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คูมือการใชงาน
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เรียนผู้ใช้
ขอบคุณสำหรับการซื้อผลิตภัณฑ์ของเรา

คู่มือนี้เขียนขึ้นสำหรับ Pulse Oximeter ปัจจุบัน ในกรณีที่มีการปรับ
เปลี่ยนและการอัพเกรดซอฟต์แวร์ข้อมูลที่อยู่ในเอกสารนี้อาจเปลี่ยน 
แปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

คู่มือการใช้งาน อธิบายตามคุณสมบัติและข้อกำหนดของ Pulse 
Oximeter โครงสร้างหลัก หน้าที่ข้อกำหนดวิธีการที่ถูกต้องสำหรับการ
ขนส่ง การติดตั้งการใช้งาน การซ่อมแซม การบำรุงรักษาและการ
จัดเก็บ ฯลฯ ตลอดจนขั้นตอนด้านความปลอดภัยเพื่อปกป้องทั้ง
ผู้ใช้และอุปกรณ์ อ้างอิงถึงบทต่างๆ สำหรับรายละเอียด

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานอุปกรณ์นี้ คำแนะนำเหล่านี้
อธิบาย ขั้นตอนการใช้งานเพื่อปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้ อาจทำให้เกิด
ความผิดปกติในการวัดความเสียหายของอุปกรณ์และการบาดเจ็บส่วน
บุคคล ผู้ผลิตจะไม่รับผิดชอบต่อปัญหาด้านความปลอดภัยความน่าเชื่อ
ถือและประสิทธิภาพและความผิดปกติในการตรวจสอบการบาดเจ็บส่วน
บุคคลและความเสียหายของอุปกรณ์เนื่องจากผู้ใช้ละเลยคำแนะนำการ
ใช้งาน บริการรับประกันของผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมถึงความผิดพลาด
ดังกล่าวเนื่องจากการปรับปรุงใหม่ที่กำลังจะมาถึงผลิตภัณฑ์เฉพาะ ที่
คุณได้รับอาจไม่ตรงตามคำอธิบายของคู่มือผู้ใช้นี้ทั้งหมด เราขอแสดง
ความเสียใจเป็นอย่างยิ่งสำหรับสิ่งนั้น

คำแนะนำผูใชงาน



• ความรู้สึกไม่สบายตัวหรือเจ็บปวดอาจปรากฏขึ้นหากใช้อุปกรณ์อย่าง
ไม่หยุดหย่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ทดสอบสิ่งกีดขวางการ
หมุนเวียนของจุลภาค ขอแนะนำว่าไม่ควรใช้เซ็นเซอร์กับนิ้วเดียวกันนาน
กว่า 2 ชั่วโมง
• สำหรับผู้ใช้งานแต่ละรายควรมีการตรวจสอบอย่างรอบคอบมากขึ้นใน
ขั้นตอนการวาง ไม่สามารถตัดอุปกรณ์บนอาการบวมน้ำและเนื้อเยื่อ
อ่อนได้
• แสง (อินฟราเรดมองไม่เห็น) ที่ปล่อยออกมาจากอุปกรณ์เป็นอันตราย
ต่อดวงตา ดังนั้นผู้ใช้และผู้ดูแลรักษาจึงไม่สามารถจ้องไปที่แสงได้
• ผู้ใช้งานไม่สามารถใช้เคลือบเล็บ ทาเล็บ หรือเครื่องสำอางอื่น ๆ
• เล็บมือของผู้ทดสอบต้องไม่ยาวเกินไป
• โปรดอ่านเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับคลินิก ข้อจำกัด และข้อควรระวัง
• อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการรักษา

1. ความปลอดภัย

1.1 คำแนะนำสำหรับการใชงานอยางปลอดภัย
ㆍตรวจสอบหน่วยหลักและอุปกรณ์เสริมทั้งหมดเป็นระยะเพื่อให้แน่ใจว่า
ไม่มีความเสียหายที่มองเห็นได้ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์อาจใช้
งานไม่ได้สำหรับผู้ทดสอบทั้งหมด ความปลอดภัยและการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับสายเคเบิลและตัวแปลงสัญญาณ มันถูกแนะนำว่า
อุปกรณ์ที่ควรได้รับการตรวจสอบครั้งต่อสัปดาห์เป็นอย่างน้อย เมื่อมี
ความเสียหายอย่างเห็นได้ชัดให้หยุดใช้จอภาพ
ㆍการบำรุงรักษาที่จำเป็นต้องดำเนินการโดยวิศวกรบริการที่มีคุณ 
สมบัติเหมาะสมเท่านั้น ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตให้ดูแลรักษาด้วยตนเอง
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คำเตือน



ㆍอุปกรณ์ไม่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่ไม่ได้ระบุไว้ในคู่มือผู้ใช้ เฉพาะ
อุปกรณ์เสริมที่สามารถใช้การแต่งตั้งหรือแนะนำโดยการผลิตได้ด้วย
อุปกรณ์นี้
ㆍผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการสอบเทียบก่อนออกจากโรงงาน

1.2 คำเตือน
ㆍอันตรายจากการระเบิดอย่าใช้อุปกรณ์ในสิ่งแวดล้อมด้วยก๊าซที่ติดไฟ
ได้เช่นยาเสพติดไวไฟ
ㆍห้ามใช้เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดในขณะที่ใช้งาน MRI และ CT
ㆍคนที่แพ้ยางไม่สามารถใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้
ㆍการกำจัดเศษเครื่องมือและอุปกรณ์เสริมและบรรจุภัณฑ์ 
(รวมถึงแบตเตอรี่ ถุงพลาสติก โฟมและกล่องกระดาษ) ควรปฏิบัติตาม
กฎหมายและข้อบังคับในท้องถิ่น
ㆍโปรดตรวจสอบการบรรจุก่อนใช้เพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์และอุปกรณ์
เสริมเป็นไปตามข้อกำหนดรายการบรรจุภัณฑ์ มิฉะนั้นอุปกรณ์อาจมี
ความเป็นไปได้ที่ทำงานผิดปกติ
ㆍโปรดอย่าวัดอุปกรณ์นี้ด้วยกระดาษทดสอบฟังก์ชันสำหรับข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์

