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1 
Visit go.withings.com from your smartphone or 
tablet, and follow the instructions to install the 
Health Mate app. 

TH   ไปท่ี go.withings.com บนสมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ตของคุณ 
และทำาตามคำาแนะนำาในการติดต้ังแอป Health Mate

Quick start from your smartphone
เริม่ต้นแบบรวดเร็วจากสมาร์ตโฟนของคุณ



2
In the app, follow the instructions to install  
Withings BPM Core.

TH   ทำาตามคำาแนะนำาในการติดต้ัง Withings BPM Core ได้ในแอป

4 – 5

go.withings.com



How to take a measurement
วิธกีารวัด

1 
Before each measurement, make sure that you:
-  Use the product on the left upper arm
-  Rest 5 minutes before the measurement
-  Sit down in a comfortable position, legs 

uncrossed, feet flat on the floor, arm and 
back supported

-  Do not speak or move during the 
measurement

-  Wear only one layer of clothing but it should 
not cover your left arm. The electrodes 
should be in contact with the skin.

-  Take the measurement in a calm and quiet 
area



How to take a measurement
วิธกีารวัด 6 – 7

TH การวัดในแต่ละครั้ง ทำาตามข้อกำาหนดดังนี้ 
  - ใช้ผลิตภัณฑ์ท่ีแขนสว่นบนด้านซ้าย
  - พัก 5 นาทีก่อนทำาการวัด 
  - น่ังลงในท่าท่ีสบาย ไม่ไขว้ขา วางเท้าราบกับพื้น มีการรองรับน้ำาหนัก

แขนและหลัง 
  - ไม่พูดหรือขยับระหว่างทำาการวัด 
  - คุณสวมเสื้อผ้าหน่ึงชั้นได้แต่ไม่ควรคลุมแขนซ้าย ขั้วไฟฟ้าควรสัมผัส

กับผิวหนัง
  - ทำาการวัดในบริเวณท่ีเงียบสงบ



2
Wrap the cuff around your left arm. The tube 
should be positioned against your inner arm. 

TH พนัสายพนัแขนรอบแขนซา้ย โดยจัดให้ตำาแหนง่หลอดแนบแขน
ด้านใน

How to take a measurement
วิธกีารวัด
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The stethoscope should be placed so that its 
flat surface is in contact with your chest. The 
electrodes should be in contact with the skin of 
your left arm.

TH ควรติดหูฟังเพ่ือให้ผิวหน้าสว่นราบของอุปกรณสั์มผัสกับหน้าอกขอ
งคณุ ขัว้ไฟฟ้าควรสัมผัสกับผิวหนังของแขนซา้ย 

How to take a measurement
วิธกีารวัด 8 – 9



4 
The first part is the blood pressure measurement. 
Place your arm on a table and keep it level with 
your heart. Push the button to start BPM Core. 
The screen displays "START." Press the button 
again to start the measurement.

TH สว่นแรกคือการวัดความดันโลหิต วางแขนบนโต๊ะและจัดให้อยูใ่น
ระดับหัวใจของคุณ กดปุ่มเพื่อเริม่ต้นใช ้BPM Core หน้าจอจะแสดง 
“เริม่ต้น” กดปุ่มอีกครั้งเพื่อเริม่ทำาการวัด

How to take a measurement
วิธกีารวัด
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วิธกีารวัด 10 – 11

5 
Push the button to start BPM Core. The screen 
displays "START". If you want to do three blood 
pressure measurements in a row, you can swipe on 
the right part of the screen to display "START x3". 
Press the button to start the measurement.

TH เม่ือผลิตภัณฑ์แสดงแผนภูมิภาพประกอบ คุณต้องวางมือลงบนหลอด
โลหะและวางหูฟังแนบอกของคุณ ปรับตำาแหน่งแขนเพื่อให้ได้ผลการ
วัดท่ีแม่นยำา



How to take a measurement
วิธกีารวัด

6 
When the product displays the illustrated 
pictogram, you need to place your hand on 
the metal tube and the stethoscope against 
your chest. Adjust your arm position to ensure 
an accurate measurement.

TH ในตอนท้ายของการวัด จะมีการแสดงผลลัพธบ์นหน้าจอและ
สง่ไปยังแอปผ่าน Wi-Fi หรือบลูทูธ หากคุณไม่ได้วางมือบนขั้ว
ไฟฟ้า BPM Core จะไม่บันทึก ECG และสัญญาณของหูฟัง 
และจะแสดงเพียงผลการอ่านความดันโลหิตเท่าน้ัน



12 – 13

7 
When you start the measurement, you can also 
select "Start x3" or "ECG" by swiping the right 
part of the screen. "Start x3" launches three blood 
pressure measurements in a row. "ECG" only 
records ECG and stethoscope signal.

TH เม่ือเริม่ทำาการวัด คุณเลือก “เริม่ต้น x3” หรือ “ECG” โดยการปัด
หน้าจอด้านขวาได้ด้วย “เริม่ต้น x3” จะทำาการวัดความดันโลหิตสาม
ครั้งในคราวเดียว “ECG” จะบันทึกเฉพาะ ECG และสัญญาณหูฟัง
เท่าน้ัน



8 
If ERROR message appears on screen, please 
refer to the explanation displayed in the app 
and troubleshooting described from page 19 
onward.

TH หากข้อความ ERROR ปรากฎบนหน้าจอโปรดอ้างอิงคำาอธบิายท่ี
แสดงในแอพและการแก้ปัญหาท่ีอธบิายไว้จากหน้า 19 เป็นต้นไป

How to take a measurement
วิธกีารวัด



Box Contents
สิง่ของในกล่อง
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Blood Pressure Monitor

TH เครื่องวัดความดันโลหิต

Charging cable

TH สายชาร์จ

Instruction manual

TH คู่มือการใช้งาน



Requirements
In order to use your BPM Core, you need an iOS (10.0 or 
higher) or Android (6.0 and higher) device to install it. 
Thereafter, the product can be used without a smartphone, 
thanks to the Wi-Fi and Bluetooth® connections.
Important safety information
Consult your doctor during pregnancy, or if you suffer from 
arrhythmia and arteriosclerosis. Please read this section 
carefully before using the Smart blood pressure monitor, 
with ECG & digital stethoscope.
Intended use
The BPM Core is a digital monitor intended for use in 
measuring blood pressure, heart rate, to record a one 
derivation ECG to detect atrial fibrillation, and detect 
valvular heart diseases such as (aortic stenosis, aortic 
regurgitation, and mitral regurgitation). The device is 
intended to be used in a human adult population with an 
arm circumference between 9 inches to 17 inches (22 cm 
to 42 cm).
The BPM Core is a medical device, and a home use device. 
The Withings BPM Core is a medical device. The Withings 
BPM Core is a home use device.

The Withings BPM Core must be activated with the 
Withings Health Mate companion app. Withings Health 
Mate companion app is an accessory to the Withings BPM 
Core and is not a medical device.
Contact your physician if the device indicates hypertensive 
values, AFib or VHD.

General safety and precautions
- Do not forcibly bend the arm cuff.
- Do not inflate the arm cuff when it is not wrapped around 

your arm.
- Do not apply strong shocks and vibrations to the blood 

pressure monitor or drop it.
- Do not take a measurement after bathing, drinking 

alcohol, smoking, exercising or eating.
- Do not immerse the arm cuff in water.
- Do not use with a pacemaker, a defibrillator or other 

electric implant.
- Use on adults only.
- Do not use on children or pets.

Important information 16

Android is a trademark of Google Inc.
iOS is a trademark of Apple Inc.



ข้อกำ�หนด
ในการใช้งาน BPM Core คุณจำาเป็นต้องใช้อุปกรณ ์iOS (10.0 หรือ
สูงกว่า) หรือ Android (6.0 และสูงกว่า) เพื่อติดต้ัง หลังจากน้ันจึงใช้
ผลิตภัณฑ์แบบเด่ียวได้ด้วยการเชื่อมต่อ Wi-Fi และ Bluetooth®
ข้อมู ลคว�มปลอดภัยท่ี สำ�คัญ
ปรึกษาแพทย์ในระหว่างการต้ังครรภ์ หรือหากมีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ
และหลอดเลือดแดงแข็ง โปรดอ่านสว่นน้ีอยา่งรอบคอบก่อนใช้เครื่องวัด
ความดันโลหิตอัจฉริยะพร้อมภาพคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (ECG) และหูฟังดิจิทัล
วัตถปุระสงค์ก�รใช้ง�น
BPM Core เป็นเครื่องตรวจดิจิทัลท่ีใช้วัดความดันโลหิต อัตราการเต้นของ
หัวใจ เพื่อบันทึกท่ีมาของภาพคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (ECG) หน่ึงเพื่อตรวจจับ
โรคหัวใจเต้นพริ้ว (atrial fibrillation) และค้นหาโรคล้ินหัวใจ (valvular 
heart diseases) (ล้ินหัวใจเอออร์ติกตีบ, ล้ินหัวใจเอออร์ติกรั่ว, ล้ินหัว
ใจไมตรัลตีบ) อุปกรณ์น้ีมีไว้เพื่อใช้งานกับผู้ใหญท่ี่มีรอบแขนระหว่าง 9 น้ิว
 ถึง 17 น้ิว (22 ซม. ถึง 42 ซม.) BPM Core เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ 
โปรดปรึกษาแพทย์หากตรวจพบค่าความดันโลหิตสูง AFib หรือ VHD

คว�มปลอดภัยและข้อควรระวังท่ั วไป
- อยา่ใช้แรงดัดสายพันแขน
- อยา่สูบลมสายพันแขนเม่ือไม่ได้พันไว้รอบแขน
- อยา่เขยา่หรือสั่นเครื่องวัดความดันโลหิตโดยแรงหรือทำาตก

- อยา่ทำาการวัดหลังอาบน้ำา การด่ืมแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ การออกกำาลัง
กาย หรือการรับประทานอาหาร

- อยา่จุ่มสายพันแขนลงในน้ำา
- อยา่ใช้กับเครื่องคุมจังหวะหัวใจ เครื่องกระตุ้นหัวใจ หรือการฝังด้วยไฟฟ้า

อ่ืน ๆ
- ใช้กับผู้ใหญเ่ท่าน้ัน
- อยา่ใช้กับเด็กหรือสัตว์เล้ียง

Android เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Google Inc.
iOS เป็นเครื่องหมายทางการค้าของ Apple Inc.

