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นําแกนสายเสียบในรองของตัวเรือน โดยกดปุมเหล็กเพื่อให

แกนสายเขาไดงายข้ึน โดยใหดานที่มีหวงล็อกอยูดานเดียว

กับปุมควบคุม

การใสสายนาฬกา

ปุมควบคุม คือ ปุมควบคุมการทํางานของนาฬกา

ซ่ึงจะอยูดานลางของหนาปดนาฬกา โดยปุมควบคุมมี 3 ปุม

ดังนี้

คําอธิบายการใชงาน

ปุมควบคุมหลัก ใชสําหรับควบคุมการทํางานของนาฬกา

โดยการแตะ หรือ แตะคาง หรือเล่ือนหนาจอไปเมนูถัดไป

ปุมควบคุมซาย ใชสําหรับยอนหลับไปเมนูกอนกอนหนา

ปุมควบคุมขวา ใชสําหรับเล่ือนไปเมนูถัดไป

แตะ คือ การแตะที่ปุมควบคุมแลวปลอย เพื่อเปลี่ยนฟงกชั่นตางๆ

ของนาฬกา

แตะคาง คือ การแตะที่ปุมควบประมาณ 5 วินาที เพ่ือเขาใชงานฟงกชั่นนั้นๆ

การเปด-ปดนาฬกา

การเปดนาฬกา – แตะคางที่ปุมควบคุม

การปดนาฬกา – แตะเลื่อนไปยังเมนู “ตั้งคา” จากนั้นแตะคางที่

ปุมควบคุมหลัก เพื่อเขาสูเมนูตั้งคา จากนั้นแตะเลื่อนไปยังเมนูรูปสวิทช

แลวแตะคางเพื่อปดนาฬกา

เวลาและวันที่จะอัพเดทอัตโนมัติ เมื่อทําการเชื่อมตอนาฬกากับแอพพลิเคชั่น

Mecare โดยสามารถดูวิธีการเชื่อมตอไดตามระบบมือถือของทาน

( Android หรือ iOS )

การตั้งนาฬกา
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การใชงานนาฬกา

Xfit Mate มีเมนูการทํางานหลักทั้งหมด 9 เมนู ดังนี้

หนาปดนาฬกา – มีใหเปลี่ยนทั้งหมด 3 แบบ โดยสามารถเปล่ียนไดโดย

แตะใหหนาปดนากาแสดง จากน้ันแตะคางที่ปุมควบคุมหลัก

หนาปดนาฬกาก็จะเปลี่ยน

เมนูกิจกรรม – คือหนาท่ีรวบกิจกรรมการเคลื่อนไหวตางๆ

แลวนํามาเทียบเปนจํานวนกาว โดยเมนูนี้จะแสดง จํานวนกาว

การเผาพลาญแคลอรี่,ระยะทางที่เคลื่อนที่ในแตละวัน โดยคาตางๆ

จะเริ่มนับใหม หลังเที่ยงคืนของแตละวัน

เมนูการวัด ECG – เปนหนาสําหรับการวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG)

ผานตัวนาฬกาแบบทันที โดยไมตองวัดผานแอพพลิเคชั่น โดยสามารถทําได

ดังนี้ แตะไปที่หนาเมนูการวัด ECG จากนั้น นํานิ้วช้ีแตะที่แกนเซ็นเซอร

ECG คางไว

นาฬกาจะเริ่มทําการวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ โดยจะแสดงออกมาเปนกราฟ

พรอมทั้งเวลาจะเริ่มนับถอยหลัง (ดานลางขวา) จาก 60 จนถึง 0 

จึงถือวาการวัดเสร็จสิ้น โดยระหวางวัดจะแสดงอัตราการเตนของหัวใจ 

(ดานบนขวา) และ HRV (ดานลางซาย) ซึ่งเปนคาที่สามารถบงบอกถึง

ความเครียดในขณะน้ันได
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เมนูอัตราการเตนของหัวใจ – เปนเมนูสําหรับวัดอัตราการเตนของหัวใจ

โดยเมื่อแตะมาที่เมนูนี้ นาฬกาจะเริ่มทําการวัดทันที รอประมาณ 30 วินาที

คาอัตราการเตนของหัวใจก็จะแสดงบนหนาจอ และแสดงเปนกราฟที่หนาจอ

เมนูความดันโลหิต – เปนเมนูสําหรับวัดความดันโลหิต โดยเมื่อแตะมาท่ีเมนูนี้

นาฬกาจะเริ่มทําการวัดทันที รอประมาณ 30 วินาที คาความดันโลหิต

จะแสดงบนหนาจอ โดยคาที่วัดไดจะถูกนํามาแสดงเปนกราฟไวบนหนาจอ

เมนูวัดออกซิเจน – เปนเมนูสําหรับวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด

โดยแสดงออกมาเปนเปอรเซ็น โดยเมื่อแตะมาที่เมนูนี้ นาฬกาจะเริ่มทําการวัด

รอประมาณ 30 วินาที คาความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือด

จะแสดงบนหนาจอ

เมนูกีฬา – เปนเมนูสําหรับใชวัดขอมูลสําหรับออกกําลังกาย โดยมีใหเลือก

ทั้งหมด 3 ชนิดกีฬา คือ เดิน/วิ่ง, จักรยาน และ ฟตเนส

โดยมีขั้นตอนการใชงานดังนี้

- แตะมาที่เมนูกีฬา และแตะคางเมื่อสูโหมดออกกําลังกาย

- เลื่อนเพื่อเลือกชนิดกีฬา จากนั้นแตะคางเพื่อเริ่มออกกําลังกาย

เวลาจะเริ่มนับ พรอมทั้งจับคาการออกกําลังกายตางๆ ไดแก จํานวนกาว

ระยะทาง พลังงานท่ีใช และอัตราการเตนของหัวใจ ณ ปจจุบัน

หากตองการหยุดออกกําลังกายใหทําการ แตะคางที่ปุมควบคุมหลัก

สวนการออกจากโหมดออกกําลังกาย ใหแตะเลื่อนไปยังรูปลูกศร

จากนั้นแตะคาง เพื่อกลับสูหนาเมนูหลัก
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เมนูขอความ – เปนเมนูสําหรับดูขอความแจงเตือนตางๆ เชน สายโทรเขา

SMS,Line,Facebook เปนตน โดยแตะคางเพื่อเขาไปดู 5 ขอความลาสุด

หากตองการลางกลองขอความ สามารถเลื่อนไปยังหนารูปถังขยะ

แลวแตะคางขอความตางๆก็จะถูกลบออกไป

เมนูตั้งคา – เปนเมนูสําหรับใชตั้งคาตางๆกับนาฬกา โดยเมื่อแตะคาง

จะมีเมนูยอย ดังนี้

เมนูความสวาง : คือเมนูสําหรับปรับความสวางของหนาปดนาฬกา

สามารถปรับไดโดยแตะคางที่ปุมควบคุม แลวความสวางก็จะถุกปรับ

เปนระดับ 1,2,3 ตามลําดับ

(หากปรับความสวางมากจะทําใหเปลืองแบตเตอรี่มาก)

เมนูพลิกจอ : คือเมนูสําหรับ เปด-ปด การจับการพลิกขอมือ

เพื่อใหหนาปดนาฬกาแสดงข้ึนมาทันทีโดยไมตองแตะหนาจอ

โดยแตะคางใหรูปที่หนาจอนาฬกาเปนเครื่องใหมถูก หรือ

หากไมตองการใหจับการพลิกหนาจอใหแตะคางจนหนาจอนาฬกา

เปนเครื่องหมาย กากบาท

เมนูหามรบกวน : คือเมนูสําหรับเปด-ปด การแจงเตือนตางๆ หากเปดไว

จะมีการแจงเตือนตางๆเขามา แตหากปดไว จะไมมีการแจงเตือนที่นาฬกา

โดยสามารถเปด-ปดไดโดยการแตะคางที่ปุมควบคุม หากสัญลักษณ

เปนสีเทา หมายถึงเปดการแจงเตือนไว หากเปนสัญลักษณสีมวง

หมายถึงปดการแจงเตือน

เมนูรีเซ็ต : คือเมนูสําหรับการ Restart นาฬกา สามารถทําไดโดยการ

แตะคาง นาฬกาจะดับและเปดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ

เมนูปดเครื่อง : คือเมนูสําหรับปดนาฬกา โดยในหนานี้จะมี Serial Number

ของนาฬกาอยูดวย หากตองการปดเครื่อง สามารถทําไดโดยการแตะคาง

เครื่องจะดับลง
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การเชื่อมตอ Xfit Mate กับ