1.3 ขอควรคำนึง
ㆍเก็บอุปกรณ์ให้ห่างจากฝุ่นการสั่นสะเทือนสารกัดกร่อนวัสดุที่ระเบิด
ได้ อุณหภูมิและความชื้นสูง
ㆍหากอุปกรณ์เปียกโปรดหยุดใช้งาน
ㆍเมื่อถูกเคลื่อนย้ายจากสภาพแวดล้อมที่เย็นไปยังสภาพแวดล้อมที่
อบอุ่นหรือชื้นโปรดอย่าใช้ทันที
ㆍอย่าใช้งานปุ่มบนแผงด้านหน้าด้วยวัสดุที่แหลมคม
ㆍไม่อนุญาตให้มีการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิสูงหรือแรงดันสูงของ



เครื่องวัดออกซิเจน โปรดดูคู่มือผู้ใช้ในบทที่เกี่ยวข้องสำหรับคำแนะนำใน
การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค
ㆍอย่าให้ oximeter ฝังตัวในของเหลว เมื่อจำเป็นต้องทำความสะอาด
โปรดเช็ดพื้นผิวด้วยแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ด้วยวัสดุที่อ่อนนุ่มอย่า
ฉีดของเหลวใด ๆ ลงบนอุปกรณ์โดยตรง
ㆍเมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำอุณหภูมิควรต่ำกว่า 60 'C
ㆍสำหรับนิ้วที่บางเกินไปหรือเย็นเกินไปอาจส่งผลต่อการวัด Sp02 และ
อัตราการเต้นของชีพจรตามปกติโปรดหนีบนิ้วที่หนาเช่นนิ้วหัวแม่มือ
และนิ้วกลางให้ลึกพอที่หัววัด
ㆍห้ามใช้อุปกรณ์กับทารกหรือทารกแรกเกิด
ㆍผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความหนาของนิ้ว 
7 มม. ~ 25.4 มม.
ㆍผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ 
(น้ำหนักควรอยู่ระหว่าง 15 กก. ถึง 110 กก.)
ㆍอุปกรณ์อาจใช้งานไม่ได้สำหรับผู้ทดสอบทั้งหมด หากคุณไม่สามารถ
อ่านค่าได้อย่างเสถียรให้หยุดใช้
ㆍระยะเวลาการอัปเดตข้อมูลน้อยกว่า 5 วินาทีซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามอัตราชีพจรที่แตกต่างกัน
ㆍรูปคลื่นถูกทำให้เป็นมาตรฐาน โปรดอ่านค่าที่วัดได้เมื่อรูปคลื่นบนหน้า
จอมีความสม่ำเสมอและคงที่ ค่าที่วัดได้นี้เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุด
ㆍและรูปคลื่นในขณะนี้เป็นค่ามาตรฐานหากมีอาการผิดปกติบางอย่าง
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอระหว่างขั้นตอนการทดสอบให้ดึงนิ้วออกและใส่
เข้าไปใหม่เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
ㆍอุปกรณ์มีอายุการใช้งานปกติเป็นเวลาสามปีนับตั้งแต่เกิดกระแส
ไฟฟ้าครั้งแรก
ㆍเชือกแขวนที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
หากมีความรู้สึกไวต่อเชือกแขวนให้หยุดใช้ นอกจากนี้ควรให้ความ
สำคัญ
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อบอุ่นหรือชื้นโปรดอย่าใช้ทันที
ㆍอย่าใช้งานปุ่มบนแผงด้านหน้าด้วยวัสดุที่แหลมคม
ㆍไม่อนุญาตให้มีการฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำที่อุณหภูมิสูงหรือแรงดันสูงของ



กับการใช้เชือกแขวนห้ามสวมรอบคอเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ใช้งาน
ㆍเครื่องมือไม่มีฟังก์ชั่นเตือนแรงดันไฟฟ้าต่ำ แสดงเฉพาะสัญลักษณ์
แรงดันไฟฟ้าต่ำ โปรดเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อพลังงานแบตเตอรี่หมด
ㆍเมื่อพารามิเตอร์เป็นพิเศษขนาดของเครื่องมือจะไม่มีฟังก์ชั่นปลุก 
อย่าใช้อุปกรณ์ในสถานการณ์ที่ต้องมีการเตือนภัย
ㆍโปรดถอดแบตเตอรี่ออกหากต้องการเก็บอุปกรณ์ไว้นานกว่าหนึ่ง
เดือนมิฉะนั้นแบตเตอรี่อาจรั่ว
ㆍวงจรยืดหยุ่นเชื่อมต่อทั้งสองส่วนของอุปกรณ์ อย่าบิดหรือดึงข้อ
ต่อ

1.4 ขอบงชี้ในการใช
เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในปลายนิ้วเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รุกราน
ที่มีไว้สำหรับการตรวจสอบความอิ่มตัวของออกซิเจนของฮีโมโกลบินใน
เส้นเลือด (Sp02) และอัตราชีพจรของผู้ใหญ่และผู้รับการทดสอบในบ้าน
อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

2. ภาพรวม
ความอิ่มตัวของออกซิเจนในชีพจรคือเปอร์เซ็นต์ของ Hb02 ใน Hb ใน
เลือดทั้งหมดซึ่งเรียกว่าความเข้มข้น 02 ในเลือด เป็นพารามิเตอร์ทาง
ชีวภาพที่สำคัญสำหรับการหายใจ เพื่อวัตถุประสงค์ในการวัด Sp02 
ได้ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันอุปกรณ์สามารถวัดอัตราการ
เต้นของชีพจรได้พร้อมกัน
อุปกรณ์มีขนาดเล็ก ใช้พลังงานต่ำ สะดวกและพกพาได้ ผู้ใช้จะต้องสอด
นิ้วข้างใดข้างหนึ่งเข้าไปในเซ็นเซอร์ตาแมวที่ปลายนิ้วเพื่อการวินิจฉัย
และหน้าจอแสดงผล จะแสดงค่าความอิ่มตัวของฮีโมโกลบินที่วัดได้
โดยตรง
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2.1 คุณสมบัติ
ㆍการทำงานของผลิตภัณฑ์นั้นง่ายและสะดวก
ㆍสินค้ามีขนาดเล็กน้ำหนักเบา (น้ำหนักรวมประมาณ 28g รวม
แบตเตอรี่) สะดวกในการพกพา
ㆍการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ต่ำและแบตเตอรี่ AAA สองก้อนที่ติด
ตั้งมา แต่เดิมสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ชั่วโมง
ㆍผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่โหมดสแตนด์บายเมื่อไม่มีสัญญาณอยู่ใผลิตภัณฑ์
ภายใน 5 วินาที
ㆍสามารถเปลี่ยนทิศทางการแสดงผลและดูง่าย