ข้อมูลสำาคัญ 17



General usage
Always consult your doctor if you believe you have a 
blood pressure disorder. Attempting to diagnose and treat 
disorders yourself may be dangerous. People with severe 
blood flow problems, or blood disorders, should consult 
a doctor before using the blood pressure monitor. Cuff 
inflation may cause internal bleeding. Operational factors 
such as common arrhythmias, ventricular premature beats, 
arterial sclerosis, poor perfusion, diabetes, age, pregnancy, 
pre-eclampsia or renal disease can affect the performance 
of the automated sphygmomanometer and/or its blood 
pressure reading. BPM Core is a precision measuring device 
designed to be understood by lay user but it should still 
be handled with care. Exposing the device to lint, dust or 
sunlight for a long period of time may reduce its lifetime or 
damage it. A damaged cuff or sensor may lead to incorrect 
measurements. No usage for USB port. This device is 
intended for home use and is not to be used in a clinical 
setting. The cuff and electrodes will come into contact 
with the skin. Measurements can be affected by extreme 
temperatures, humidity and altitude. Always use the device 
in a calm and quiet environment. 

- Do not leave the blood pressure monitor unattended with 
infants or persons who cannot express their consent. 

- Do not use the blood pressure monitor for any purpose 
other than measuring blood pressure. 

- Do not disassemble the blood pressure monitor. 
- Do not operate the blood pressure monitor in a moving 

vehicle (car, airplane). 
- Do not use a cellular phone near the device. 
- Do not use the device with the USB cable plugged. 
- Improper continuous pressure of cuff or too frequent 

measurements may interfere blood flow and result 
harmful injury to the users. Check if the use of the device 
does not result in prolonged impairment of your blood 
circulation. 

- Do not apply the cuff over the users’ arm bearing a 
wound or medical treatment and so on, as this can cause 
further injury. 

- Cuff should be used on the arm on the side of a 
mastectomy. 

- Use of the device can temporarily cause loss of function 
of simultaneously used equipment on the same limb.

Caution 18



การใช้งานท่ั วไป
ปรึกษาแพทย์เสมอ การวินิจฉัยผลการวัดด้วยตนเองและการรักษาด้วย
ตนเองนั้นเป็นอันตราย ผู้ท่ีมีปัญหาการไหลเวียนโลหิตอยา่งรุนแรง หรือ
มีความผิดปกติของเลือดควรปรึกษาแพทย์ก่อนการใช้งานเครื่องตรวจวัด
ความดันโลหิต การสูบลมสายพันแขนอาจสง่ผลต่อการเกิดเลือดออกภายใน
ได้ ปัจจัยท่ีมีผลต่อการใช้งาน เชน่ หัวใจเต้นผิดจังหวะท่ัวไป หัวใจห้องล่าง
เต้นก่อนกำาหนด (ventricular premature beat) หลอดเลือดแดงแข็ง
 การไหลเวียนโลหิตไมดี่ เบาหวาน อายุ การต้ังครรภ์ โรคครรภ์เป็นพิษหรือ
ไตอาจสง่ผลต่อประสิทธิภาพการทำางานของเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ
อัตโนมัติ และ/หรือการอ่านผลความดันโลหิตได้ อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์การ
วัดท่ีแมน่ยำาและเชื่อถือได้ซึ่งผู้ใช้ท่ัวไปสามารถเข้าใจได้ แต่ควรใช้งานด้วย
ความระมัดระวัง การสัมผัสกับสำาลี ฝุ่ น หรือแสงแดดเป็นระยะเวลานาน
 อาจลดอายุการใช้งานหรือทำาให้อุปกรณ์ได้รับความเสียหายได้ สายพันแขน
หรือเซนเซอร์ท่ีเสียหายอาจทำาให้ได้ผลการวัดท่ีไมถู่กต้อง ไมม่ีการใช้งาน
สำาหรับพอร์ต USB ผู้ใช้คือผู้ดำาเนินการตามวัตถุประสงค์ ชิ้นสว่นท่ีสัมผัส
กับผิวหนังคือ สายพันแขนและขั้วไฟฟ้า อุณหภูมิสูง ความชื้น และความสูง
อาจมีผลต่อการวัด 
- อยา่ท้ิงเครื่องวัดความดันโลหิตไว้เลินเล่อกับเด็กทารกหรือบุคคลท่ีไม่

สามารถแสดงความยินยอมของตนได้  
- อยา่ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตเพื่อวัตถุประสงค์อ่ืนใดนอกเหนือจากการ

วัดความดันโลหิต 

- อยา่ถอดสว่นประกอบเครื่องวัดความดันโลหิต 
- อยา่ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตขณะอยูใ่นยานพาหนะท่ีเคล่ือนท่ี (รถยนต์

 เครื่องบิน) 
- อยา่ใช้โทรศัพท์มือถือใกล้กับอุปกรณ์ 
- อยา่ใช้อุปกรณ์โดยเสียบสาย USB ไว้ 
- ความดันต่อเนื่องท่ีไมเ่หมาะสมของสายพันแขนหรือการวัดบอ่ยครั้งเกิน

ไปอาจขัดขวางการไหลเวียนของเลือด และสง่ผลให้เกิดการบาดเจ็บท่ีเป็น
อันตรายต่อผู้ใช้ได้ ตรวจสอบเพื่อดูว่าการใช้อุปกรณ์สง่ผลให้เกิดการไหล
เวียนโลหิตท่ีผิดปกติเป็นระยะเวลานานหรือไม ่

- อยา่ใช้สายพันแขนกับแขนท่ีมีการบาดเจ็บหรือการรักษาทางการแพทย์ 
และอ่ืน ๆ เนื่องจากอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บเพิม่ขึ้นได้ 

- ควรใช้สายพันแขนในฝ่ังท่ีมีการผา่ตัดเต้านม 
- การใช้งานอุปกรณ์นี้อาจสง่ผลให้อุปกรณ์อ่ืนท่ีใช้บนแขนข้างเดียวกันใน

เวลาเดียวกันทำางานผิดปกติชั่วคราวได้

คำาเตือน 19



Cleaning
- Do not use an alcoholic-base cleaning solution or solvent 

to clean the device
- Clean the device with a soft, dry cloth
- If the cuff is dirty, clean it with a moistened cloth and 

mild soap
- Do not flush the device and cuff with water
- Do not dismantle the device, disconnect the cuff, or try to 

repair it by yourself. If the device is not working, contact 
Withings support.

- Do not operate the device in extreme temperatures, 
humidity, or direct sunshine

- Do not violently shake the unit or drop it on the floor
- Do not submerge the device or any of the components 

in water
- Do not let the device under strong shocks, such as 

dropping the unit on the floor

Storage
- Store the device and the components in a clean and safe 

location
- If storage conditions are different from the usage 

conditions indicated in this document, please wait 30 
minutes before taking a measurement.

Maintenance
If you can’t fix the problems using the troubleshooting 
instructions , request service from your dealer. 
Manufacturer will make available on requested circuit 
diagrams, component part lists, descriptions, calibration 
instructions, or other information that will assist 
manufacturer’s staff or authorized representative for repair. 
It is generally recommended to have the device inspected 
every 2 years, to ensure proper functioning and accuracy. 
Do not use the device while doing maintenance steps.
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การทำาความสะอาด
- อยา่ใช้สารท่ีมีแอลกอฮอล์หรือตัวทำาละลายในการทำาความสะอาดอุปกรณ์
- ทำาความสะอาดอุปกรณ์ด้วยผ้านุม่และแห้ง
- ทำาความสะอาดฝุ่ นท่ีจับบนสายพันแขนได้ด้วยผ้าชุบน้ำาหมาด ๆ และสบู่
- อยา่ชำาระล้างอุปกรณ์และสายพันแขนโดยใช้น้ำาในปริมาณมาก
- อยา่ถอดอุปกรณ์หรือถอดสว่นประกอบสายพันแขน หรือลองซอ่มด้วย

ตนเอง หากเกิดปัญหา โปรดติดต่อผู้จำาหนา่ย
- อยา่ใช้อุปกรณ์ในสภาพแวดล้อมท่ีรุนแรง เชน่ อุณหภูมิ หรือความชื้น หรือ

สัมผัสแดดจัดโดยตรง
- อยา่เขยา่อุปกรณ์อยา่งรุนแรง
- อยา่จุ่มอุปกรณ์หรือสว่นใดสว่นหนึ่งของอุปกรณ์ในน้ำา
- อยา่ให้อุปกรณ์ถูกกระทบกระเทือนรุนแรง เชน่ การท้ิงอุปกรณ์ลงบนพื้น

การจัดเก็ บ
- จัดเก็บอุปกรณ์และสว่นประกอบไว้ในสถานท่ีท่ีสะอาดและปลอดภัย
- หากสภาพแวดล้อมของท่ีจัดเก็บแตกต่างจากสภาพแวดล้อมการใช้งานท่ี

ระบุไว้ในเอกสารนี้ โปรดรอ 30 นาทีก่อนทำาการวัด

การซ่อมบำารุง
หากแก้ปัญหาโดยใช้คำาแนะนำาในการแก้ไขท่ีระบุไว้ไมไ่ด้ โปรดขอรับบริการ
จากผู้จำาหนา่ยของคุณ โดยผู้ผลิตจะให้บริการแผนภาพวงจรตามท่ีร้องขอ
 รายการอะไหล่ของสว่นประกอบ คำาอธิบาย คำาแนะนำาการปรับเทียบ หรือ
ข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีจะชว่ยเหลือเจ้าหน้าท่ีของผู้ผลิตหรือตัวแทนท่ีได้รับอนุญาต
ทำาการซอ่มแซมได้ โดยท่ัวไปแล้วแนะนำาให้ทำาการตรวจสอบอุปกรณ์ทุก 2 
ปี เพื่อให้แนใ่จว่าทำางานได้อยา่งเหมาะสมและแมน่ยำา อยา่ใช้อุปกรณ์ขณะ
ทำาการซอ่มบำารุง

หลังการใช้งาน 21
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Error message Causes Countermeasures

Measurement could not be performed. Please try 
again. If the problem occurs again, please contact 
customer service.

Hardware auto- check error. Measurement could not be performed. Please 

try again. If the problem occurs again, please 

contact customer service

Connection error. Quit the application and 
reconnect your blood pressure monitor.

Communication error between the

blood pressure monitor and the

collateral device.