แอพพลิเคชั่น Mecare สําหรับระบบ Android

ดาวโหลดแอพพลิเคช่ันจาก Play Store โดยคนหาคําวา Mecare

แลวกดติดตั้ง

เมื่อเปดแอพพลิเคชั่น ระบบจะขออนุญาตเขาถึงขอมูล ใหกดอนุญาตใหครบ

ท้ัง 7 ครั้ง

จากนั้นใหแตะที่คําวา กระโดด (ดานลางขวา) เพื่อเขาสูแอพพลิเคชั่น

แตะที่นาฬกาเพื่อเขาเมนูตั้งคา แลวเขาสูหนาเมนูปดเครื่อง ซึ่งจะมี

Serial Number ของนาฬกาแสดงอยู วา XMATE–XXXX ซึ่ง XXXX คือ

เลข 4 ตัวทายของนาฬกาเครื่องนั้น

ทําการเปดบลูทูธใหเรียบรอย จากนั้นแตะตรงแถบสีแดงที่เขียนวา

ขาดการติดตอ คลิกเพื่อเชื่อมตอ

และเลือกอุปกรณที่ชื่อ XFITMATE XXXX ซึ่งเปนเลขเดียวกับเลข 4 ตัวทาย

ของนาฬกาที่ไดจากขอ 4 เพื่อทําการเชื่อมตอ

เมื่อเชื่อมตอสําเร็จ แอพพลิเคชั่นจะนํากลับมาที่หนาแรก สังเกตไดโดย

จะไมปรากฏแถบสีแดงอีก
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การเช่ือมตอ Xfit Mate กับ

แอพพลิเคชั่น Mecare สําหรับระบบ iOS

ดาวโหลดแอพพลิเคช่ันจาก Apps Store โดยคนหาคําวา Mecare 

แลวกดติดตั้ง

เมื่อเปดแอพพลิเคช่ัน ระบบจะขออนุญาตเขาถึงตําแหนง ใหกดอนุญาต

ในระหวางใชงานแอพ

จากนั้นใหแตะที่คําวา ขาม (ดานบนขวา) เพื่อเขาสูแอพพลิเคชั่น

ระบบจะขออนุญาตใชงานบลูทูธ ใหกด ตกลง

ระบบจะขออนุญาตเขาถึงขอมูลสุขภาพ ใหแตะ เปดใชงานหมวดหมูทั้งหมด

เพื่อขอมูลตางๆดานลางกลายเปนสีเขียว จากนั้นแตะอนุญาตที่ดานบนขวา

แตะที่นาฬกาเพื่อเขาเมนูตั้งคา แลวเขาสูหนาเมนูปดเครื่อง ซ่ึงจะมี

Serial Number ของนาฬกาแสดงอยู วา XMATE – XXXX

ซึ่ง XXXX คือเลข 4 ตัวทายของนาฬกาเครื่องนั้น

ทําการเปดบลูทูธใหเรียบรอย จากนั้นแตะตรงแถบสีแดงที่เขียนวา

ขาดการติดตอ คลิกเพื่อเช่ือมตอ

และเลือกอุปกรณที่ชื่อ XFITMATE XXXX ซึ่งเปนเลขเดียวกับเลข 4 ตัวทาย

ของนาฬกาที่ไดจากขอ 4 เพื่อทําการเชื่อมตอ
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รอสักครู ระบบจะแสดงขอความขอจับคูอุปกรณ  ใหแตะจับคูอุปกรณ

ระบบจะใหกรอกขอมูลผูใช เมื่อกรอกเรียบรอยแลวใหกด บันทึก

เมื่อเช่ือมตอสําเร็จ แอพพลิเคช่ันจะนํากลับมาที่หนาแรก

สังเกตไดโดยจะไมปรากฏแถบสีแดงอีก

การใชงานแอพพลิเคชั่น Mecare

การตั้งคาขอมูลสวนบุคคล

เพื่อการวัดคาตางๆไดใหใกลเคียงความเปนจริงยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตั้งคา

ขอมูลสวนบุคคลใหตรงกับความเปนจริงๆ โดยสามารถตั้งคาขอมูล

สวนบุคคลไดโดยแตะที่แท็บ ตั้งคา (ดานลาง) จากนั้นเลือกขอมูลผูใช

โดยจะมีขอมูลตางๆใหกรอก คือ อายุ,เพศ,สวนสูง,นํ้าหนัก,ความดัน

และโทนสีผิว ในสวนของความดัน จําเปนจะตองใสใหตรงกับ

เพดานความดันของผูใชคนนั้น ซึ่งเปนคาความดันเฉลี่ยที่วัดไดบอยๆ

รวมทั้งโทนสีผิว ก็ควรปรับใหตรงกับสีผิวของผูใช หากวัดไมได

ใหลองกลับมาตั้งคาโทนสีผิวอีกครั้ง
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การตั้งคานาฬกา