2.2 การใชงานหลักและขอบเขตการใชงาน
Pulse Oximeter สามารถใช้เพื่อวัดความอิ่มตัวของฮีโมโกลบินของ
มนุษย์และอัตราการเต้นของชีพจรผ่านนิ้วและระบุความเข้มของพัลส์โดย
การแสดงแถบ ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับใช้ในครอบครัว Oxygen Bar 
หน่วยงานทางการแพทย์เพื่อสังคมและยังวัดความอิ่มตัวของออกซิเจน
และอัตราการเต้นของชีพจร

2.3 ขอกำหนดดานสิ่งแวดลอม
สภาพแวดลอมการจัดเก็บ
a) อุณหภูมิ: -40 ํC-+60 ํC
b) ความชื้นสัมพัทธ์: <95%
c) ความดันบรรยากาศ: 500 hPa~1060 hPa

สภาพแวดลอมการทำงาน
a) อุณหภูมิ: 10 ํC ~ 40 ํC
b) ความชื้นสัมพัทธ์: 75%
c) ความดันบรรยากาศ: 700 hPa ~ 1060 hPa
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3. หลักการและขอควรระวัง

3.1 หลักการวัด
หลักการของ Oximeter มีดังต่อไปนี้ ประสบการณ์ที่กำหนดสูตรของ
กระบวนการข้อมูลขึ้นโดยใช้กฎแลมเบิร์ต - เบียร์ตามลักษณะการดูดซับ
สเปกตรัมของฮีโมโกลบินลดระดับ (Hb) และออกซีฮีโมโกลบิน (Hb02) 
โซนเรืองแสงและใกล้อินฟราเรด
หลักการทำงานของเครื่องมือคือ: เทคโนโลยีการตรวจสอบโฟโตอิเล็ก
ทริกออกซีฮีโมโกลบินถูกนำมาใช้ตามเทคโนโลยีการบันทึกการสแกน 
พัลส์กำลังการผลิตเพื่อให้ลำแสงสองลำแสงที่มีความยาวคลื่นต่างกัน
ของแสงสามารถโฟกัสไปที่ปลายเล็บของมนุษย์ผ่านเซ็นเซอร์มุมมอง
ชนิดนิ้วหนีบ จากนั้นสัญญาณที่วัดได้จะได้มาจากองค์ประกอบแสง
ข้อมูลที่ได้มาซึ่งจะแสดงบนหน้าจอผ่านการบำบัดในวงจร
อิเล็กทรอนิกส์และไมโครโปรเซสเซอร์

รูปที่ 1 หลักการทำงาน

Glow and Infrared-ray
Emission Tube

Glow and Infrared-ray
Receipt Tube



3.2 ขอควรระวัง
1. ควรวางนิ้วให้ถูกต้อง (ดูภาพประกอบที่แนบมาของคู่มือนี้รูปที่ 5) 
มิฉะนั้นอาจทำให้การวัดไม่แม่นยำ
2. ควรจัดเซ็นเซอร์ Sp02 และท่อรับโฟโตอิเล็กทริกให้อยู่ในตำแหน่งที่มี
ตำแหน่งระหว่าง
3. ไม่ควรใช้เซ็นเซอร์ Sp02 ในบริเวณที่ใกล้เส้นเลือดหรือข้อมือความดัน
โลหิตหรือได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือด
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเส้นทางแสงปราศจากสิ่งกีดขวางใด ๆ เช่นผ้า
ที่ทำจากยาง
5. แสงโดยรอบที่มากเกินไปอาจส่งผลต่อผลการวัด มันรวมถึงหลอดไฟ
นีออน แสงทับทิมคู่, เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดแสงแดดโดยตรง
และอื่น ๆ
6. การกระทำที่รุนแรงของวัตถุหรือการรบกวนด้วยไฟฟ้าอย่างรุนแรง
อาจส่งผลต่อความแม่นยำ
7. ผู้ใช้งานไม่ควรทาเล็บ หรือเครื่องสำอางอื่น ๆ บริเวณเล็บ

3.3 ขอจำกัด
1. เนื่องจากการวัดเป็นไปตามชีพจรของหลอดเลือดแดงจำเป็นต้องมี
การไหลเวียนของเลือดที่กระเพื่อมอย่างมาก สำหรับผู้ที่มีชีพจรอ่อน
เนื่องจากการช็อกอุณหภูมิโดยรอบ / ร่างกายต่ำ เลือดออกมากหรือ
การใช้ยาหดหลอดเลือดรูปคลื่น Sp02 (PLETH) จะลดลง ในกรณีนี้การ
วัดจะไวต่อสัญญาณรบกวนมากขึ้น
2. สำหรับผู้ที่มีเลือดเจือจางเช่น เมทิลีนบลูสีเขียวครามและกรดคราม
น้ำเงิน หรือคาร์บอนมอนอกไซด์เฮโมโกลบิน (Cohb) หรือเมไทโอนีน 
(Me + Hb) หรือเฮโมโกลบินซาลิไซลิกนี้ และบางส่วนมี ภาวะดีซ่าน การ
แสดงผลของ Sp02 อาจไม่ถูกต้อง
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การใช้ยาหดหลอดเลือดรูปคลื่น Sp02 (PLETH) จะลดลง ในกรณีนี้การ
วัดจะไวต่อสัญญาณรบกวนมากขึ้น
2. สำหรับผู้ที่มีเลือดเจือจางเช่น เมทิลีนบลูสีเขียวครามและกรดคราม
น้ำเงิน หรือคาร์บอนมอนอกไซด์เฮโมโกลบิน (Cohb) หรือเมไทโอนีน 
(Me + Hb) หรือเฮโมโกลบินซาลิไซลิกนี้ และบางส่วนมี ภาวะดีซ่าน การ
แสดงผลของ Sp02 อาจไม่ถูกต้อง

3. ยาจำพวก dopamine, procaine, prilocaine, lidocaine และ 
butacaine อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความผิดพลาดอย่างร้าย
แรงของของการวัด Sp02
4. เนื่องจากค่า SpO2 ทำหน้าที่เป็นค่าอ้างอิงสำหรับการตัดสินภาวะ
โลหิตจางจากโลหิตจางและโรคโลหิตจางที่เป็นพิษบางรายที่มีภาวะโลหิต
จางร้ายแรงอาจรายงานการวัดค่า Sp02 ที่ดีได้เช่นกัน