1. Push the blood pressure monitor button 

for3 seconds to turn it off. Quit the applica-

tion and push the blood pressure monitor 

button to turn it on. 

2. If the problem occurs again, please contact 

customer service.

Please wait until the cuff is totally deflated before 
starting a new measurement. Stay still during 
measurement.

- Cuff is not deflated before measurement.

- Noise interference.

- Excessive user movements.

1. Please wait until the cuff is totally deflated 

before starting a new measurement. Stay 

still during measurement. 

2. If the problem occurs again, please contact 

customer service.
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Error message Causes Countermeasures

Check that the blood pressure monitor is 
correctly positioned on your arm and that the 
measurement is performed under the proper 
conditions.

- User movement, or not relaxed, or talking … 

- Cuff is not correctly fastened 

- Cuff broken 

- Pump or valve failure 

- Pressure overflow 

- Noise interference 

- User movement, or not relaxed, or talking … 

- User special characteristics 

- Battery level is too low

1.  Check that the Blood Pressure Monitor 

is correctly positioned on your arm and 

that measurement is performed in good 

conditions.

2. Low battery level. Load your BPM Core with 

a micro USB cable.

3. If user has special characteristics, please 

contact your physician.

4. If the problem occurs again, please contact 

customer service.

Low battery level. Battery level is too low. Load the device with the provided charging 

cable.
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ขอ้คว�มขอ้ผดิพล�ด ส�เหตุ วิธแีก้ไข

ทำาการวัดไมไ่ด้ โปรดลองอีกครัง้ หากยงัประสบปัญหาอีก โปรด
ติดต่อฝ่ายบรกิารลกูค้า

เกิดขอ้ผิดพลาดในการตรวจสอบฮาร์ดแวร์อัตโนมัติ ทำาการวัดไมไ่ด้ โปรดลองอีกครัง้ หากยงัประสบปัญหาอีก 
โปรดติดต่อฝ่ายบรกิารลกูค้า

เกิดขอ้ผดิพลาดกับการเชื่อมต่อ ออกจากแอปพลิเคชนัและเชื่อม
ต่อเครื่องวัดความดันโลหติอีกครัง้

เกิดขอ้ผิดพลาดในการเชื่อมต่อกับเคร่ืองวัดความดันโลหิต
และอุปกรณเ์สริม

1. กดเครื่องวัดความดันโลหิตค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อปิด ออก
จากแอปพลิเคชันและกดเครื่องวัดความดันโลหิตเพื่อเปิด 

2. หากยงัประสบปัญหาอีก โปรดติดต่อฝ่ายบรกิารลกูค้า

โปรดรอจนกว่าสายพนัแขนจะแฟบลงท้ังหมดก่อนเริม่ทำาการวัด
ใหม ่อยูน่ิง่ ๆ ระหว่างทำาการวัด

- สายพันแขนไมแ่ฟบลงก่อนทำาการวัด
- เสียงรบกวน
- ผู้ใชเ้คล่ือนไหวมากเกินไป

1. โปรดรอจนกว่าสายพนัแขนจะแฟบลงท้ังหมดก่อนเริม่
ทำาการวัดใหม ่อยูน่ิ่ง ๆ ระหว่างทำาการวัด 

2. หากยงัประสบปัญหาอีก โปรดติดต่อฝ่ายบรกิารลกูค้า
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ขอ้คว�มขอ้ผดิพล�ด ส�เหตุ วิธแีก้ไข

ตรวจสอบว่าเครื่องวัดความดันโลหติอยูใ่นตำาแหนง่ท่ีถกูต้อง
บนแขน และทำาการวัดในสภาพแวดล้อมท่ีถกูต้อง

- การเคล่ือนไหวของผู้ใช ้หรือไม่ผ่อนคลาย หรือมีการพูดคุย... 
- รัดสายพันแขนไมถ่กูต้อง
- สายพันแขนฉีกขาด
- การทำางานของป๊ัมหรือวาล์วล้มเหลว
- ความดันล้น
- เสียงรบกวน
- การเคล่ือนไหวของผู้ใช ้หรือไม่ผ่อนคลาย หรือมีการพูดคุย...

- ลักษณะเฉพาะพิเศษของผู้ใช้
- ระดับแบตเตอร่ีต่ำาเกินไป

1. ตรวจสอบว่าเครื่องวัดความดันโลหิตอยูใ่นตำาแหนง่ท่ีถกู
ต้องบนแขน และทำาการวัดในสภาพแวดล้อมท่ีถกูต้อง 

2. ระดับแบตเตอรีต่่ำา ต่อ BPM Core ด้วยสาย micro 

USB

3. หากผู้ใช้มีลักษณะเฉพาะพเิศษ โปรดปรกึษาแพทย์
4. หากยงัประสบปัญหาอีก โปรดติดต่อฝ่ายบรกิารลกูค้า

ระดับแบตเตอรีต่่ำา ระดับแบตเตอร่ีต่ำาเกินไป ต่ออุปกรณ์กับสายชารจ์ท่ีมีให้
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Problem Remedy

No results for the ECG measurement Ensure that the three electrodes are in direct contact with the skin. If yes, clean them with a tissue

A valvular heart disease analysis cannot be done Check the stethoscope position, the flat surface must be in contact with the chest. Ensure 
that you did the required number of measurements in order to get a readings

The inflation action cannot be done or the air  
pressure cannot rise

1. Check the cuff position, fasten the cuff correctly and remeasure the pressure again
2. Check the blood pressure monitor connection to the iOS or Android device

The low battery icon is displayed on the device Reload the device with the cable provided

The blood pressure cannot be taken 
and the application shows an error message

1. Re-fasten the cuff
2. Relax yourself and sit down
3. Keep the cuff and heart at the same level during the measurement period
4. Keep silent and still during measurement
5. If the patient has sever heart beat problem, then the blood pressure may not be read correctly

Under normal measuring circumstance, the reading 
at home is different from that of the clinics or each 
measurement has various reading

1. The variation is due to the different environments
2. The blood pressure is changing according to the physiological or psychological status of 

the human body
3. Atrial fibrillation may not be permanent at early stage
4. Show your recorded values to your physician
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ปัญห� วิธกี�รแก้ไข

ไมม่ผีลลัพธ์จ�กก�รวัดภ�พคล่ืนไฟฟ้�หวัใจ (ECG) ตรวจสอบให้แนใ่จว่าขัว้ไฟฟ้าท้ังสามสมัผัสโดยตรงกับผิวหนัง หากเป็นเชน่น้ัน ให้ทำาความสะอาดขัว้ไฟฟ้าด้วยกระดาษทิชชู่

ทำ�ก�รวิเคร�ะหโ์รคล้ินหวัใจไมไ่ด้ ตรวจสอบตำาแหนง่หูฟัง ผิวหน้าด้านราบจะต้องสมัผัสกับอก ตรวจสอบให้แนใ่จว่าคุณทำาการวัดตามจำานวนท่ีกำาหนดเพือ่รบั
ผลการอ่าน

ทำ�ก�รสบูลมหรอืเพิม่คว�มดันอ�ก�ศไมไ่ด้ 1. ตรวจสอบตำาแหนง่ของสายพันแขนและรัดสายพนัแขนอยา่งถกูต้อง แล้ววัดความดันใหม่อีกครัง้ 
2. ตรวจสอบการเชือ่มต่อเคร่ืองวัดความดันโลหิตกับอุปกรณ์ iOS หรอื Android

อุปกรณ์แสดงระดับแบตเตอรีต่่ำ� ต่ออุปกรณกั์บสายไฟท่ีให้มาอีกครัง้

ทำ�ก�รวัดคว�มดันโลหติไมไ่ด้ และแอปพลิเคชนัแสดงขอ้คว�มข้อ
ผดิพล�ด

1. รดัสายพนัแขนอีกครัง้ 
2. ผอ่นคลายและน่ังลง
3. รกัษาระดับของสายพันแขนและหัวใจไว้ในตำาแหนง่เดียวกันในระหว่างทำาการวัด
4. เงียบและอยูน่ิ่ง ๆ ระหว่างการวัด
5. หากผู้ป่วยมีปัญหาการเต้นของหวัใจท่ีรุนแรง เชน่นัน้แล้วการอ่านผลความดันโลหติอาจไมถู่กต้อง

ภ�ยใต้สถ�นก�รณ์ก�รวัดท่ัวไป ก�รอ่�นผลท่ีบ�้นน้ันแตกต่�งจ�ก
ก�รอ่�นผลท่ีคลินิก หรอืก�รวัดแต่ละครัง้มกี�รอ่�นผลท่ีแตกต่�งกัน

1. ความแตกต่างขึน้อยูกั่บสภาพแวดล้อมท่ีต่างกัน
2. ความดันโลหิตมีการเปล่ียนแปลงตามสภาพสรรีวิทยาหรอืจิตวิทยาของรา่งกายมนุษย ์
3. ภาวะการเต้นผิดปกติของหัวใจอาจไมไ่ด้เป็นภาวะถาวรในชว่งระยะต้น
4. นำาค่าท่ีคณุบนัทึกได้ไปปรกึษาแพทย์



Specifications Technical data

Product description: Digital automatic Blood Pressure Monitor with EKG and Heart sounds sensor

Model: WPM04

Blood pressure measurement method: Cuff oscillometric method

Cuff inflation: Automatic inflation with air pump at 15 mmHg/s

Pressure sensor: Gauge sensor

Measurement range (pressure): 0 to 285 mmHg, DIA 40 to 130 mmHg, SYS 60 to 230 mmHg

Measurement range (pulse): 40 to 180 beats/min

Accuracy (pressure): Within +- 3 mmHg or 2% of reading

Accuracy (pulse): Within +-5% of reading

Sensor: Semiconductor pressure sensor

Operating conditions: 5 to 40°C, 15 to 90% RH, atmospheric 86Kpa~106kpa, altitude max: 2000m (6560 ft)

Storage and transport conditions: -25 to 70°C, 10 to 95% RH, atmospheric 86Kpa~106kpa, altitude max: 2000m (6560 ft)



Arm type: Use on left arm.

