันทึก
หมายเหตุขอมูลสำคัญ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของคูมือในการใชงาน

ปริมาณของออกซิเจนในเลือด วัดเปนเปอรเซ็นต (รอยละ)

หามทิ้งแบตเตอรี่ที่มีสารอันตรายกับของใชในครัวเรือน

ผูผลิต

การใชงานประเภท BF

หมายเลขผลิตภัณฑ

การติดฉลาก CE รับรองวาผลิตภัณฑสอดคลองกับขอกำหนดที่จำเปนของ Directive
93/42 / EEC เกี่ยวกับผลิตภัณฑทางการแพทย

SN

0483

คำเตือน

  - มีการทาเล็บ นิ้วมือสกปรก หรือติดพลาสเตอร หรือ อื่น ๆ ที่เคลือบอยูบนนิ้วมือ

  - นิ้วที่มีขนาดใหญกวาบุคคลทั่วไป ไมสามารถสอดเขาไปในเครื่องวัดได 

    (นิ้วมือ: ความกวางโดยประมาณ >20 มิลลิเมตร, ความหนาโดยประมาณ >15 มิลลิเมตร)

  - กับนิ้วมีที่มีการเปลี่ยนแปลงของโครงสราง, การบวมน้ำ, มีแผลเปน หรือแผลไหม

  - บนนิ้วมือที่เล็กเกินไปอยางเชนนิ้วมือเด็ก (ความกวาง <10 มิลลิเมตร, ความหนา 

    < 5 มิลลิเมตร)

  - กับผูใชที่อยูไมนิ่งระหวางการใช (เชน มีอาการตัวสั่น)

  - ใกลสวนผสมของแกสที่ไวไฟหรือเสี่ยงตอการระเบิด



6. คำอธิบายอุปกรณ

8. การใชงาน

9. ระบบที่รองรับ Beurer HealthManager

10. การโอนถายขอมูลผานบลูทูธ

11. การวิเคราะหขอมูลที่วัดได

7. การเตรียมอุปกรณ

คำเตือน

• ปองกันเครื่องวัดคาออกซิเจนนี้จาก ฝุน, การกระแทก, ความชื้น, อุณหภูมิที่รุนแรง และวัตถุ

ที่ระเบิดได

หมายเหตุ การสัมผัสแบตเตอรี่

• หากผิวหรือดวงตาของคุณสัมผัสกับของเหลวในแบตเตอรี่ ลางบริเวณที่ถูกสัมผัสใหสะอาด

ดวยน้ำเปลา และพบแพทย

• ระวังการกลืนกินแบตเตอรี่ เด็กเล็กอาจกลืนกินและสำลักแบตเตอรี่ได เก็บแบตเตอรี่ใหพน

จากมือเด็ก

• สังเกตขั้วบวก และขั้วลบของแบตเตอรี่

• หากเกิดการรั่วไหลของแบตเตอรี่ ใหใสถุงมือ และทำความสะอาดดวยผาแหง

• ปองกันแบตเตอรี่จากความรอนที่มากเกินไป

• ความเสี่ยงในการะเบิด! หามโยนแบตเตอรี่เขาหาไฟ

• หามชารจแบตเตอรี่ หรือ ทำใหไฟฟาลัดวงจร

• หากไมไดใชเครื่องนี้เปนเวลานาน ใหนำแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง

• ใชแบตเตอรี่ชนิดเดียวกันเทานั้น

• เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดพรอมกันเสมอ

• หามใชแบตเตอรี่ที่สามารถนำกลับมาชารจได

• หามแกะ หรือเปด แบตเตอรี่

ปุมฟงกชัน

ปุมฟงกชันบนเครื่องวัดออกซิเจนนี้มีทั้งหมด 4 ฟงกชัน

• ฟงกชันการเปดเครื่อง : เมื่อเครื่องปดอยูคุณสามารถกดที่ปุมนี้คางไวเพื่อเปดเครื่อง

• การโอนถายขอมูล รวมทั้งวันที่และเวลา : เมื่อเครื่องปดอยูใหคุณกดปุมฟงกชันคางไวอยาง