4. ขอกำหนดทางเทคนิค
1. ประเภท: คลิปหนีบนิ้ว
2. เวลาตอบสนอง: <5s
3. แบตเตอรี่: 2x AAA
4. อุณหภูมิในการทำงาน: 5 ํC-40 ํC
5. อุณหภูมิในการจัดเก็บ: -10 ํC ~ 50 ํC
6. ความอิ่มตัวของออกซิเจน: (ช่วงปกติ: 94% - 100%)
7. อัตราชีพจร: (ช่วงปกติ: 50 - 130bpm)
8. การแสดงความอิ่มตัวของออกซิเจน: 35 - 100%
9. การแสดงอัตราชีพจร: 30 - 250 BPM
10. ขนาด: 61.8 X 34.2 X 33.9 มม. (ยาวXกว้างXสูง)
12. น้ำหนัก: 27.8 กรัม (ไม่รวมถ่าน)

5 อุปกรณภายในกลอง
ㆍเครื่องวัดออกซฺเจนที่ปลายนิ้ว x1
ㆍสายคล้อง  x1
ㆍแบตเตอรี่ AAA 1.5V  x2
ㆍคู่มือการใช้งาน  x1

เครื่องวัดออกซิเจน โปรดดูคู่มือผู้ใช้ในบทที่เกี่ยวข้องสำหรับคำแนะนำใน
การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อโรค
ㆍอย่าให้ oximeter ฝังตัวในของเหลว เมื่อจำเป็นต้องทำความสะอาด
โปรดเช็ดพื้นผิวด้วยแอลกอฮอล์ทางการแพทย์ด้วยวัสดุที่อ่อนนุ่มอย่า
ฉีดของเหลวใด ๆ ลงบนอุปกรณ์โดยตรง
ㆍเมื่อทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยน้ำอุณหภูมิควรต่ำกว่า 60 'C
ㆍสำหรับนิ้วที่บางเกินไปหรือเย็นเกินไปอาจส่งผลต่อการวัด Sp02 และ
อัตราการเต้นของชีพจรตามปกติโปรดหนีบนิ้วที่หนาเช่นนิ้วหัวแม่มือ
และนิ้วกลางให้ลึกพอที่หัววัด
ㆍห้ามใช้อุปกรณ์กับทารกหรือทารกแรกเกิด
ㆍผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ที่มีความหนาของนิ้ว 
7 มม. ~ 25.4 มม.
ㆍผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับเด็กอายุ 4 ปีขึ้นไปและผู้ใหญ่ 
(น้ำหนักควรอยู่ระหว่าง 15 กก. ถึง 110 กก.)
ㆍอุปกรณ์อาจใช้งานไม่ได้สำหรับผู้ทดสอบทั้งหมด หากคุณไม่สามารถ
อ่านค่าได้อย่างเสถียรให้หยุดใช้
ㆍระยะเวลาการอัปเดตข้อมูลน้อยกว่า 5 วินาทีซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามอัตราชีพจรที่แตกต่างกัน
ㆍรูปคลื่นถูกทำให้เป็นมาตรฐาน โปรดอ่านค่าที่วัดได้เมื่อรูปคลื่นบนหน้า
จอมีความสม่ำเสมอและคงที่ ค่าที่วัดได้นี้เป็นค่าที่เหมาะสมที่สุด
ㆍและรูปคลื่นในขณะนี้เป็นค่ามาตรฐานหากมีอาการผิดปกติบางอย่าง
ปรากฏขึ้นบนหน้าจอระหว่างขั้นตอนการทดสอบให้ดึงนิ้วออกและใส่
เข้าไปใหม่เพื่อให้ใช้งานได้ตามปกติ
ㆍอุปกรณ์มีอายุการใช้งานปกติเป็นเวลาสามปีนับตั้งแต่เกิดกระแส
ไฟฟ้าครั้งแรก
ㆍเชือกแขวนที่ติดมากับผลิตภัณฑ์ทำจากวัสดุที่ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้
หากมีความรู้สึกไวต่อเชือกแขวนให้หยุดใช้ นอกจากนี้ควรให้ความ
สำคัญ



6. การติดตั้ง
6.1 การติดตั้งหนาจอและผลิตภัณฑ

รูปที่ 2 หน้าจอ

หนวยออกซิเจน
ในเลือด

หนวยออกซิเจน
ในเลือด

แจงเตือนแบตเตอรี่ออน
แจงเตือน
แบตเตอรี่ออน

อัตราชีพจร
อัตราชีพจร

กราฟแทงชีพจร

กราฟแทงชีพจรคลื่นชีพจร

รูปที่ 3 หน้าจอ

รูปที่ 4 การใส่แบตเตอรี่



6.2 แบตเตอรี่
ขั้นตอนที่ 1. ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA สองก้อนให้ถูกขั้ว (รูปที่ 4)
ขั้นตอนที่ 2. ปิดฝาครอบ 

             โปรดใชความระมัดระวังเมื่อคุณใสแบตเตอรี่ 
           เนื่องจากการใสที่ไมเหมาะสมอาจทำใหอุปกรณ      
           เสียหายได

6.3 การติดตั้งสายคลอง
ขั้นตอนที่ 1. เอาปลายเชือกผ่านรู
ขั้นตอนที่ 2. สอดปลายเชือกอีกด้านผ่านอันแรกแล้วขันให้แน่น

รูปที่ 4 การติดตั้งสายคล้อง



6.2 แบตเตอรี่
ขั้นตอนที่ 1. ใส่แบตเตอรี่ขนาด AAA สองก้อนให้ถูกขั้ว (รูปที่ 4)
ขั้นตอนที่ 2. ปิดฝาครอบ 

             โปรดใชความระมัดระวังเมื่อคุณใสแบตเตอรี่ 
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6.3 การติดตั้งสายคลอง
ขั้นตอนที่ 1. เอาปลายเชือกผ่านรู
ขั้นตอนที่ 2. สอดปลายเชือกอีกด้านผ่านอันแรกแล้วขันให้แน่น

7. การใชงาน
1. ใส่แบตเตอรี่สองก้อนให้ถูกทิศทาง และจากนั้นปิดฝาครอบ
2. เปิดคลิปดังแสดงในรูปที่ 5

3. ให้นิ้วของผู้ใช้งานสอดเข้าไปในเบาะยางของอุปกรณ์ 
(ตรวจสอบให้แน่ใจว่านิ้วอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง) แล้วหนีบนิ้ว
4. กดปุ่มหนึ่งครั้งที่แผงด้านหน้า
5. อย่าเขย่านิ้วและทำให้ผู้ใช้งานสบายใจในระหว่างกระบวนการ ในขณะ
เดียวกันไม่แนะนำให้เคลื่อนไหวร่างกาย
6. ดูข้อมูลโดยตรงจากการแสดงผลบนหน้าจอ
7. ปุ่มมีสองฟังก์ชั่น เมื่ออุปกรณ์อยู่ในโหมดสแตนด์บายการกดปุ่มจะ
สามารถออกจากอุปกรณ์ได้ เมื่ออุปกรณ์อยู่ในสถานะการทำงานการกด
ปุ่มนาน ๆ สามารถเปลี่ยนความสว่างของหน้าจอได้
8. อุปกรณ์สามารถเปลี่ยนทิศทางการแสดงผลตามทิศทางตาม
ต้องการ