Power source: 3,6 VDC Lithium ion battery

Weight: Approx. 430g

Accessories: Charging cable, Instruction manual

Product life: 3 years

Wireless transmission: Wi-Fi and BLE

Note: Specifications are subject to change without prior notice or any obligation on the part of the manufacturer
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ข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค:

คำ�อธิบ�ยผลิตภัณฑ์ เคร่ืองวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบดิจิทัลท่ีมีภาพคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และเซนเซอรวั์ดเสยีงหัวใจ

รุน่: WPM04

วิธกี�รวัดคว�มดันโลหติ: วิธอีอสซลิโลเมตริก (oscillometric) ด้วยสายพันแขน

ก�รสบูลมส�ยพนัแขน: การสูบลมอัตโนมัติด้วยเคร่ืองป๊ัมอากาศท่ี 15 มิลลิเมตรปรอท/วินาที

เซนเซอรค์ว�มดัน: เซนเซอร์แบบเกจ

ชว่งก�รวัด (คว�มดัน):
0 ถึง 285 มิลลิเมตรปรอท, ค่าความดันขณะหัวใจคลายตัว (DIA) 40 ถึง 130 มิลลิเมตรปรอท, ค่าความดันขณะหัวใจ
บบีตัว (SYS) 60 ถึง 230 มิลลิเมตรปรอท

ชว่งก�รวัด (ชพีจร): 40 ถึง 180 การเต้น/นาที

คว�มแมน่ยำ� (คว�มดัน): ภายใน +- 3 มิลลิเมตรปรอท หรือ 2% ของการอ่านผล

คว�มแมน่ยำ� (ชพีจร): ภายใน +-5% ของการอ่านผล

เซนเซอร:์ เซนเซอร์ความดันแบบสารก่ึงตัวนำา:

สภ�พแวดล้อมในก�รใชง้�น: 5 ถึง 40 °C, ความชื้นสัมพัทธ ์15 ถึง 90%, บรรยากาศ 86Kpa~106kpa, ความสงู: 2000 เมตร



หม�ยเหต:ุ ขอ้มูลจำาเพาะอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไมมี่การแจ้งล่วงหน้าหรอืขอ้ผูกมัดใด ๆ ในสว่นของผู้ผลิต

22 – 31

สภ�พแวดล้อมในก�รจัดเก็บและก�รขนสง่: -25 ถึง 70 °C, ความชื้นสัมพัทธ ์10 ถึง 95%, บรรยากาศ 86Kpa~106kpa, ความสงู: 2000 เมตร

ประเภทของแขน: ใชกั้บแขนซา้ย

แหล่งพลังง�น: แบตเตอร่ีไอออนลิเธยีมแบบ 3,6 VDC.

น้ำ�หนัก: ประมาณ 430 กรมั

อุปกรณ์เสรมิ: สายชาร์จ และคู่มือการใชง้าน

อ�ยุก�รใชง้�นผลิตภัณฑ์: 3 ปี

ก�รสง่ผ�่นขอ้มลูแบบไรส้�ย: Wi-Fi และ BLE



32

Clinical performance
The ECG algorithm ability to accurately classify an ECG 

into AFib and sinus rhythm was tested in a clinical trial of 
115 subjects. Rhythm classification of a 12-lead ECG by a 
cardiologist was compared to the rhythm classification of 
a simultaneously collect ECG from BPM Core.

Sensitivity (%) Specificity (%)

Atrial Fibrillation 94.57 93.56

Sensitivity (%) Positive 
predictivity (%)

Normal Sinus 
Rhythm

93.76 93.78

`

The ECG recording result on the mobile app provides a 
detailed display of the result.

ECG Performance
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Measurement Display Significations

Blood pressure SYS 127 Systolic blood pressure value in mmHG

DIA 82 Diastolic blood pressure value in mmHG

HR 65 Heart rate value in beats per minute

ECG ECG OK ECG signal shows a normal sinus rhythm

ECG AFIB ECG signal shows a risk of atrial fibrillation

ECG 
INCONCLUSIVE

ECG signal is inconclusive and can't be interpreted by the algorithm

VHD NORMAL Heart sounds signal is normal

RISK OF VHD Heart sounds signal shows a risk of valvular heart disease

INCONCLUSIVE Heart sounds signal is inconclusive and can't be interpreted by the 
algorithm

BPM Core outputs
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ประสิ ทธิ ภาพทางคลิ นิ ก
มีการทดสอบสมรรถภาพของขั้นตอนวิธ ีECG เพื่อจัดกลุ่ม ECG ลงใน
 AFib และจังหวะไซนัสได้อยา่งแม่นยำาในการทดลองทางคลินิก 115 ราย
 มีการเปรียบเทียบการจัดกลุ่มจังหวะของ ECG 12 ลีด (lead) โดย
แพทย์โรคหัวใจกับการจัดกลุ่มจังหวะ ECG ท่ีรวบรวมในเวลาเดียวกันจาก
 BPM Core

ความอ่อนไหว (%) ความจำาเพาะ (%)

ภาวะการเต้นผิดปกติ
ของหัวใจ

94.57 93.56

ความอ่อนไหว (%) ค่าพยากรณ์ผลบวก 

จังหวะไซนัสปกติ 93.76 93.78
`

ผลลัพธก์ารบันทึก ECG บนแอปอุปกรณ์เคล่ือนท่ีจะแสดงหน้าจอพร้อม
รายละเอียดของผลลัพธ์

ประสิทธิภาพของ ECG
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การวัด การแสดงผล การบง่ชี้

ความดันโลหติ SYS 127 ค่าความดันโลหิตสูงท่ีสุดเม่ือหัวใจห้องล่างซ้ายบีบตัว ในหน่วยมิลลิเมตรปรอท

DIA 82 ค่าความดันโลหิตต่ำาท่ีสุดเม่ือหัวใจห้องล่างซ้ายคลายตัว ในหน่วยมิลลิเมตรปรอท

HR 65 ค่าอัตราการเต้นของหัวใจตามจำานวนครั้งต่อนาที

ECG ECG OK สัญญาณ ECG แสดงจังหวะไซนัสปกติ

ECG AFIB สัญญาณ ECG แสดงความเสี่ยงของภาวะการเต้นผิดปกติของหัวใจ

ECG ท่ีไม่มีผลสรุป สัญญาณ ECG ท่ีไม่มีผลสรุปและไม่สามารถอธบิายได้จากขั้นตอนวิธี

VHD ปกติ สัญญาณเสียงของหัวใจปกติ

ความเสี่ยงของ VHD สัญญาณเสียงของหัวใจแสดงความเสี่ยงของโรคล้ินหัวใจ

ไม่มีผลสรุป สัญญาณเสียงของหัวใจไม่มีผลสรุปและไม่สามารถอธบิายได้จากขั้นตอนวิธี

เอาต์พุตของ BPM Core
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At the end of the devices useful life, the user must 
deliver it to a collection center for electric and 
electronic garbage, or give back to the retailer when 
purchasing a new device. Disposing of the product 
separately prevents possible environmental and health 
consequences, deriving from inadequate disposal. It 
also allows the recovery of materials it is composed 
of to save energy and resources and avoid negative 
effects to the environment and health. In case of 
abusive disposal of device by the user, will be applied 
administrative endorsements in compliance with 
current standards. The device and its parts must be 
disposed of, as appropriate in accordance with national 
or regional regulations.

Version 1.0 April 2019

Disposal

Actuation of European directives 2002/95/EC, 
2002/96/EC and 2003/108/EC, for reduction in use 
of dangerous substances in the electric and electronic 
device and for garbage disposal. 
The symbol applied on the device or its packaging means 
that at the end of its useful life, the product must not be 
disposed of with domestic waste.
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เม่ื ออุปกรณ์หมดอายุการใช้งาน ผู้ใช้จะต้องส่งอุปกรณ์ ไปยังศูนย์ ท่ี
สามารถรวบรวมขยะไฟฟ้าและอิ เล็กทรอนิ กส์  หรื อส่งคื นไปยังผู้ค้า
ปลี กเม่ื อซื้ ออุปกรณ์เครื่ องใหม่ การกำาจัดผลิ ตภัณฑ์แบบแยกจะช่วย
ป้องกันผลกระทบในเชิ งลบท่ี อาจเกิ ดข้ึ นต่อสภาพแวดล้อมและสขุภาพ
 ซึ่ งเกิ ดจากการกำาจัดท่ี ไม่ดี พอ และยังช่วยให้เกิ ดการนำาวัสดุกลับมา
ใช้ ใหม่เพื่ อประหยัดพลังงานและทรัพยากรท่ี สำาคัญ และเพื่ อหลี ก
เล่ี ยงผลกระทบเชิ งลบต่อสภาพแวดล้อมและสขุภาพ ในกรณี ท่ี ผู้ใช้กำาจัด
อุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม จะมี การใช้รายงานบันทึ กการจัดการตาม
มาตรฐานปั จจุบัน มี การคำานึ งถึงการกำาจัดอุปกรณ์และชิ้ นส่วนตาม
ความเหมาะสม ตามกฎข้อบังคับของประเทศหรื อภู มิ ภาค

เวอร์ชั น 1.0 เมษายน 2019

การกำาจัด

การดำาเนิ นการตามคำาสั่ งของยุโรป 2002/95/EC, 2002/96/EC 
และ 2003/108/EC เพื่ อลดการใช้สารอันตรายในอุปกรณ์ ไฟฟ้าและ
อิ เล็กทรอนิ กส์รวมท้ั งสำาหรับการกำาจัดขยะ สัญลักษณ์ ท่ี ใช้ กับอุปกรณ์
หรื อบรรจุภัณฑ์หมายความว่าจะไม่มี การท้ิ งผลิ ตภัณฑ์ท่ี หมดอายุการใช้
งานรวมกับของเสี ยในชุมชน
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Federal Communications Commission (FCC) Statement 
15.21
You are cautioned that changes or modifications not 
expressly approved by the part responsible for compliance 
could void the user’s authority to operate the equipment.
15.105(b)
This equipment has been tested and found to comply with 
the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of 
the FCC rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection 
against harmful interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in 
accordance with the instructions, may cause harmful 
interference to radio communications. However, there is no 
guarantee that interference will not occur in a particular 
installation. 
If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by 
turning the equipment off and on, the user is encouraged 
to try to correct the interference by one or more of the 
following measures:
– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and 

receiver.

– Connect the equipment into an outlet on a circuit 
different from that to which the receiver is connected.

– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician 
for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.
Operation is subject to the following two conditions:
1) this device may not cause harmful interference and
2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired operation 
of the device.
FCC RF Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure 
limits set forth for an uncontrolled environment. End 
users must follow the specific operating instructions for 
satisfying RF exposure compliance. 
This transmitter must not be co-located or operating in 
conjunction with any other antenna or transmitter. This 
device complies with Industry Canada license-exempt 
RSS standard(s). Operation is subject to the following two 
conditions: (1) this device may not cause interference, and 
(2) this device must accept any interference, including 
interference that may cause undesired operation of the 
device.