สามารถเขาสูการตั้งคานาฬกาไดโดยเขาไปที่แท็บ ตั้งคา (ดานลาง)

จากนั้นแตะตรงแถบที่ 2 ซ่ึงมีขอความวา เชื่อมตอแลว 

XFITMATE XXXX YY% ซึ่ง XXXX คือเลข 4 ตัวทายของ

Serial Number ของนาฬกา สวน YY% คือปริมาณแบตเตอรี่ ณ ปจจุบัน

เมื่อแตะเขามา จะปรากฏเมนูยอยตางๆ ดังนี้

หัวขอ : คือเมนูสําหรับเปลี่ยนรูปแบบหนาปดนาฬกา

เตือน : คือเมนูสําหรับต้ังคาการแจงเตือนตางๆไปยังนาฬกา

เมื่อแตะเขาไปจะมีใหเลือกวาตองการใหแจงเตือนแอพพลิเคชั่นใดบาง

โดยสามารถเลิกเปด-ปดได ที่สวิชยหลังชื่อแอพพลิเคชั่น

เฉพาะระบบ Android จะมีการต้ังคาเพิ่มเติมดังนี้

เมื่อแตะเขาไปที่แท็บ เตือน ครั้งแรก ระบบจะนําเขาไปสูหนาการขออนุญาต

เขาถึงการแจงเตือน เลื่อนหาแอพพลิเคชั่น Mecare จากนั้นแตะที่สวิชท

ดานหลังเพื่อเปดการอนุญาต ระบบจะแจงเตือนการขออนุญาต ใหเลือก

อนุญาต

จากนั้นกดกลับ เพื่อกลับมาสูหนาแอพพลิเคชั่น Mecare

เมื่อแตะเขาแท็บ เตือน อีกคร้ัง จะเขาสูหนาการเปด-ปด แอพพลิเคชั่นใดที่

ตองการใหแจงเตือน เมื่อตั้งคาเรียบรอยแลวใหกดกลับ
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เตือนนั่งนาน : คือเมนูสําหรับการต้ังคาเพื่อใหเตือนการน่ังอยูกับที่

นานเกินไป โดยสามารถกําหนดระยะเวลาการเตือนและชวงเวลาที่ตองการ

ใหเตือนได

นาฬกาปลุก : คือเมนูสําหรับการตั้งปลุกตามเวลาที่กําหนด โดยเม่ือ

ถึงเวลาที่ตั้งไว นาฬกาจะสั้นที่ขอมือ

เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ : คือเมนูสําหรับเลือกใหนาฬกาวัดคา

ความดันโลหิตและอัตราการเตนของหัวใจโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถเลือกได

วาจะใหวัดอัตโนมัติทุกๆ 10,20,30,40,50, หรือ 60 นาที

หรือหากเลือก 0 นาที หมายถึงปดการวัดโดยอัตโนมัติ

คนหาอุปกรณ : คือเมนูสําหรับแตะเพื่อใหนาฬกาสั่น สําหรับกรณีที่

วางนาฬกาไว แลวหาไมเจอ

เตือนการเตนหัวใจ : คือเมนูสําหรับตั้งคาใหนาฬกาสั่นเตือน

เมื่ออัตราการเตนของหัวใจสูงถึงหรือเกินที่ไดกําหนดเอาไว

ความสวางนาฬกา : คือเมนูสําหรับเลือกวาจะเปดหรือปดการจับการ

พลิกขอมือเพื่อใหหนาปดนาฬกาแสดงผลแบบอัตโนมัติ

ใสขอมือขางไหน : คือเมนูสําหรับเลือกวาจะใสนาฬกาที่ขอมือดานใด

ความสวางของหนาจอ : คือเมนูสําหรับปรับคาความสวางของ

หนาปดนาฬกา โดยสามารถเลือกไดคือ ระดับต่ํา,ระดับกลาง และระดับสูง

อยารบกวน : คือเมนูสําหรับตั้งคาใหงดการแจงเตือนจากโทรศัพทไปยัง

นาฬกาได ซึ่งสามารถกําหนดชวงเวลาได
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รีเซต : คือเมนูสําหรับลางขอมูลตางๆในนาฬกาใหกลายเหมือนการตั้งคา