          เล็บและทอเรืองแสงควรอยูดานเดียวกัน

รูปที่ 5 Put the finger in position
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          เล็บและทอเรืองแสงควรอยูดานเดียวกัน

8. การซอมแซมและบำรุงรักษา
ㆍกรุณาเปลี่ยนแบตเตอรี่เมื่อสัญลักษณ์แรงดันไฟฟ้าต่ำแสดงบนหน้า

จอ
ㆍโปรดทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์ก่อนใช้งาน เช็ดอุปกรณ์ด้วย
แอลกอฮอล์ทางการแพทย์ก่อนแล้วจึงปล่อยให้ผึ่งลมให้แห้งหรือ
ทำความสะอาดด้วยผ้าแห้ง
ㆍการใช้แอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์หลังการใช้งานป้องกันการ
ติดเชื้อข้ามเพื่อใช้ในครั้งต่อไป
ㆍโปรดนำแบตเตอรี่ออกหากไม่ใช้เครื่องวัดออกซิเจนใช้เป็นเวลานาน
ㆍอุณหภูมิสภาพแวดล้อมการจัดเก็บที่ดีที่สุดของอุปกรณ์คือ -40 ํC 
ถึง 60 ํC และความชื้นสัมพัทธ์ไม่สูงกว่า 95%
ㆍขอแนะนำให้ผู้ใช้งานทำการสอบเทียบอุปกรณ์ตามระยะเวลา 
(หรือตามโปรแกรมสอบเทียบของโรงพยาบาล). นอกจากนี้ยัง
สามารถดำเนินการได้ที่ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐหรือเพียงแค่
ติดต่อเราเพื่อสอบเทียบ

          ไมสามารถใชการฆาเชื้อดวยแรงดันสูงกับ 
          อุปกรณได

          อยาจุมอุปกรณลงในของเหลว
          ขอแนะนำวาควรเก็บอุปกรณไวในสภาพแวดลอม  
          ที่แหง

          ความชื้นอาจลดอายุการใชงานของอุปกรณหรือ 
          อาจทำใหอุปกรณเสียหายได
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9. การวิเคราะหขอมูล

10. ปญหาและการแกไข

SpO2 (ความอิ่มตัวของ
ออกซิเจน) เปน% การจำแนกประเภท / มาตรการที่ตองดำเนินการ

100% - 94%

93% - 90%

< 90%

ปกติ

ระดับลดลง: ควรปรึกษาแพทย์

ระดับวิกฤต: ต้องได้รับการรักษาอย่าง
เร่งด่วน

ปญหา

SpO2 และ Pulse
Rate ไม่สามารถ
แสดงได้ตามปกติ

SpO2 และ Pulse
Rate ไม่
แสดงอย่างเสถียร

1. วางนิ้วไม่ถูกต้อง
2. SpO2 ของผู้ทดสอบ
ต่ำเกินไป

1. วางนิ้วไม่ลึกพอ
2. นิ้วสั่นหรือผู้ใช้
เคลื่อนไหว

วางนิ้วให้ถูกต้อง
แล้วลองอีกครั้ง

1. วางนิ้วให้ถูกต้อง
แล้วลองอีกครั้ง
2. ให้ผู้รับการตรวจ
สงบสติอารมณ์

สาเหตุ วิธีแกไข



ปญหา

ไม่สามารถ
เปิดเครื่องได้

จอแสดงผล
ดับกะทันหัน

1. แบตเตอรี่หมดหรือ
เกือบหมด
2.ใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง
3. ความผิดปกติของ
อุปกรณ์

1. ผลิตภัณฑ์จะเข้าสู่
โหมดสแตนด์บาย
เมื่อไม่มีสัญญาณอยู่ใน
ผลิตภัณฑ์ภายใน 5 วินาที
2. แบตเตอรี่ใกล้จะหมด

1. เปลี่ยนแบตเตอรี่
2. ติดตั้งแบตเตอรี่ใหม่
3. กรุณาติดต่อศูนย์
บริการในพื้นที่

1. ปกติ
2. เปลี่ยนแบตเตอรี่

สาเหตุ วิธีแกไข



สัญลักษณ รายละเอียด

Type BF

คู่มือการใช้งาน

ความอิ่มตัวของออกซิเจน (%) 

อัตราชีพจร (bpm)

ตัวบ่งชี้แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่อ่อน
(เปลี่ยนแบตเตอรี่ในเวลาที่หลีกเลี่ยงการวัดที่ไม่แน่นอน)
1. ไม่ได้ใส่นิ้ว
2. ตัวบ่งชี้ความไม่เพียงพอของแบตเตอรี่

ขั้วบวก

ขั้วลบ

1. เปลี่ยนความสว่างของ
2. ออกจากโหมดสแตนด์บาย

หมายเลขซีเรียล

สัญญาณเตือน ห้าม

WEEE ( 2002/96 / EC)

การคุ้มครองระหว่างประเทศ

11. ความหมายและสัญลักษณ



ขอมูลการแสดงผล

ขอมูลจําเพาะของ SpO2

ขอกำหนดความอิ่มตัวของออกซิเจน

ความเขมขนของออกซิเจน

ประเภทแบตเตอรี่

ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด
(SpO2)

อัตราชีพจร (PR)

ความเข้มของชีพจร (กราฟแ่ง)

คลื่นชีพจร

ช่วงการวัด

ความแม่นยำ

เซ็นเซอร์ออปติคอล

35% - 100%, (ความละเอียด 1%)

70% - 100%: ±2%, ต่ำกว่า 70% ไม่ระบุ

แสงสีแดง (ความยาวคลื่น 660 นาโนเมตร)
แสงอินฟราเรด (ความยาวคลื่อน 880 นาโนเมตร)

ช่วงการวัด

ความแม่นยำ

30 - 250 bpm, (ความละเอียด 1 bpm)

±2 bpm or ±2%

หน้าจอแสดงผลดิจิตอล

หน้าจอแสดงผลดิจิตอล

หน้าจอการแสดงผลกราฟแท่ง

หน้าจอการแสดงผลรูปคลื่น

โหมดการแสดงผล

ช่วงความเข้มข้น
การแสดงกราฟแท่งแบบต่อเนื่อง
การแสดงผลที่สูงขึ้นจะบ่งบอกถึงชีพจรที่แรงขึ้น

1.5V (แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA x 2)

11. Key of Symbols12. ขอมูลจำเพาะของฟงกชัน



ขนาด

น้ำหนัก

61.8 x 34.2 x 33.9 มม.