FCC Statement 38
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แถลงก�รณ์คณะกรรมก�รกล�งกำ�กับดู แลกิ จก�รส่ื อส�ร (FCC) 15.21
คุณพึงระมัดระวังว่า การเปล่ียนแปลงหรือการแก้ไขท่ีไม่ได้มีการอนุมัติอยา่ง
ชัดแจ้งโดยสว่นท่ีรับผิดชอบสำาหรับการปฏิบัติตาม อาจทำาให้สิทธิก์ารใช้งาน
อุปกรณ์ของผู้ใช้เป็นโมฆะ
15.105(b)
อุปกรณ์น้ีได้รับการทดสอบและตรวจสอบว่าสอดคล้องกับขีดจำากัดสำาหรับ
อุปกรณ์ดิจิทัลระดับ B ซึ่งเป็นไปตามกฎสว่นท่ี 15 ของ FCC 
ข้อจำากัดเหล่าน้ีออกแบบมาเพื่อให้การปกป้องท่ีเหมาะสมจากการรบกวนท่ี
เป็นอันตรายในการติดต้ังในสถานท่ีพัก อุปกรณ์น้ีสร้าง ใช้ และสามารถสง่
พลังงานความถ่ีคล่ืนวิทยุและอาจสง่ผลให้เกิดการรบกวนท่ีเป็นอันตรายต่อ
การสื่อสารทางวิทยุหากไม่มีการติดต้ังและใช้ตามคำาแนะนำา อยา่งไรก็ตาม 
ไม่มีการรับประกันว่าการรบกวนน้ันจะไม่เกิดขึ้นในการติดต้ังโดยเฉพาะ 
หากอุปกรณ์น้ีก่อให้เกิดการรบกวนท่ีเป็นอันตรายต่อการรับสัญญาณวิทยุ
หรือโทรทัศน์ ซึ่งกำาหนดได้โดยการปรับอุปกรณ์เพื่อปิดหรือเปิด ขอแนะนำาให้
ผู้ใช้ลองแก้ไขการรบกวนด้วยวิธใีดวิธหีน่ึงต่อไปน้ี
– ปรับหรือย้ายตำาแหน่งเสารับสัญญาณ
– เพิม่ระยะห่างระหว่างอุปกรณ์และตัวรับ
– ต่ออุปกรณ์ลงในเต้ารับบนวงจรท่ีแตกต่างจากวงจรท่ีเชื่อมต่อกับตัวรับ
– ปรึกษาผู้จำาหน่ายหรือชา่งวิทยุ/โทรทัศน์ท่ีมีประสบการณ์เพื่อขอความ

ชว่ยเหลือ

อุปกรณ์นี้ เป็ นไปต�มกฎส่วนท่ี  15 ของ FCC ก�รใช้ง�นขึ้ นอยู่กับ
เง่ื อนไขสองประก�รดังต่อไปนี้
1) อุปกรณ์น้ีจะไม่ก่อให้เกิดการรบกวนท่ีเป็นอันตรายและ

2) อุปกรณ์น้ีต้องยอมรับการรบกวนใด ๆ ท่ีได้รับ รวมถึงการรบกวนท่ีอาจก่อ
ให้เกิดการทำางานท่ีไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์
แถลงก�รณ์เรื่ องก�รสั มผัสรังสี จ�กคว�มถ่ี คล่ื นวิ ทยุ (RF) ของ FCC:
อุปกรณ์น้ีเป็นไปตามขีดจำากัดการรับสัมผัสรังสีของ FCC ท่ีกำาหนดไว้สำาหรับ
สภาพแวดล้อมท่ีไม่มีการควบคุม ผู้ใช้ปลายทางต้องทำาตามคำาแนะนำาการใช้
งานเฉพาะเพื่อให้เป็นไปตามข้อปฏิบัติการสัมผัสรังสีคล่ืนวิทยุ (RF) 
ต้องไม่มีการย้ายตำาแหน่งเครื่องสง่สัญญาณน้ีหรือใช้งานรว่มกับเสาสัญญาณ
หรือเครื่องสง่สัญญาณอ่ืนใด อุปกรณ์น้ีเป็นไปตามมาตรฐาน RSS การ
ยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรมแคนาดา การใช้งานขึ้นอยูกั่บเง่ือนไข
สองประการดังต่อไปน้ี (1) อุปกรณ์น้ีอาจไม่ก่อให้เกิดการรบกวน และ (2) 
อุปกรณ์น้ีต้องยอมรับการรบกวนใด ๆ รวมถึงการรบกวนท่ีอาจก่อให้เกิดการ
ทำางานท่ีไม่พึงประสงค์ของอุปกรณ์

แถลงการณ ์FCC 39



Medical Electrical Equipment needs special precautions 
regarding EMC and needs to be installed and put into service 
according to the EMC information provided in the following. 
| Interference may occur in the vicinity of equipment marked 
with | Portable and mobile RF communication equipment 
(e.g. cell phones) can affect Medical Electrical Equipment. | 
The use of accessories and cables other than those specified 
may result in increased emissions or decreased immunity 
| The device uses RF energy only for its internal function. 
Therefore, its RF emissions are very low and are not likely 
to cause any interference in nearby electronic equipment | 
The device is suitable for use in all establishments, including 
domestic establishments and those directly connected to 
the public low voltage power supply network that supplies 
buildings used for domestic purposes | Portable and 
mobile RF communications equipment should be used no 
closer to any part of the device, including cables, than the 
recommended separation distance calculated from the 
equation applicable to the frequency of the transmitter | The 
device is intended for use in an electromagnetic environment 
in which radiated RF disturbances are controlled. Any other 
accessories, transducers and cables may result in increased 
emissions or decreased immunity and EMC performance. 
| The device should not be used adjacent to or stacked 
with other equipment and that if adjacent or stacked use 
is necessary, which should be observed to verify normal 
operation in the configuration in which it will be used. 
Medical Electrical Equipment needs special precautions 
regarding EMC and needs to be installed and put into service 
according to the EMC information provided in the following. 
Portable and mobile RF communication equipment (e.g. cell 
phones) can affect Medical Electrical Equipment. The use of 
accessories and cables other than those specified may result 
in increased emissions or decreased immunity of the unit.

RF Statement

Guidance and manufacturer’s declaration-electromagnetic emissions

The Smart blood pressure monitor, with ECG & digital stethoscope is intended for use in 

the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the Smart 

blood pressure monitor, with ECG & digital stethoscope should assure that it is used in 

such an environment.

Emissions test Compliance
Electromagnetic 
environment - guidance

CE emissions

CISPR11
Group 1

The Smart blood pressure monitor, with ECG & 

digital stethoscope uses RF energy only for its 

internal function. Therefore, its RF emissions 

are very low and are not likely to cause any 

interference in nearby electronic equipment.

RE emissions

CISPR11
Class B

Harmonic emissions 

IEC 61000-3-2
Not applicable

The Smart blood pressure monitor, with ECG 

& digital stethoscope is suitable for use in all 

establishments, including domestic establishments 

and those directly connected to the public 

low-voltage power supply network that supplies 

buildings used for domesticpurposes.

Voltage fluctuations/

Flicker emissions

IEC 61000-3-3

Not applicable
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อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์จำาเป็นต้องมีข้อพึงระวังพิเศษเก่ียวกับ EMC 
และจำาเป็นต้องมีการติดต้ังและใสล่งในบริการตามข้อมูล EMC ท่ีให้ไว้ดังต่อ
ไปนี้ | การรบกวนอาจเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียงของอุปกรณ์ท่ีทำาเครื่องหมาย
ด้วย | อุปกรณ์สื่อสารคล่ืนความถ่ีวิทยุ (RF) แบบพกพาและเคล่ือนท่ี  
(เชน่ โทรศัพท์มือถือ) อาจสง่ผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย ์| การใช้
อุปกรณ์เสริมและสายไฟอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้อาจสง่ผลต่อการแผร่ังสี
ท่ีเพิม่ขึ้นหรือภูมิคุ้มกันท่ีลดลงได้ | อุปกรณ์ใช้พลังงานคล่ืนความถ่ีวิทยุ (RF) 
เฉพาะสำาหรับการทำางานภายในเท่านั้น ดังนั้นแล้วการแผร่ังสีคล่ืนความถ่ีวิทยุ
 (RF) จึงต่ำามากและไมม่ีแนวโน้มท่ีจะสง่ผลต่อการรบกวนใด ๆ ต่ออุปกรณ์
ไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียง | อุปกรณ์เหมาะสมสำาหรับการใช้งานในทุกสถาน
ท่ี รวมถึงสถานประกอบการภายในประเทศ และท่ีซึ่งเชื่อมต่อกับเครือขา่ย
แหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าต่ำาของสาธารณะโดยตรงท่ีจัดหาให้อาคารต่าง ๆ ท่ีมี
การใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ภายใน | ไมค่วรใช้อุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาและ
เคล่ือนท่ีด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุ (RF) ใกล้กับสว่นใด ๆ ของอุปกรณ์ รวมถึงสาย
ไฟ นอกเหนือจากระยะหา่งท่ีแนะนำาซึ่งคำานวณจากสมการท่ีใช้ได้กับความถ่ี
ของเครื่องสง่สัญญาณ | อุปกรณ์มีไว้สำาหรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
แมเ่หล็กไฟฟ้าซึ่งมีการควบคุมการแผร่ังสีของคล่ืนความถ่ีวิทยุ (RF) อุปกรณ์
เสริม ตัวแปรสัญญาณ และสายไฟอ่ืนใดอาจสง่ผลต่อการแผร่ังสีท่ีเพิม่ขึ้นหรือ
ภูมิคุ้มกันท่ีลดลง และประสิทธิภาพการทำางานของ EMC | ไมค่วรใช้อุปกรณ์
ติดกับหรือซ้อนกับอุปกรณ์อ่ืน ๆ และหากจำาเป็นต้องใช้งานแบบติดหรือซ้อน
กัน ควรสังเกตเพื่อตรวจสอบให้มีการทำางานตามปกติในการกำาหนดค่าท่ีจะใช้
งาน อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์จำาเป็นต้องมีข้อพึงระวังพิเศษเก่ียวกับ EMC 
และจำาเป็นต้องมีการติดต้ังและใสล่งในบริการตามข้อมูล EMC ท่ีให้ไว้ต่อไปนี้ 
อุปกรณ์สื่อสารคล่ืนความถ่ีวิทยุ (RF) แบบพกพาและเคล่ือนท่ี  
(เชน่ โทรศัพท์มือถือ) อาจสง่ผลต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ การใช้
อุปกรณ์เสริมและสายไฟอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีระบุไว้อาจสง่ผลต่อการแผร่ังสี
ท่ีเพิม่ขึ้นหรือภูมิคุ้มกันท่ีลดลงได้