นอย 5 วินาที เพื่อโอนถายขอมูลไปยังแอพพลิเคชั่น

• ฟงกชันหนาจอ : เลือกการแสดงผลหนาจอ (แนวตั้ง แนวนอน) ใหคุณกดที่ปุมฟงกชันขณะที่

เครื่องยังเปดใชงานอยู

• ฟงกชันความสวางของหนาจอ : เพื่อเลือกใหหนาจอมีแสงสวาง ใหกดปุมฟงกชันคางไวขณะ

ที่เครื่องเปดใชงานอยู

สามารถโอนถายขอมูลผานบลูทูธไปยังสมารทโฟนได คุณตองมีแอพพลิเคชัน 

Beurer HealthManager คุณสามารถดาวนโหลดไดฟรีผาน App store หรือ Google Play 

ทำการโอนถายขอมูลดังนี้

- เขาไปที่ตั้งคาสมารทโฟน เพื่อเปดบลูทูธ และเปดแอพพลิเคชัน

- ขณะที่เครื่องปดอยู ใหกดปุมฟงกชันนาน 5 วินาที “SYNC” จะกระพริบบนหนาจอ

- อุปกรณจะทำการเชื่อมตอกับแอพพลิเคชั่น ภายใน 10 วินาที

- “SYNC” หยุดกระพริบเมื่อทำการเชื่อมตอสำเร็จแลว

- ผลการวัดทั้งหมดในความจำเครื่องจะถูกถายโอนขอมูลไปยังสมารทโฟนของคุณโดยอัตโนมัติ 

  หลังจากนั้นอุปกรณจะปดอัตโนมัติ

การแสดงผล

1.ความเขมขนของออกซิเจนในเลือด (คาเปนเปอรเซ็นต)

2.อัตราการเตนของหัวใจ (คาการเตนของหัวใจใน 1 นาที)

3.คลื่นชีพจร (รูปรางคลื่นการไหลเวียนโลหิต)

4.แถบชีพจร

5.ระดับแบตเตอรี่

เครื่องจะปดอัตโนมัติหลังจาก 10 วินาทีที่คุณดึงนิ้วออกจากเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 

เพื่อการเคลื่อนยายเครื่องวัดคาออกซิเจนใหงายขึ้น เชน (ขณะทำการเคลื่อนไหว) คุณสามารถตอสาย
คลองกับเครื่องได

1. เลื่อนฝาชองใสแบตเตอรี่ออก

1. สอดใสปลายที่เล็กเขาไปในชองที่ใสสายคลอง

1. สอดนิ้ว 1 นิ้วเขาไปในชองใสนิ้ว
ของเครื่องวัดคาออกซิเจนดังรูปและ

คางไว

2. กดปุมฟงกชัน เครื่องวัดคา
ออกซิเจนจะเริ่มทำการวัด 
หามขยับระหวางทำการวัด

3. อีกไมกี่วินาทีคาของการวัด
จะปรากฎอยูบนหนาจอ

2. นำปลายอีกดานของสายคลองเขาไปในหวงและ
ดึงใหแนน

3. ปดชองใสแบตเตอรี่อีกครั้ง2. ใสแบตเตอรี่สองอันที่ใหมาลงไปใน
ชองใสแบตเตอรี่ของเครื่องวัดคา
ออกซิเจน โปรดใสใหถูกขั้วดังรูป

7.1 การใสแบตเตอรี่

7.2 การใสสายคลอง

ชองใสนิ้วมือ

ปุมฟงกชัน

ที่ใสสายคลองคอ/ไฟแสดงการชารจ

98 65
%SpO2 PRbpm

1

5

4

2

3

หมายเหตุ

หมายเหตุ

1. ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:
• Windows XP SP3
• Windows Vista SP1 or later
• Windows 7
• Windows 7 SP1
• Windows 8

2. Supported architectures:
• x86 (32 bit)
• x64 (64 bit)

3. Hardware requirements:
• แนะนำ: อยางนอย Pentium 1 GHz หรือเร็วกวาและมี RAM อยางนอย 1 GB
• หนวยความจำฟรีในพารทิชันหลักอยางนอย:
- x86 - 600MB
- x64 - 1.5 GB
• ความละเอียดกราฟฟคอยางนอย: 1024 x 768 พิกเซล

บลูทูธเปดโดยอัตโนมัติ แอพพลิเคชั่นจะตองเปดอยูดวยเพื่อทำการโอนถายขอมูล

แตละครั้งที่ทำการโอนถายขอมูล เวลาและวันที่จะเชื่อมกับสมารทโฟน

ตารางดังตอไปนี้ใชเพื่อการประมวลผลสำหรับการวัดของคุณ ไมสามารถนำไปใชกับบุคคลดัง

ตอไปนี้ (เชน โรคหอบหืด หัวใจลมเหลว โรคทางเดินหายใจ) หรือในขณะที่อยูที่ระดับสูงมาก