ประมาณ 27.8 กรัม (ไม่รวมแบตเตอรี่)

อายุการใชงานแบตเตอรี่

ขนาดและน้ำหนัก

แบตเตอรี่ 2 ก้อนสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 20 ชั่วโมง

13. การกำจัด
ㆍห้ามทิ้งอุปกรณ์รวมกับขยะในครัวเรือน เมื่อหมดอายุการใช้

งาน ทิ้งเครื่องที่จุดรวบรวมหรือรีไซเคิลในพื้นที่ที่เหมาะสม 

ทิ้งอุปกรณ์ตามข้อกำหนด EC - WEEE (ขยะอุปกรณ์ ไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์) หากคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดต่อหน่วยงานท้องถิ่นที่

รับผิดชอบในการกำจัดขยะ

ㆍการกำจัดแบตเตอรี่ที่หมดหรือไม่ใช้งานใส่กล่องรวบรวมที่จุดรีไซเคิล

หรือร้านค้าปลีกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดไว้เป็นพิเศษ คุณจำเป็น

ต้องทิ้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

รหัสด้านล่างนี้พิมพ์บนแบตเตอรี่ที่มีสารอันตราย:

Pb = แบตเตอรี่มีตะกั่ว

Cd = แบตเตอรี่มีแคดเมียม

Hg = แบตเตอรี่มีสารปรอท
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Pulse Oximeter
Instruction manual

Mode. L-PO02



Dear Users, thank you very much for purchasing our product.
The Manual is written for the current Pulse Oximeter, in
case of modifications and software upgrades, the information 
contained in this document is subject to change without 
notice.
The Manual describes. in accordance with the Pulse 
Oximeter's features and requirements, main structure,
functions, specifications, correct methods for transportation,
installation, usage, operation, repair, maintenance and
storage, etc.as well as the safety procedures to protect both
the user and equipment. Refer to the respective chapters for
details.
Please read the Manual very carefully before using this
equipment. These instructions describe the operating
procedures to follow these instructions can cause measuring
abnormality, equipment damage and personal Injury.
The manufacturer is NOT responsible for the safety,
reliability and performance issues and any monitoring
abnormality, personal injury and equipment damage due to
users negligence of the operation instructions. The
manufacturer's warranty service does not cover such faults.
Owing to the forthcoming renovation, the specific products
you received may not be totally in accordance with the
description of this User Manual. We would sincerely regret
for that.

Instructions to User



• The uncomfortable or painful feeling may appear if using
the device ceaselessly, especially for the microcirculation
barrier testee. It is recommended that the sensor should
not be applied to the same finger for over 2 hours.
• For the individual testee, there should be a more prudent
inspecting in the placing process. The device can not be
clipped on the edema and tender tissue.
• The light (the infrared is invisible )emitted from the device
is harmful to the eyes, so the user and the maintenance
man, can not stare at the light.
• Testee can not use enamel or other makeup.
• Testee's fingernail can not be too long.
• Please peruse the relative content about the clinical
restrictions and caution.
• This device is not intended for treatment.

1. Safety

1.1 Instructions for Safe Operations
ㆍCheck the main unit and all accessories periodically  to
make sure that there is no visible damage that may affect
The device may not work for all testes. safety and
monitoring performance about cables and transducers. It is
recommended that the device should be inspected once a
week at least. When there is obvious damage, stop using

WARNING



the monitor.
ㆍNecessary maintenance must be performed by qualified
service engineers ONLY. Users are not permitted to
maintain it by themselves.
ㆍThe oximeter cannot be used together with devices not
specified in Users Manual. Only the accessory that
appointed or recommendatory by manufacture can be used
with this device.
ㆍThis product is calibrated before leaving factory.

1.2 Warnings
ㆍExplosive hazard-do NOT use the oximeter in environment
with inflammable gas such as some ignitable anesthetic
agents,
ㆍDO NOT use the oximeter while the testee measured by
MRI and CT.
ㆍThe person who is allergic to rubber can not use this
device.
ㆍThe disposal of scrap instrument and its accessories and
packings(including battery, plastic bags, foams and paper
boxes )should follow the local laws and regulations.
ㆍPlease check the packing before use to make sure the
device and accessories are totally in accordance with the
packing list, or else the device may have the possibility of
working abnormally.
ㆍPlease don't measure this device with function test paper
for the device's related information.



1.3 Attentions
ㆍ Keep the oximeter away from dust, vibration, corrosive
substances, explosive materials. high temperature and
moisture.
ㆍ If the oximeter gets wet, please stop operating it.
ㆍ When it is carried from cold environment to warm or
humid environment please do not use It immediately.
ㆍ DO NOT operate keys on front panel with sharp materials.
ㆍ High temperature or high pressure steam disinfection of
the oximeter is not permitted. Refer to User Manual in the
relative chapter for instructions of cleaning and
disinfection.
ㆍ Do not have the oximeter immerged in liquid. When is
needs cleaning ,please wipe its surface with medical
alcohol by soft material Do not spray any liquid on the
device directly.
ㆍ When cleaning the device with water, the temperature
should be lower than than 60 'C.
ㆍ As to the fingers which are too thin or too cold, it would
probably affect the normal measure of the testee Sp02 and
pulse rate, please clip the thick finger such as thumb and
middle finger deeply enough into the probe.
ㆍ Do not use the device on infant or neonatal testeห.
ㆍ The product is suitable for children and adults with finger 
thickness of 
7~25.4 mm.
ㆍ The product is suitable for children above four years old



and adults(Weigh should be between  15 kg to 110 kg).
ㆍ The device may not work for all testee. If you are unable
to achieve stable readings, discontinue use.
ㆍ The update period of data is less than 5 seconds, which is
changeable according to different individual pulse rate.
ㆍ The waveform is normalized. Please read the measured
value when the waveform on screen is equably and
steady-going, Here this measured value is optimal value
ㆍ And the waveform at the moment is the standard one.
If some abnormal conditions appear on the screen during test 
process, pull out the finger and reinsert to restore normal use.
ㆍ The device has normal useful life for three years since the
first electrified.
ㆍ The hanging rope attached the product is made from
Non-allergy material, if group are sensitive to the hanging
rope, stop using it. In addition, pay attention to the use of
the hanging rope, do not wear it around the neck avoiding
cause harm to the testee.
ㆍ The instrument does not have a low-voltage alarm 
function, it only shows the low-voltage, please change the 
battery when the battery energy is used out.
ㆍ When the parameter is particularly, The instrument does 
not have an alarm function. Do not use the device in 
situations where alarms are required.
ㆍ Batteries must be removed if the device is going to be
stored for more than one month, or else batteries may leak.
ㆍ A flexible circuit connects the two parts of the device. Do
not twist or pull on the connection.