แถลงการณ์เก่ียวกับความถ่ีคล่ืนวิทยุ (RF)

คำ�แนะนำ�และคำ�ประก�ศของผูผ้ลิต-ก�รแผร่งัสแีมเ่หล็กไฟฟ้�

เครื่องวัดความดันโลหิตอัจฉริยะพร้อมภาพคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ (ECG) และหูฟังดิจิทัลมีไว้เพื่อใช้ในสภาพแวดล้อม
แบบแมเ่หล็กไฟฟ้าท่ีระบุไว้ด้านล่าง ลูกค้าหรือผู้ใช้เครื่องวัดความดันโลหิตอัจฉริยะพร้อมภาพคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ 

(ECG) และหูฟังดิจิทัลควรตรวจสอบว่ามีการใช้งานในสภาพแวดล้อมดังกล่าว

ก�รทดสอบก�รแผร่งัสี ก�รปฏิบติัต�ม
สภ�พแวดล้อม 
แมเ่หล็กไฟฟ้� - คำ�แนะนำ�

การแผร่ังส ีCE

CISPR11
กลุ่มท่ี 1

เครื่องวัดความดันโลหิตอัจฉริยะพร้อมภาพคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ
 (ECG) และหูฟังดิจิทัลใช้พลังงานความถ่ีคล่ืนวิทยุ (RF) 

สำาหรับการใช้งานภายในเท่านั้น ดังนั้นแล้วการแผร่ังสีคล่ืนวิทยุ
 (RF) จึงต่ำามากและไมม่ีแนวโน้มท่ีจะก่อให้เกิดการรบกวนใด ๆ 
ต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณใกล้เคียง

การแผร่ังส ีRE

CISPR11
ระดับ B

การแผร่ังสีฮาร์มอนิก IEC 

61000-3-2
ไมส่ามารถใช้ได้ เครื่องวัดความดันโลหิตอัจฉริยะพร้อมภาพคล่ืนไฟฟ้าหัวใจ

 (ECG) และหูฟังดิจิทัลเหมาะสำาหรับการใช้งานในทุกสถานท่ี
 รวมถึงสถานประกอบการภายในประเทศ และท่ีท่ีมีการเชื่อมต่อ
กับเครือขา่ยแหล่งจ่ายไฟแรงดันไฟฟ้าต่ำาของสาธารณะท่ีจัดหา
ให้อาคารเพื่อการใช้งานตามวัตถุประสงค์ภายใน

แรงดันไฟฟ้าแกว่ง/ 

การแพรก่ระจายแบบ
กะพริบ (Flicker) IEC 

61000-3-3

ไมส่ามารถใช้ได้
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The Smart blood pressure monitor, with ECG & digital stethoscope declaration electromagnetic immunity

The Smart blood pressure monitor, with ECG & digital stethoscope system is intended for use in the electromagnetic environment specified below. 

The customer or the user of the Smart blood pressure monitor, with ECG & digital stethoscope system should assure that it is used in such an 

environment.

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment – guidance

Conducted 

RFIEC 61000-4-6

3 Vrms 

150 kHz to 80 MHz

N/A

N/A

N/A

Radiated RF IEC 61000-4-3 3 V/m 

80 MHz to 2.5 GHz

N/A Portable and mobile RF communications equipment should 

be used no closer to any part of the EQUIPMENT or SYSTEM 

including cables, than the recommended separation distance 

calculated from the equation applicable to the frequency  

of the transmitter. Interference may occur in the vicinity  

of equipment marked with the following symbol.

42Declaration – electromagnetic emissions and immunity
for equipment and systems that are not life-supporting and are specified for use only in a shielded location



การประกาศเก่ียวกับภมูคิุม้ต่อสญัญาณแมเ่หล็กไฟฟ้าของเคร่ืองวัดความดันโลหติอัจฉรยิะพรอ้มภาพคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ (ECG) และหูฟังดิจิทัล

เครื่องวัดความดันโลหติอัจฉรยิะพรอ้มระบบภาพคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ (ECG) และหฟัูงดิจิทัลมีไว้เพ่ือใชใ้นสภาพแวดล้อมท่ีมีสญัญาณแมเ่หล็กไฟฟ้าท่ีระบุไว้ด้านล่าง ลกูค้าหรือผูใ้ชง้านเคร่ือง
วัดความดันโลหติอัจฉรยิะพรอ้มระบบภาพคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ (ECG) และหฟัูงดิจิทัลควรตรวจสอบว่ามีการใชง้านในสภาพแวดล้อมดังกล่าว

ก�รทดสอบภมูคิุม้กัน ระดับก�รทดสอบ IEC 60601 ระดับคว�มสอดคล้อง คำ�แนะนำ� - สภ�พแวดล้อมท่ีมสีญัญ�ณแมเ่หล็กไฟฟ้�

เหนีย่วนำา
RFIEC 61000-4-6

3 Vrms

150 kHz ถึง 80 MHz
ไมม่ขีอ้มลู
ไมม่ขีอ้มลู

ไมม่ขีอ้มลู

แผ ่RF IEC 61000-4-3 3 V/m

80 MHz ถึง 2.5 GHz
ไมม่ขีอ้มลู ไมค่วรใชอุ้ปกรณส์ื่อสารแบบพกพาและเคล่ือนท่ีด้วยคล่ืนความถ่ีวิทยุ (RF) 

ใกล้กับสว่นใด ๆ ของอุปกรณ์หรือระบบ รวมถึงสายไฟ นอกเหนอืจากระยะหา่ง
ท่ีแนะนำาซ่ึงคำานวณจากสมการท่ีใชไ้ด้กับความถ่ีของเคร่ืองสง่สญัญาณ การ
รบกวนอาจเกิดขึน้ในบริเวณใกล้เคียงของอุปกรณ์ท่ีมเีคร่ืองหมายสญัลักษณ์
ต่อไปนี้

43การประกาศ - การแผร่งัสสีญัญาณแมเ่หล็กไฟฟ้าและภมูคิุม้กัน
สำาหรับอุปกรณแ์ละระบบท่ีไมใ่ชก่ารพยุงชวิีต และมกีารระบุเพือ่การใชง้านเฉพาะในสถานท่ีท่ีมกีารป้องกันการแผร่งัสี



Declaration – electromagnetic immunity

The Smart blood pressure monitor, with ECG & digital stethoscope system is intended for use in the electromagnetic environment specified below.

The customer or the user of the Smart blood pressure monitor, with ECG & digital stethoscope system should assure that it is used in such an 

environment.

Immunity test IEC 60601 test level Compliance level Electromagnetic environment – guidance

Electrostatic discharge

(ESD)IEC 61000-4-2

Contact: ±8 kV

Air: ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,

±15 kV

Contact: ±8 kV

Air: ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV,

±15 kV

Floors should be wood, concrete or ceramic tile. If floors are 

covered with synthetic material, the relative humidity should 

be at least 30 %.

Electrical fast transient/ 

burst IEC 61000-4-4

2 kV for power supply lines

1 kV for input/output lines

N/A

N/A

Mains power quality should be that of a typical commercial 

or hospital environment.

Surge IEC 61000-4-5 1 kV differential mode

2 kV common mode

N/A

N/A

A Mains power quality should be that of a typical commer-

cial or hospital environment.

Declaration – electromagnetic emissions and immunity
for equipment and systems that are not life-supporting and are specified for use only in a shielded location



Voltage dips, 

short interruptions and 

voltage variations on power 

supply input lines 

IEC 61000-4-11

-5 % UT(95% dip in UT) 

for 0.5 cycle, -40 % UT

(60 % dip in UT) for 5 cycles, 

-70 % UT(30 % dip in UT) for 

25 cycles, -5 % UT

(95 % dip in UT) for 5 sec

N/A Mains power quality should be that of a typical commercial 

or hospital environment. If the user of the EQUIPMENT or 

SYSTEM requires continued operation during power mains 

interruptions, it is recommended that the EQUIPMENT or 

SYSTEM be powered from an uninterruptible power supply 

or a battery.

Power frequency (50/60 Hz)

magnetic field IEC 61000-4-8

30 A/m

50 Hz or 60 Hz

30 A/m

50 Hz and 60 Hz

Power frequency magnetic fields should be at levels  

characteristic of a typical location in a typical commercial  

or hospital environment.
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การประกาศ - ภมูคิุม้กันต่อสญัญาณแมเ่หล็กไฟฟ้า

เครื่องวัดความดันโลหติอัจฉรยิะพรอ้มระบบภาพคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ (ECG) และหฟัูงดิจิทัลมีไว้เพ่ือใชใ้นสภาพแวดล้อมท่ีมีสญัญาณแมเ่หล็กไฟฟ้าท่ีระบุไว้ด้านล่าง ลกูค้าหรือผูใ้ชง้านเคร่ือง
วัดความดันโลหติอัจฉรยิะพรอ้มระบบภาพคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ (ECG) และหฟัูงดิจิทัลควรตรวจสอบว่ามีการใชง้านในสภาพแวดล้อมดังกล่าว

ก�รทดสอบภมูคิุม้กัน ระดับก�รทดสอบ IEC 60601 ระดับคว�มสอดคล้อง คำ�แนะนำ� - สภ�พแวดล้อมท่ีมสีญัญ�ณแมเ่หล็กไฟฟ้�

การคายประจุไฟฟ้าสถิต 

(ESD)IEC 61000-4-2

หน้าสัมผสั: ±8 kV

อากาศ: ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV

±15 kV

หนา้สมัผสั: ±8 kV

อากาศ: ±2 kV, ±4 kV, 

±8 kV

±15 kV

ควรเป็นพ้ืนไม ้คอนกรีต หรือกระเบื้องเซรามกิ หากพื้นคลมุด้วยวัสดุ
สงัเคราะห ์ควรมคีวามชื้นสมัพทัธอ์ยา่งนอ้ย 30%