กวา 1,500 เมตร หากคุณมีอาการดังกลาว กรุณาปรึกษาแพทยเสมอเกี่ยวกับผลการวัดของคุณ

ตารางตอไปนี้บงบอกถึงระดับความสูงที่สงผลตอความเขมขนของออกซิเจนในเลือด และผล

กระทบตอรางกาย ไมสามารถนำไปใชกับบุคคลดังตอไปนี้ (เชน โรคหอบหืด หัวใจลมเหลว 

โรคทางเดินหายใจ) บุคคลที่มีอาการดังกลาว จะแสดงอาการปวยออกมา เชน hypoxia ที่

ระดับความสูงที่ต่ำ

ภาวะความเขมขนของออกซิเจนในเลือดต่ำขึ้นอยูกับระดับความสูง

ปกติ

ปกติ

เปนอันตรายถึงชีวิตได

แพความสูง 
ควรปรับตัวเขากับสภาพอากาศ

มีอาการเมาถี่ขึ้น 
จำเปนตองปรับระดับอากาศ

ภาวะขาดออกซิเจนอยางรุนแรง 
ตองกำหนดระยะเวลาที่สามารถทนภาวะนี้ได

ต่ำ/ปรึกษาแพทย

วิกฤต/พบแพทยโดยดวนที่สุด

99-94

94-90

< 90

ปริมาณออกซิเจน
การจำแนก / มาตรการที่จะตองดำเนินการ

ในเลือด วัดเปนเปอรเซ็นต

1500-2500 m > 90

2500-3500 m ~90 

3500-5800 m <90 

5800-7500 m <80 

7500-8850 m <70 

ระดับความสูง ผลกระทบตอรางกาย
ปริมาณออกซิเจน

ในเลือด วัดเปนเปอรเซ็นต

อางอิงจาก Hackett PH, Roach RC: High-Altitude Medicine. In: Auerbach PS (ed): Wilderness Medicine, 3rd edition; 
Mosby, St.Louis, MO 1995; 1-37.



12. การเก็บรักษา / การทำความสะอาด

13. การจัดเก็บ

16. ขอมูลทางเทคนิค

14. การกำจัดอุปกรณ

15. ปญหา

สำคัญ! หามทำใหเครื่องปลอดเชื้อดวยแรงดันสูง ในสถานการณที่เครื่องวัดออกซิเจน

ในเลือดตองเปยกน้ำ จะทำใหน้ำเขาเครื่องและเครื่องเสียหายได 

สำคัญ! เก็บเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดนี้ในที่แหง (ความชื้นสัมพัทธ ≤95%) หาก

ความชื้นสูงเกินไปอาจทำใหระยะเวลาการใชงานสั้นลงได เก็บเครื่องนี้ไวในที่ที่มี

อุณหภูมิระหวาง -40°C ถึง 60 °C 

- เช็ดรอบ ๆ เครื่อง และเช็ดตรงยางดวยผานุม จุมแอลกอฮอรจากทางการแพทยหลัง

  จากการใชงานทุกครั้ง

- หากสัญลักษณแบตเตอรี่ออนปรากฏออกมา ใหทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่

- หากไมใชงานเครื่องวัดออกซิเจนในเสนเลือดเปนเวลานานมากกวา 1 เดือน ใหนำแบตเตอรี่

  ออกจากตัวเครื่อง

เครื่องหมาย Bluetooth  และสวนประกอบอื่น ๆ เปนเครื่องหมายทางการคา SIG, Inc. 

การใชเครื่องหมายทางการคานี้จาก Beurer GmbH อยูภายใตลิขสิทธิ์  เครื่องหมายการคา

อื่น ๆ และชื่อทางการคา เปนสินทรัพยของผูถือหุน

ขอมูลทางเทคนิคนี้สามารถเปลี่ยนไดโดยไมตองมีการแจงเตือนลวงหนา

- อุปกรณนี้ไดรับการยอมรับจาก European Standard E60601-1-2 และ อยูในความระมัด

  ระวังเกี่ยวกับไฟฟา หมายเหตุ เครื่องมืออุปกรณสื่อสารอาจเปนสิ่งรบกวนตอเครื่องวัด

  ออกซิเจนในเลือดนี้ได สอบถามขอมูลเพิ่มเติมกรุณาติดตอศูนยบริการลูกคา ที่อยูดูที่คูมือ