1.4 Indication for Use
The Fingertip Pulse Oximeter is a non-invasive device
intended for the spot-check of oxygen saturation of
arterial hemoglobin(Sp02 )and the pulse rate of adult and
testee in home This device is not intended for continuous
monitoring.

2. Overview
The pulse oxygen saturation is the percentage of Hb02  in the 
total Hb in the blood, so-called the 02 concentration in the 
blood. It is an important bio-parameter for respiration. For the 
purpose of measuring the Sp02 more easily and accurately, 
our company developed the Pulse Oximeter. At the same time, 
the device can measure the pulse rate simultaneously.
The Pulse Oximeter features in small volume, low power 
consumption, convenient operation, and is portable. It is only 
necessary for the testee to put one of his fingers into a 
fingertip photoelectric sensor for diagnosis, and a display 
screen will directly show the measured value of Hemoglobin 
Saturation.

2.1 Features
ㆍOperation of the product is simple and convenient.
ㆍThe product is small in volume, light in weight(total weight 
is about 28g including batteries ), and convenient in carrying.
ㆍPower consumption of the product is low and the two 
originally equipped AAA batteries can be operated



continuously for 20 hours.
ㆍThe product will enter standby mode when no signal is in 
the product within 5 seconds.
ㆍDisplay direction can be changed, easy to view.

2.2 Major Applications and Scope of Application
The Pulse Oximeter can be used to measure human 
Hemoglobin Saturation and pulse rate through the finger, and 
indicate the pulse intensity by the bar display. The product is 
suitable for use in family, Oxygen Bar, social medical 
organizations, and also the measure of saturation oxygen and 
pulse rate.

2.3 Environment Requirements
Storage Environment
a)Temperature; -40 ํC-+60 ํC
b )Relative humidity: <95%
c)Atmospheric pressure: 500 hPa~1060 hPa

Operating Environment
a)Temperature: 10"C~40 C
b)Relative Humidity: 75%
c)Atmospheric pressure: 700 hPa~1060 hPa

3. Principle and Caution

3.1 Principle of Measurement
The principle of the Oximeter is as follows: An experience the 



formula of data process is established making use of 
Lambert-Beer Law according to Spectrum Absorption 
Characteristics of Reductive Hemoglobin (Hb) and 
Oxyhemoglobin (Hb02) in glow & near-infrared zones. 
Operation principle of the instrument is: Photoelectric 
Oxyhemoglobin Inspection Technology is adopted in 
accordance with Capacity Pulse Scanning Recording 
Technology so that two beams of different wavelengths of 
lights can be focused onto a human nail tip through a 
perspective clamp finger-type sensor. Then measured signal 
can be obtained by a photosensitive element, information 
acquired through which will be shown on screen through 
treatment in electronic circuits and microprocessors.

3.2 Caution
1.The finger should be placed properly(see the attached
illustration of this manual,Figure 5), or else it may cause
inaccurate measurement.

Glow and Infrared-ray
Emission Tube

Glow and Infrared-ray
Receipt Tube

Figure 1 Operating principle



2.The Sp02 sensor and photoelectric receiving tube should
be arranged in a way with the subjects arteriole in a
position there between.
3.The Sp02 sensor should not be used at a location or limb
tied with arterial canal or blood pressure cuff or receiving
intravenous injection.
4.Make sure the optical path is free from any optical
obstacles like rubberized fabric.
5.Excessive ambient light may affect the measuring result.  It
includes fluorescent lamp, dual ruby light, infrared heater,
direct sunlight and etc.
6.Strenuous action of the subject or extreme electrosurgical
interference may also affect the accuracy.
7.Testes can not use enamel or other makeup.

3.3 Restrictions
1. As the measure is taken on the basis of arteriole pulse, 
substantial pulsating blood flow of subject is required. For a 
subject with weak pulse due to shock, low ambient/body 
temperature, major bleeding, or use of vascular contracting 
drug, the Sp02 waveform (PLETH)will decrease. In this case, 
the measurement will be more sensitive to interference.
2. For those with a substantial amount of staining dilution 
drug (such as methylene blue, indigo green, and acid indigo 
blue), or carbon monoxide hemoglobin(Cohb), or methionine 
(Me+Hb)or this salicylic hemoglobin, and some with icterus 
problem, the Sp02 determination by this monitor may be 
inaccurate.



4. As the SpO2 value serves as a reference value for the 
judgement of anemic anoxi and toxic anoxia, some with 
serious anemia may also report good Sp02 measurement.

4. Technical requirements
1. Type: finger clip
2. Response time: <5s
3. Battery: 2x AAA
4. Operating temperature: 5 ํC-40 ํC
5. Storage temperature: -10 ํC ~ 50 ํC
6. Hemoglobin saturation: Upper limit: 100/ Bottom limit:  94
7. Pulse rate limit: Upper limit:130/ Bottom limit:  50
8. Hemoglobin saturation display: 35~100%
9. Pulse rate display: 30~250 BPM
10. Dimension: 61.8 X 34.2 X 33.9 mm. (LxWxH)
12. Net Weight: 27.8 g. (without battery)

5. Accessories
ㆍPulse oximeter x1
ㆍHanging rope x1
ㆍBatteries AAA 1.5V x2
ㆍUser Manual x1

6. Installation
6.1 Screen and product installation



Figure 2 Screen

Figure 4 Batteries installation

Figure 5 Mounting the hanging rope

Figure 3 Screen

SpO2

SpO2

Low-battery
indication

Low-battery
indication

Pulse rate Pulse rate

Pulse bar graph

Pulse bar graphPulse waveform



6.2 Battery
Step 1. Insert the two AAA size batteries properly in the right 
direction. (Figure 4)
Step 2. Replace the cover.

             Please take care when you insert the  
           batteries for the improper insertion may  
           damage the device.
6.3 Mounting the Hanging Rope
Step 1. Put the end of the rope through the hole. (Figure 5)
Step 2. Put another end of the rope through the first one and 
then tighten it.