จากโรงงาน ซึ่งแตะเขาไปจะมีปอปอัพแจงเตือน หากตอบตกลงจะทําให

ขอมูลตางๆหายไป และไมสามารถกูเกลับคืนมาได

การอัพเกรดซอฟตแวร : คือเมนูสําหรับกากรอัพเกรดนาฬกา

ใหสามารถใชงานไดมีประสิทธิภาพดีย่ิงขึ้น

** การอัพเกรดซอฟตแวร หากทําไมสมบูรณ จะทําใหนาฬกาไมสามารถ

ใชงานได กอนการอัพเกรดควรปรึกษา Xfit Thailand กอน

หากอัพเกรดแลวนาฬกาใชงานไมได จะไมเขาเงื่อนไขการรับประกัน

ยกเลิกการเชื่อมตอ : คือเมนูสําหรับตัดการเชื่อมตอนาฬกา

กับแอพพลิเคชั่น

การดูขอมูลสุขภาพจากแอพพลิเคชั่น Mecare

ขอมูลตางๆที่ทําการวัดจากนาฬกา จะถูกเก็บเอาไว 7 วันลาสุด

ซึ่งเมื่อนํามาเชื่อมตอกับแอพพลิเคชั่น Mecare ขอมูลตางๆจะถูกนํามาเก็บ

ไวในโทรศัพทมือถือ เพื่อเก็บไวดูเปนสถิติยอนหลัง

โดยแบงเปนหมวดหมูดังนี้

การวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG) ผานแอพลิเคชั่น

การวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG) ดวย Xfit Mate นอกจากสามารถ

วัดโดยตรงผานนาฬกาแลว ยังสามารถกดวัดผานแอพพลิเคชั่นไดอีกดวย

โดยมีขั้นตอนการใชงานดังนี้

- แตะที่รูปตารางแผน วัดคลื่นหัวใจ ECG

- แตะที่ปุม Play ที่ดานลางของจอ

- เมื่อปรากฏหนาจอคําแนะนํา ใหแตะที่ เริ่มการวัด

- นํานิ้วชี้แตะที่แกนเซ็นเซอร ECG คางไว จนกวาการวัดจะครบ 100%

(มุมบนซายของจอ)
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- ในระหวางการวัด จะมีการแสดงคา ความดันโลหิต

อัตราการเตนของหัวใจ และ คา HRV อยูบริเวณมุมบนขวาของจอ

- เม่ือการวัดครบ 100% จะปรากฏหนาตางเพื่อทําการบันทึกผล

ใหเลือก บันทึก

- หลังจากนั้นระบบจะสงผลการวัดไปประมวลผลที่เซิรฟเวอร และสงผล

การวิเคราะหกลับมา (ตองเช่ือมตอ Intermet ไว)

- หากไมมีขอผิดพลาด จะปรากฏหนาแสดงผลการวิเคราะหตามรูป XXX

- แตหากผลการวิเคราะหออกมาเปนตามรูป YYY หมายความวาผูใช

มีสภาพผิวที่แหง ควรใชเจล ECG,โลชั่น หรือ นํ้าเปลาทาที่บริเวณที่วัด

และปลายนิ้วชี้ เพื่อใหรางกายสงกระแสไฟฟาไดดีขึ้น

การดูผลการวัด ECG ยอนหลัง และการดึงผลการวัดจากนาฬกา

มาประมวลผล

- แตะที่รูปตารางแผน วัดคลื่นหัวใจ ECG

- แตะ ที่บันทึกไว (มุมบนขวาของจอ)

- แอพพลิเคชั่นจะดึงขอมูลการวัด ECG ทั้งหมดมาแสดง โดยจะเรียง

ตามวันที่ที่มีการประมวลผลกับเซิรฟเวอร หากมีการวัดผานนาฬกา

โดยตรง ผลการวัดจากนาฬกา จะอยูดานบนสุด

- หากตองการดึงผลการวัดจากนาฬกามาประมวลผล ใหแตะที่ Sync

หลังจากนั้นระบบจะนําผลจากนาฬกาไปประมวลผล

(ตองเชื่อมตอ Intermet ไว)