  การใชงาน

- อุปกรณนี้ไดรับการยอมรับจาก EU Directive 93/42/EC เกี่ยวของกับทางการแพทย, 

  German Medical Devices Act และ DIN EN ISO 80601-2-61 

- เราขอการันตีวาสินคาไดรับการยอมรับจาก European R&TTE Directive 1999/5/EC 

  กรุณาติดตอศูนยบริการลูกคา เพื่อทราบขอมูลเพิ่มเติม เชน การยืนยันจาก CE conformity 

  declaration

- แบตเตอรี่ที่ใชงานหมดแลวใหเก็บไวในกลองที่จัดทำขึ้นมาเพื่อเก็บแบตเตอรี่ที่ใชงานแลว

  โดยเฉพาะ

- อักษรยอตอไปนี้บงบอกถึงอันตราย : Pb = แบตเตอรี่มีสวนผสมของตะกั่ว

- Cd = แบตเตอรี่มีสวนผสมของ แคดเมียม

- Hg = แบตเตอรี่มีสวนผสมของปรอท 

- สำหรับสภาพแวดลอม หามทิ้งในขยะครัวเรือน ใหทิ้งในที่ ๆ กำหนดที่เกี่ยวของตามระบบ 

  WEEE (Waste Electrical and electronic Equipment)

- หากคุณมีขอสงสัย กรุณาสอบถามเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำจัดขยะ

ปญหา

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด

ไมปรากฏคาวัดที่หนาจอ

เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด 

ปรากฏคาสะดุด หรือผลที่

ออกมาสูงเกินไป

ไมมีการโอนถายขอมูลที่

ทำการวัดไปแลว

แบตเตอรี่หมด เปลี่ยนแบตเตอรี่

ใสแบตเตอรี่ใหมอีกครั้ง หาก
หนาจอยังไมปรากฏ ใหติดตอ

ศูนยบริการลูกคา

ดูที่คำเตือน และหมายเหตุ
ความปลอดภัยที่ขอ5

นิ้วที่ทำการวัดตองมีขนาด
ตามที่กลาวไว : 

ความกวางระหวาง 10 – 22 มม.
ความหนาระหวาง 5 – 15 มม.

ทำใหนิ้ว, มือ หรือรางกาย
อยูนิ่งขณะทำการวัด

เปดบลูทูธเพื่อเริ่มการทำงาน
ของแอพพลิเคชั่น

แอพ Beurer HealthManager 
หรือ บลูทูธปดอยู

แบตเตอรี่ใสไมถูกตอง

ใสนิ้วไมพอดี

เปนโรคเกี่ยวกับหัวใจ

แบตเตอรี่ออน หรือหมด

ปรึกษาแพทย

เปลี่ยนแบตเตอรี่

นิ้วที่ทำการวัด 

ใหญหรือเล็กเกินไป

นิ้ว, มือ หรือรางกายมี

การเคลื่อนไหว

สาเหตุที่อาจเปนไปได การแกไข

Model No.
วิธีวัด

PO 60
วัดปริมาณออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว

ชวงการวัด

ความถูกตอง

ขนาด

น้ำหนัก

เงื่อนไขการทำงาน

เงื่อนไขการเก็บรักษา

แหลงจายไฟ
อายุการใชงานแบตเตอรี่

การจำแนกประเภท
ถายโอนขอมูลผาน Bluetooth

 

100%, ± 2%,
pulse 30 – 250 bpm, ±

  

beats/minute

   

L 58.5 mm x W 31 mm x H 32 mm

~ 294 g (ไมมีแบตเตอรี่)

แสงสีแดง (คลื่นยาว 660 นาโนเมตร); 

อินฟราเรด (ความยาวคลื่น 905 นาโนเมตร); 

ไดโอดรับสัญญาณซิลิคอน
อุณหภูมิ + 10 ° C ถึง + 40 ° C, 

ความชื้นสัมพัทธ ≤ 75%, 

ความดันรอบขาง 700 - 1060 hPa
อุณหภูมิ + 40 ° C ถึง + 60 ° C,  

ความชื้นสัมพัทธ ≤ 95%, 

ความดันรอบขาง 500 - 1060 hPa

List of supported smartphones/tablets

2 x 1.5V 

IP22 สวนของโปรแกรมประยุกตประเภท BF
เครื่องวัดคา pulse oximeter ใชบลูทูธ 

(พลังงานต่ำ), คลื่นความถี่ 2.4 GHz, ใช

รวมกับสมารทโฟน / แท็บเล็ต Bluetooth 4.0

 แบตเตอรี่ AAA 
แบตเตอรี่ AAA จำนวน 2 กอน การใชงานได 

~ 2 ปที่วัดได 3 ครั้งตอวัน (1: 60 วินาที)

pulse 0 – 254 beats/minute
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