7. Operating Guide
1.Insert the two batteries properly to the direction and
then replace the cover.
2.Open the clip as shown in Figure 5

Figure 6 Put the finger in position



3.Let the testee's finger put into the rubber cushions of the
clip (make sure the finger is in the right position ), and then 
clip the finger.
4.Press the button once on the front panel.
5.Do not shake the finger and keep the testee at ease during 
the process. Meanwhile, the human body is not recommended 
in movement status.
6.Get the information directly from the screen display.
7.The button has two functions. When the device is in 
standby mode, pressing the button can exit it; When the 
device is in operation status, pressing the button long can 
change the brightness of the screen.
8. The device could change the display direction according to
the handing direction.

            Fingernails and the luminescent tube    
            should be on the same side.

8. Repairing and Maintenance
ㆍ Please change the batteries when the low-voltage 
displayed on the screen.
ㆍ Please clean the surface of the device before using.
Wipe the device with medical alcohol first and then let
it dry in air or clean it by dry clean fabric.
ㆍ Using the alcohol to disinfect the product after use,
prevent from cross infection for next time use.
ㆍ Please take out the batteries if the oximeter is not in

6.2 Battery
Step 1. Insert the two AAA size batteries properly in the right 
direction. (Figure 4)
Step 2. Replace the cover.

             Please take care when you insert the  
           batteries for the improper insertion may  
           damage the device.
6.3 Mounting the Hanging Rope
Step 1. Put the end of the rope through the hole. (Figure 5)
Step 2. Put another end of the rope through the first one and 
then tighten it.

7. Operating Guide
1.Insert the two batteries properly to the direction and
then replace the cover.
2.Open the clip as shown in Figure 5



use for a long time.
ㆍ The best storage environment of the device is-40'C to
60'C ambient temperature and not higher than 95%
relative humidity.
ㆍ Users are advised to calibrate the device termly (or
according to the calibrating program of hospital). It also
can be performed at the state-appointed agent or just
contact us for calibration.

           High-pressure sterilization cannot be used  
           on the device.
           Do not immerse the device in liquid.
           It is recommended that the device should  
           be kept in a dry environment.
           Humidity may reduce the useful life of the
           device, or even damage it.

9. Evaluating measurement results

3.Let the testee's finger put into the rubber cushions of the
clip (make sure the finger is in the right position ), and then 
clip the finger.
4.Press the button once on the front panel.
5.Do not shake the finger and keep the testee at ease during 
the process. Meanwhile, the human body is not recommended 
in movement status.
6.Get the information directly from the screen display.
7.The button has two functions. When the device is in 
standby mode, pressing the button can exit it; When the 
device is in operation status, pressing the button long can 
change the brightness of the screen.
8. The device could change the display direction according to
the handing direction.

            Fingernails and the luminescent tube    
            should be on the same side.

8. Repairing and Maintenance
ㆍ Please change the batteries when the low-voltage 
displayed on the screen.
ㆍ Please clean the surface of the device before using.
Wipe the device with medical alcohol first and then let
it dry in air or clean it by dry clean fabric.
ㆍ Using the alcohol to disinfect the product after use,
prevent from cross infection for next time use.
ㆍ Please take out the batteries if the oximeter is not in

SpO2 measurement
 (oxygen saturation) in %

Classification/measures to be taken

100% - 94%

93% - 90%

< 90%

Normal
Decreased range: visit to the doctor
recommended

Critical range Seek medical attention 
urgently



10. Troubleshooting

Trouble

The SpO2 and 
Pulse Rate can’t 
be displayed
normally.

The SpO2 and 
Pulse Rate are 
not displayed 
stably.

1.The finger is not 
properly positioned.
2.The testee SpO2 is 
too low to be detected.

1. The finger is not 
placed inside deep 
enough.
2. The finger is shaking 
or the testee  is moving.

1.Place the finger 
properly and try 
again.

1. Place the finger 
properly and try 
again.
2. Lat the testee 
keeps calm.

Possible Reason Solution

The device 
can’t be turned 
on.

The display is 
off suddenly.

1. The batteries are 
drained or almost 
drained.
2. The batteries are 
not inserted properly.
3. The malfunction of 
the device

1. The product will 
enter standby mode 
when no signal is in 
the product within 5 
seconds.
2. The batteries are 
almost drained.

1. Change batteries.
2. Reinstall batteries.
3. Please contact 
the local service 
center.

1. Normal.
2. Change batteries.



Symbol Description

Type BF

Refer to instruction manual/booklet

The pulse oxygen saturation(%)

Pulse rate(bpm)

The battery voltage indication is deficient
(change the battery in time avoiding the inexact measure)

1. No finger inserted
2. An indicator of signal inadequacy

Battery positive electrode

Battery cathode

1. Change brightness of
2. Exit standby mode

Serial number

Alarm inhibit

WEEE ( 2002/96 / EC)

International Protection

11. Key of Symbols



Display information

Sp02 Parameter Specification

Pulse Parameter Specification

Pulse Intensity

Battery Requirement

The Pulse Oxygen
Saturation(SpO2)

Pulse Rate (PR)

Pulse Intensity(bar-graph)

Pulse wave

Measuring range

Accuracy

Optical Sensor

35%-100%, (the resolution is 1%)

70% -100% : ±2%, Below 70% unspecified

Red light(wavelength is 660 nm)
Infrared ( wavelength is 880 nm)

Measuring range

Accuracy

30 - 250 bpm, (the resolution is 1 bpm)

±2 bpm or ±2%, select larger

Digital display

Digital display

Bar-graph display

Waveform

Display mode

Range
Continuous bar-graph display, the higher display
indicate the stronger pulse

1.5V (AAA Size) allkaline batteries x 2

11. Key of Symbols12. Function Specification



Dimensions

Weight

61.8 x 34.2 x 33.9 mm.

About 27.8 g.

13. Disposal
ㆍFor environmental reasons, do not dispose of the 
device in the household waste at the end of its useful 
life. Dispose of the unit at a suitable local collection or 
recycling point. Dispose of the device in accordance 
with EC Directive – WEEE (Waste Electrical and Electronic 
Equipment). If you have any questions, please contact the 
local authorities responsible for waste disposal.
ㆍThe empty, completely flat batteries must be disposed of 
through specially designated collection boxes, recycling 
points, or electronics retailers. You are legally required to 
dispose of the batteries.The codes below are printed on 
batteries containing harmful substances:
Pb = Battery contains lead,
Cd = Battery contains cadmium, 
Hg = Battery contains mercury.

Battery Usefull Life

Dimensions And Weight

2 batteries can work continually for 20 hours
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