- หากตองการดูรูปกราฟหัวใจยอนหลังใหเลือกที่ปุม ที่บันทึกไว

เมื่อแตะเขาไปจะแสดงผลกราฟ โดยสามารถบันทึกเปนไฟลภาพเม่ือให

ผูเชี่ยวชาญดูผลกราฟไดโดยเลือกที่ บันทึกในอัลบั้ม (มุมบนขวา)

- หากตองการดูผลการวิเคราะหยอนหลัง ใหเลือกที่ปุม AI diagnosis

(XXX) (YYY)
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ความหมายของอาการตางของการวัดคลื่นไฟฟาหัวใจ (ECG)

สวนของหนานี้จะประกอบไปดวยรายะเอียดตางๆ

อายุ – เพศ –ตัวอาน ECG ซึ่งเปน Lead 1 และ คาความดันโลหิต Atrial fibrillation = ภาวะการเตนผิดปกติของหัวใจหองบน

และยังมีรายละเอียด Result การทํางานของหัวใจโดยมีการประเมินใหตาม

รายละเอียดดังนี้

Other irregular heartbeat = อาการอื่นเก่ียวกับโรคหัวใจ,เตนชา,

เตนเร็ว

Left bundle branch block = หัวใจฝงซายทํางานทํางานผิดปกติ

Right bundle branch block = หัวใจฝงขวาทํางานทํางานผิดปกติ

Junctional  Premature beat = ความผิดปกติของสัญญาณไฟฟา

ที่ผิดปกติ

Junctional escape = ความผิดปกติของสัญญาณไฟฟาที่มีผลตอ

การเตนของหัวใจ

Ventricular Flutter = ความผิดปกติของการเตนของหัวใจที่เร็วในหัวใจ

หองลาง

Ventricular escape = ความผิดปกติในจังหวะการเตนของหัวใจจาก

คลื่นไฟฟาหัวใจหองลาง

Ventricular Premature beat = หัวใจเตนผิดปกติจากหัวใจหองลาง
Atrial Premature beat = หัวใจเตนผิดปกติจากหัวใจหองบน

Atrial escape = ความผิดปกติในจังหวะการเตนของหัวใจจากคลื่น

ไฟฟาหัวใจหองบน
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การนับกาว

โหมดนับกาวจะเปนแถบสีนํ้าเงิน โดยจะมีการสรุปขอมูลการเผาผลาญ

ระยะทาง และจํานวนกาวไวที่หนาแรก เมื่อแตะเขาไปจะแสดงขอมูล

เปนรูปกราฟ โดยแยกเปนชวงเวลาวาชวงใดเดินเปนจํานวนเทาใด

การนอนหลับ 

การติดตามการนอน จะเปนแถบสีมวง โดยจะแสดงเปาหมายการนอน

ที่ตั้งไว ระยะเวลาการนอนรวมของคืนที่ผานมา พรอมระบุเวลาที่เขานอน

และตื่นนอนไวที่หนาแรก เมื่อแตะเขาไปจะแสดง คุณภาพการนอน

พรอมแสดงผลเปนรูปดาว พรอมกับกราฟประเมินการนอนหลับวาชวงใด

หลับตื้น(สีมวง),หลับลึก(สีนํ้าเงิน) และ ตื่นระหวางนอน(ชองวาง) โดยจะ

แสดงตั้งแตเวลาที่เขานอน จนถึงเวลาที่ตื่นนอนพรอมทั้งสรุปจํานวน

เวลารวมของการหลับตื้นและหลับลึกไวที่ดานลาง
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อัตราการเตนของหัวใจ

โหมดขอมูลอัตราการเตนของหัวใจจะเปนแถบสีเขียว โดยจะแสดง

อัตราการเตนของหัวใจที่วัดไดลาสุดที่หนาแรก เมื่อแตะเขาไป จะแสดง

ผลการวัดอัตราการเตนของหัวใจเปนกราฟเสน พรอมแสดงคาที่วัดได

และเวลาที่วัดไว

ความดันโลหิต 

โหมดขอมูลอัตราการเตนของหัวใจจะเปนแถบสีแดง โดยจะแสดง

คาความดันโลหิตที่วัดไดลาสุด รวมทั้งคาความดันโลหิตที่วัดไดสูงสุด

และตํ่าสุดของวัน เมื่อแตะเขาไป จะแสดงผลการการวัดความดันโลหิต

ออกมาเปนกราฟเสน พรอมทั้งแสดงคาที่วัดไดและเวลาที่วัดไว
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