แรงดันไฟฟ้าเกินชัว่ครูแ่บบรวดเรว็ 

(Electrical fast transient/

ระเบดิ (burst) IEC 61000-4-4

2 kV สำาหรบัสายไฟ
1 kV สำาหรบัสายอินพุต/เอาต์พุต

ไมม่ขีอ้มลู
ไมม่ขีอ้มลู

คณุภาพกำาลังไฟฟ้าหลักควรอยูใ่นระดับคุณภาพของสภาพแวดล้อมของ
สถานธุรกิจท่ัวไปหรือโรงพยาบาล

การทดสอบเสริจ์ IEC 61000-4-5 1 kV โหมดผลต่าง
2 kV โหมดรว่ม

N/A

N/A
คณุภาพกำาลังไฟฟ้าหลักควรอยูใ่นระดับคุณภาพของสภาพแวดล้อมของ
สถานธุรกิจท่ัวไปหรือโรงพยาบาล

การประกาศ - การแผร่งัสสีญัญาณแมเ่หล็กไฟฟ้าและภมูคิุม้กัน
สำาหรับอุปกรณแ์ละระบบท่ีไมใ่ชก่ารพยุงชวิีต และมกีารระบุเพือ่การใชง้านเฉพาะในสถานท่ีท่ีมกีารป้องกันการแผรั่งสี



แรงดันไฟฟ้าตก
ไฟฟ้าดับระยะสัน้และ
การเปล่ียนแปลงแรงดันไฟฟ้าของ
แหล่งจ่ายพลังงานสายอินพตุ
IEC 61000-4-11

-5 % UT(95% dip in UT)

สำาหรบั 0.5 วงจร, -40 % UT

(60 % dip in UT) สำาหรบั 5 วงจร,

-70 % UT(30 % dip in UT) 

สำาหรบั
25 วงจร, -5 % UT

(95 % dip in UT) สำาหรบั 5 วินาที

ไมม่ขีอ้มลู คณุภาพกำาลังไฟฟ้าหลักควรอยูใ่นระดับคุณภาพของสภาพแวดล้อมของ
สถานธุรกิจท่ัวไปหรือโรงพยาบาล หากผูใ้ชอุ้ปกรณห์รือระบบต้องการใชง้าน
ต่อเนื่องระหว่างกำาลังไฟฟ้าหลักดับลง ขอแนะนำาใหใ้ชไ้ฟฟ้าของอุปกรณห์รือ
ระบบท่ีมาจากแหล่งจ่ายไฟสำารองหรือแบตเตอร่ี

ความถ่ีพลังงาน (50/60 Hz) สนาม
แมเ่หล็ก IEC 61000-4-8

30 A/m

50 Hz หรือ 60 Hz

30 A/m

50 Hz หรอื 60 Hz
สนามแมเ่หล็กของความถ่ีกำาลังไฟฟ้าควรอยูใ่นระดับลักษณะของสภาพ
แวดล้อมสถานธุรกิจท่ัวไปหรือโรงพยาบาล
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Withings Two (2) Years commercial gua-
rantee Withings BPM Core | Smart blood 
pressure monitor, with ECG & digital 
stethoscope 
Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 
92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(“Withings”) warrants the Withings-
branded hardware product (“Withings 
Product”) against defects in materials 
and workmanship when used normally 
in accordance with Withings’ published 
guidelines for a period of TWO (2) YEARS 
from the date of original retail purchase 
by the end-user purchaser (“Warranty 
Period”). Withings’ published guidelines 
include but are not limited to information 
contained in technical specifications, 
safety instructions or quick start guide. 
Withings does not warrant that the 
operation of the Withings Product will be 
uninterrupted or error-free. Withings is 
not responsible for damage arising from 
failure to follow instructions relating to 
the Withings Product’s use. 

TH  Withings รบัประกันเชิงพาณิชยส์อง (2) ปี Wit-
hings BPM Core | เครื่องวัดความดันโลหติอัจฉรยิะพรอ้ม
ภาพคล่ืนไฟฟ้าหวัใจ (ECG) และหฟัูงดิจิทัล 
Withings SA, 2 rue Maurice Hartmann, 92130 
Issy-les-Moulineaux, France (“Withings”) รบั
ประกันผลิตภัณฑ์ฮารด์แวร์ย่ีหอ้ Withings (“ผลิตภัณฑ์
 Withings”) ต่อข้อบกพรอ่งในวัสดแุละคณุภาพของงานเม่ือ
ใชง้านโดยท่ัวไปตามคำาแนะนำาของ Withings ท่ีเผยแพรเ่ป็น
ระยะเวลาสอง (2) ปีนับจากวันท่ีซื้อปลีกแรกเริม่โดยผูซ้ื้อซึง่
เป็นผูใ้ชป้ลายทาง ("ระยะเวลาการรับประกัน") คำาแนะนำา
ท่ีเผยแพรข่อง Withings รวมถึงแต่ไมจ่ำากัดเพยีง ข้อมูลท่ี
ประกอบอยูใ่นข้อมูลจำาเพาะทางเทคนิค คำาแนะนำาด้านความ
ปลอดภัย หรอืคูมื่อเริม่ต้นใชง้านแบบรวดเร็ว Withings ไม่
รบัประกันว่าการทำางานของผลิตภัณฑ์ Withings จะราบรื่น
หรอืปราศจากข้อผิดพลาด Withings ไมร่บัผดิชอบต่อความ
เสียหายท่ีเกิดข้ึนจากการไมท่ำาตามคำาแนะนำาท่ีเก่ียวข้องกับ
การใชง้านผลิตภัณฑ์ของ Withings 

Warranty
การรบัประกัน
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This device complies with Part 15 of the 
FCC Rules and with Industry Canada 
licence-exempt RSS standard(s). 

Operation is subject to the following 
two conditions: 
(1) This device may not cause harmful 
interference, and 
(2) This device must accept any 
interference received, including 
interference that may cause undesired 
operation.
Changes or modifications made to this 
equipment not expressly approved by 
Withings may void the FCC authorization 
to operate this equipment.

Radiofrequency radiation exposure 
information: The radiated output 
power of the device is far below the 
FCC radio frequency exposure limits. 
Nevertheless, the device shall be used 
in such a manner that the potential for 
human contact during normal operation 
is minimized. 

TH  อุปกรณ์นีเ้ป็นไปตามกฎสว่นที ่15 ของ FCC และ
มาตรฐาน RSS การยกเว้นใบอนุญาตของอุตสาหกรรม
แคนาดา 

การใช้งานขึ้นอยูกั่บเง่ือนไขสองประการดังต่อไปนี้ 

(1) อุปกรณ์นี้จะไมก่่อให้เกิดการรบกวนท่ีเป็นอันตรายและ 
(2) อุปกรณ์นี้ต้องยอมรับการรบกวนใด ๆ ท่ีได้รับ รวมถึง
การรบกวนท่ีอาจก่อให้เกิดการทำางานท่ีไมพ่ึงประสงค์ของ
อุปกรณ์ การเปล่ียนแปลงหรือการแก้ไขต่ออุปกรณ์นี้ท่ีไมไ่ด้มี
การอนุมัติอยา่งชัดแจ้งโดย Withings อาจทำาให้สิทธิ์การใช้
งานของ FCC ต่ออุปกรณ์นี้เป็นโมฆะ

ข้อมูลการสัมผัสรงัสคีวามถีค่ล่ืนวิทยุ: 
กำาลังไฟฟ้าเอาต์พุตท่ีแผข่องอุปกรณ์นี้ต่ำากว่าขีดจำากัดการ
สัมผัสรังสีความถ่ีคล่ืนวิทยุของ FCC อยา่งไรก็ตาม ควรใช้
อุปกรณ์นี้โดยให้มีการสัมผัสท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างการใช้
งานปกติให้น้อยท่ีสุด 

Information to users in Canada
ขอ้มลูสำาหรบัผูใ้ชใ้นแคนาดา
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Reference to standards

This device complies with the following normative 
documents : COUNCIL DIRECTIVE 93/42/EEC of 14 June 
1993 concerning medical devices as amended by Directive 
2007/47/EC
EN ISO 13485: Medical devices – Quality management systems – 
Requirements for regulatory purposes. Reference to standards contd. 
| EN ISO 14971: Medical devices – Application of risk management to 
medical devices. | IEC/EN 60601-1: Medical electrical equipment -  
Part 1: General requirements for basic safety and essential performance. 
| EN 1060-3: Non-invasive sphygmomanometers,  
Part 3: Supplementary requirements for electromechanical 
blood pressure measuring systems. | EN 1060-4: Non-invasive 
sphygmomanometers. Test procedures to determine the overall system 
accuracy of automated non-invasive sphygmomanometers.  
| IEC/EN 60601-1-11: 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. | IEC 80601-2-30: Medical electrical equipment - Part 
2-30: Particular requirements for the basic safety and essential 
performance of automated non-invasive sphygmomanometers. | 
EN 300 328: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum 
Matters (ERM); Wideband transmission systems; Data transmission 
equipment operating in the 2,4 GHz ISM band and using wide band 
modulation techniques; Harmonized EN covering the essential 
requirements of article 3.2 of the Directive (2014/53/EU). | EN 301 489-
1: Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 
ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment 
and services; Part 1: Common technical requirements. | EN 301 489-17:  
Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); 

ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and 
services; Part 1: Common technical requirements | IEC/EN60601-1-2: 
Medical electrical equipment: Part 1-2: General requirements for basic 
safety and essential performance-collateral standard electromagnetic 
compatibility | EN 55011: Industrial, scientific and medical equipment – 
Radio-frequency disturbance characteristics – Limits and methods of 
measurement. | FCC part B 15B: Electromagnetic Compatibility. | FCC 
Rule Part: 15.247 Cat: DSS (Bluetooth) FCC Rule Part: 15.247 Cat: DTS 
(BT4.0). | EN ISO 10993-1: Biological evaluation of medical devices — 
Part 1: Evaluation and testing within a risk management process. | EN 
ISO 10993-5: Biological evaluation of medical devices — Part 5: Tests for 
in vitro cytotoxicity | EN ISO 10993-10: Biological evaluation of medical 
devices. Tests for irritation and skin sensitization | IEC/EN 60601-1-6: 
Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic 
safety and essential performance - Collateral standard: Usability | ANSI/
AAMI/ISO 81060-2 Non-invasive sphygmomanometers Part 2: Clinical 
validation of automated measurement type | EN ISO 15223-1: Medical 
devices – Symbols to be used with medical device labels, labelling and 
information to be supplied – Part 1: General requirements | IEC 60601-
2-47:2012: Medical electrical equipment - Basic safety and essential 
performance of ambulatory electrocardiograph systems | IEC 57:2012: 
Testing and reporting performance results of cardia rhythm and ST-
segment measurement algorithms
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การอ้างอิงกับมาตรฐาน
อุปกรณ์นี้ เป็ นไปตามเอกสารกฎเกณฑ์ต่อไปนี้ : คำาสั่ งสภา 93/42/EEC ของ
 14 มิ ถุนายน 1993 เกี่ ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังที่ มี การแก้ ไขโดยคำา
สั่ ง 2007/47/EC
EN ISO 13485: อุปกรณ์ทางการแพทย์  – ระบบการจัดการคุณภาพ – ข้อกำาหนดเพื่ อ
วัตถปุระสงค์ในการควบคุม การอ้างถึงมาตรฐานต่อเนื่ อง | EN ISO 14971: อุปกรณ์
ทางการแพทย์  – การจัดการความเสี่ ยงของแอปพลิ เคชั นกับ อุปกรณ์ทางการแพทย์  IEC/
EN 60601-1: อุปกรณ์ ไฟฟ้าทางการแพทย์  - ส่วนท่ี  1: ข้อกำาหนดท่ั วไปสำาหรับความ
ปลอดภัยพื้ นฐานและประสิ ทธิ ภาพการทำางานท่ี สำาคัญ | EN 1060-3: เครื่ องวัดความดัน
โลหิ ตแบบไม่รุกล้ำ า (Non-invasive), ส่วนท่ี  3: ข้อกำาหนดเพิ่ มเติ มสำาหรับระบบการวัด
ความดันโลหิ ต แบบจักรกลระบบอิ เล็กทรอนิ กส์  | EN 1060-4: เครื่ องวัดความดันโลหิ ต
 แบบไม่รุกล้ำ า (Non-invasive) กระบวนการทดสอบเพื่ อกำาหนดความแม่นยำาของระบบ
โดยรวม ของเครื่ องวัดความดันโลหิ ตแบบไม่รุกล้ำ า (non-invasive) อัตโนมัติ  | IEC/EN 
60601-1-11: ข้อกำาหนดท่ั วไปสำาหรับความปลอดภัยพื้ นฐานและประสิ ทธิ ภาพการทำางาน
ท่ี สำาคัญ – มาตรฐานข้างเคี ยง: ข้อกำาหนดสำาหรับอุปกรณ์ ไฟฟ้าทางการแพทย์  และระบบ
ไฟฟ้าทางการแพทย์ท่ี ใช้ ในสภาพแวดล้อมเพื่ อการดูแลสขุภาพภายในบ้าน | IEC 80601-
2-30: อุปกรณ์ ไฟฟ้าทางการแพทย์  – ส่วนท่ี

2-30: ข้อกำาหนดเฉพาะสำาหรับความปลอดภัยพื้ นฐานและประสิ ทธิ ภาพการทำางานท่ี
สำาคัญ ของเครื่ องวัดความดันโลหิ ตแบบไม่รุกล้ำ า (non-invasive) อัตโนมัติ  | EN 300 
328: ความเข้ากันได้ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมของย่านความถ่ี วิ ทยุ 
(ERM); ระบบการส่งผ่านแบบแถบกว้าง; อุปกรณ์การส่งผ่านข้อมูล 
ท่ี ทำางานในแถบ 2,4 GHz ISM และใช้ เทคนิ ค การปรับแถบกว้าง; EN ท่ี เข้ากันได้โดย
ครอบคลุมข้อกำาหนดท่ี สำาคัญ ของมาตรา 3.2 ของคำาสั่ ง (2014/53/EU) | EN 301 
489- 1: ความเข้ากันได้ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมของย่านความถ่ี วิ ทยุ
 (ERM); มาตรฐานความเข้ากันได้ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) สำาหรับอุปกรณ์วิ ทยุ
 และการบริ การ; ส่วนท่ี  1: ข้อกำาหนดทางเทคนิ คท่ั วไป | EN 301 489-17: ความเข้ากัน
ได้ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าและสภาพแวดล้อมของย่านความถ่ี วิ ทยุ (ERM); มาตรฐาน
ความเข้ากันได้ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMC) สำาหรับอุปกรณ์วิ ทยุและ บริ การ; ส่วนท่ี
 1: ข้อกำาหนดทางเทคนิ คท่ั วไป | IEC/EN60601-1-2: อุปกรณ์ ไฟฟ้าทางการแพทย์: ส่วน
ท่ี  1-2: ข้อกำาหนดท่ั วไปสำาหรับความปลอดภัยพื้ นฐาน และประสิ ทธิ ภาพการทำางานท่ี

สำาคัญ-ความเข้ากันได้ของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า มาตรฐานข้างเคี ยง | EN 55011: อุปกรณ์
สำาหรับอุตสาหกรรม วิ ทยาศาสตร์  และทางการแพทย์  – ลักษณะเฉพาะของความแปรปรวน
จากความถ่ี คล่ื นวิ ทยุ – ขี ดจำากัดและวิ ธี การวัด | FCC ส่วน B 15B: ความสามารถในการ
ทำางานร่วมกันของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | กฎ FCC ส่วนท่ี : 15.247 Cat: DSS (บลูทูธ
) กฎ FCC ส่วนท่ี : 15.247 Cat: DTS (BT4.0). | EN ISO 10993-1: การประเมิ นทาง
ชี ววิ ทยาของอุปกรณ์ทางการแพทย์  — ส่วนท่ี  1: การประเมิ นและการทดสอบภายในขั้ น
ตอนการจัดการความเสี่ ยง | EN ISO 10993-5: การประเมิ นทางชี ววิ ทยาของอุปกรณ์
ทางการแพทย์  — ส่วนท่ี  5: การทดสอบสำาหรับ พิ ษต่อเซลล์ในหลอดแก้ว | EN ISO 
10993-10: การประเมิ นทางชี ววิ ทยาของอุปกรณ์  ทางการแพทย์  การทดสอบการระคาย
เคื องและความไวของผิ ว | IEC/EN 60601-1-6: อุปกรณ์ ไฟฟ้าทางการแพทย์  - ส่วนท่ี
 1-6: ข้อกำาหนดท่ั วไปสำาหรับความปลอดภัยพื้ นฐาน และประสิ ทธิ ภาพการทำางานท่ี สำาคัญ
 – มาตรฐานข้างเคี ยง: การใช้งาน | ANSI/ AAMI/ISO 81060-2 เครื่ องวัดความดัน
โลหิ ตแบบไม่รุกล้ำ า (Non-invasive) ส่วนท่ี  2: การยื นยันทางคลิ นิ ก ของประเภทการ
วัดแบบอัตโนมัติ  | EN ISO 15223-1: อุปกรณ์ทางการแพทย์  – สัญลักษณ์ท่ี ใช้ กับฉลาก
อุปกรณ์ทางการแพทย์  การติ ดฉลาก และ ข้อมูลท่ี จะจัดหา – ส่วนท่ี  1: ข้อกำาหนดท่ั วไป
 | IEC 60601- 2-47:2012: อุปกรณ์ ไฟฟ้าทางการแพทย์  - ความปลอดภัยพ้ื นฐาน และ
ประสิ ทธิ ภาพการทำางานท่ี สำาคัญของระบบตรวจคล่ื นไฟฟ้าหัวใจแบบเคล่ื อนท่ี  | IEC 
57:2012: การทดสอบและการรายงานผลการดำาเนิ นการของจังหวะการเต้นของหัวใจและ
ขั้ นตอนวิ ธี การวัดช่วง ST (STsegment)
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EN   Withings SA hereby declares that the device Withings BPM Core  is in 
conformity with the essential requirements and other relevant requirements of 
Directive 2014/53/EU.  
The declaration of conformity can be found at: withings.com/compliance.

TH   Withings SA ขอประกาศว่าอุปกรณ ์Withings BPM Core สอดคล้องกับข้อกำาหนดท่ี
สำาคัญและข้อกำาหนดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ของคำาสัง่ 2014/53/EU 
สามารถอ่านการประกาศความสอดคล้องได้ท่ี: withings.com/compliance

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the 
Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a 
major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss 
or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if 
the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount 
to a major failure.

สินค้าของเรามาพร้อมกับการรับประกันท่ีไมส่ามารถยกเว้นได้ภายใต้กฎหมายผู้บริโภคของ
ออสเตรเลีย คุณมีสิทธิ์ท่ีจะเปล่ียนหรือคืนเงินหากพบข้อบกพรอ่งหลัก และรับค่าชดเชยสำาหรับ
การขาดทุนหรือความเสียหายท่ีคาดการณ์ได้ตามสมควร คุณยังมีสิทธิ์ขอซอ่มแซมหรือเปล่ียนได้
หากสินค้าไมม่ีคุณภาพในระดับท่ียอมรับได้ และข้อบกพรอ่งไมไ่ด้เป็นข้อบกพรอ่งหลัก

Australian sponsor: 
Emergo Australia
Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street, Sydney, NSW 2000
Australia

Type BF Applied Part (cuff)
TH ประเภทช้ินสว่นท่ีใช้แบบ BF (สายพนัแขน)

Read this manual before use
TH อ่านคู่มือนีก่้อนการใช้งาน

Frequency band/ ยา่นความถ่ี :
2402 - 2480 MHz 12822460
Maximum output power/ กำาลังไฟฟ้า
เอาต์พุตสูงสุด : 4.45 dBm

24601282

Complies with waste electrical and 
electronic equipment directive
TH สอดคล้องกับแนวทางเศษเหลือท้ิงของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Storage temperature
TH อุณหภมิูของท่ีจัดเก็บ

Dry storage environment
TH สภาพแวดล้อมการจัดเก็บในท่ีแหง้

70°C 
(158°F)

-25°C 
(-13°F)

IP22 Ingress of water or particulate matter
TH การเขา้ของน้ำาหรอืฝุ่ นละออง

Manufacturer/ผู้ผลิต:
WITHINGS SA,
2 rue Maurice Hartmann,
92130 Issy-les-Moulineaux, FRANCE
+331414604602019
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Need help?
ต้องการความชว่ยเหลือหรือไม ่  

  withings.com/support
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