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คู่มือการใช้ นาฬิกา XFIT PRO
วัดค่ า PPG+EKG Blood pressure & Heart rate monitor Smart baeacelet
(คลื่นไฟฟ้ าหัวใจ-ความดันโลหิต-อัตราการเต้ นหัวใจ-ชั่วโมงการนอนหลับ-การนับก้ าวและระยะทาง)

(รูปที่ 1)
สายรัดเพื่อสุขภาพ XFIT PRO ตัวนีม้ ีความสามารถสุดพิเศษเพื่อคนที่มีปัญหาเรื่ องของความดันที่ต้องการ
ควบคุมและมีการวัดอย่างต่อเนื่อง การทางานด้ วยระบบเซ็นเซอร์ 3 แกนทาให้ มีความแม่นยาและคลาดเคลื่อนน้ อยมาก
, มีระบบโหมดการวัดอัตราการเต้ นของหัวใจแบบเรี ยลไทม์ และ แจ้ งเตือนเมื่ออยู่ในสภาวะวิกฤติ รวมทัง้ ระบบการ
ตรวจวัดอัตราการเต้ ยของหัวใจด้ วยระบบไฟฟ้าแบบ EKG

(รูปที่ 2)
จากรูปที่ 2 จะแสดงรายละเอียดของสายรัดเพื่อสุขภาพ XFIT PRO โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- ตัวเรือนทามาจากอลูมิเนียม
- หน้ าจอแสดงผลแบบ OLED
- จุดสาหรับการตรวจ EKG ของหัวใจ
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- ปุ่ มสาหรับเปิ ดปิ ด ฟังค์ชนั่ การใช้ งาน
- จุดสาหรับการตรวจ EKG ของหัวใจ
- เซ็นเซอร์ ปล่อยแสงสีเขียวเพื่อตรวจจับการสะท้ อนในเลือด
- USB สาหรับการชาร์ จแบตเตอรี่
 วิธีการใส่สายรัดเพื่อสุขภาพ XFIT

PRO

(รูปที่ 3)
จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ อย่างชัดเจนว่า การใส่สายรัดเพื่อสุขภาพที่ถกู ต้ องจะต้ องห่างจากระยะข้ อมือประมาณ
1.5-2 ซม. เพื่อให้ เซ็นเซอร์ สามารถปล่อยแสงสีเขียวเวลาตรวจวัดค่าอัตราการเต้ นของหัวใจ ความดันโลหิตได้ อย่าง
ถูกต้ อง
 การติดตังแอพพลิ
้
เคชัน่ ที่ใช้ สาหรับการเชื่อมต่อสายรัดเพื่อสุขภาพ XFIT PRO

การเชื่อมต่อแอพลิเคชัน่ สามารถติดตังได้
้ โดยการสแกน QR Code ในรูปหรือค้ นหาโดยพิมพ์คาว่า Mecare
(ชื่อ Application) ใช้ ได้ ทงระบบ
ั้
IOS , Android และ Google play โดยการเชื่อมต่อกับทางแอพพลิเคชัน่ จะใช้
Bluetooth เป็ นตัวการสาหรับการเชื่อมต่อ
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 วิธีการเชื่อมต่อสายรัดเพื่อสุขภาพ XFIT-PRO กับ แอพพลิเคชัน่ Mecare

(รูปที่ 4)

(รูปที่ 5)

(รูปที่ 6)

- ทาการเปิ ดแอพพลิเคชัน่ Mecare (รูปที่ 4) ทาการลงทะเบียน หรือ สามารถกดข้ ามได้ เลยที่มมุ ขวาล่าง Jump (สาหรับ
ระบบ Android) หรือกด Skip (สาหรับระบบ ios)
- เข้ ามาสูแ่ อพพลิเคชัน่ แล้ ว “ขออนุญาตเปิ ดบูลธูท” (รูปที่ 5) โดยการกด Confirm
- กด “อนุญาต” (รูปที่ 6) เพื่อให้ แอพพลิเคชัน่ Mecare เห็นสัญญาณบูลธูท
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 วิธีการเชื่อมต่อ XFIT PRO กับ App Mecare

(รูปที่ 7)

(รูปที่ 8)

(รูปที่ 9)

- เปิ ดแอพขึน้ มา (รู ปที่ 7) จะเห็นว่ายังไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างแอพกับสายรัดเพื่อสุขภาพ ให้ กดไปที่ปมมุ
ุ่ ม
ขวาล่างตรงค าว่า Setting กดที่แ ถบสีแดง Click to Connect (รู ปที่ 7) เพื่อทาการเชื่อมต่อสายรัด เพื่อสุขภาพ XFIT
PRO กับแอพพลิเคชัน่
- กด Refresh ที่มมุ ขวาบน (รูปที่ 8) เพื่อให้ แอพพลิเคชัน่ หา SN ของนาฬิกาเพื่อเชื่อมต่อ เมื่อเจอกดที่ SN ของ
นาฬิกา
- เมื่อแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อกับ XFIT Pro ได้ แล้ ว จะมีข้อมูลให้ กรอก (รู ปที่ 9) ให้ กรอกข้ อมูลตามความจริ ง
ทังหมด
้
ได้ แก่ อายุ, เพศ, ส่วนสูง, นา้ หนัก, BP(ความดัน), สีผิว เมื่อกรอกข้ อมูลครบถ้ วนกด Save เพื่อให้ แอพพลิเคชัน่
บันทึกข้ อมูล
หมายเหตุ** BP (ความดัน) ต้ องเลือกกรอกตามความจริงโดยมี 5 ระดับ
- ต่า , ปกติ , ความดันสูงเบื ้องต้ น , ความดันสูงระดับกลาง , ความดันสูงมาก
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วิธีตัง้ ค่ าการแจ้ งเตือนสายรัดเพื่อสุขภาพ XFIT PRO

(รูปที่ 10)

+
(รูปที่ 11)

(รูปที่ 12)

- กดเข้ ามาที่หน้ า Setting เลือกที่หวั ข้ อ Connected ที่กาลังเชื่อมต่อ SN นาฬิกา (รูปที่ 10)
- จะเข้ ามาที่หน้ า My device เลือกที่หวั ข้ อ Notifications (รูปที่ 12)
- หน้ าคาสัง่ Notification จะมีให้ เปิ ดแจ้ งเตือนสายเรียกเข้ า, SMS, และ Social media ต่างๆ (รูปที่ 12) กดเลือกคาสัง่ ที่
ต้ องการให้ แจ้ งเตือน
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(รูปที่ 13)

(รูปที่ 14)

(รูปที่ 15)

- หากนัง่ ทางานนานเกินไป Sedentary remind (รูปที่ 13) จะแจ้ งเตือนให้ ลกุ จากเก้ าอี ้เพื่อขยับร่างกาย โดยสามารถตัง้
ค่าได้ ให้ มีการแจ้ งเตือนตังแต่
้ ทกุ 15 นาที – 60 นาที ยังสามารถเซ็ทค่าได้ ให้ แจ้ งเตือนเฉพาะวันทางาน โดยแบ่งออกเป็ น
2 ช่วงเวลาตังแต่
้ 8.00-15.30
- การตังนาฬ
้ ิกาสามารถทาได้ โดยการตังค่
้ า Alarm Clock (รูปที่ 14) โดยจะสัน่ เตือนที่นาฬิกา
- Real Time HR. การตังค่
้ าตรวจวัดอัตราการเต้ นของหัวใจแบบ Real Time (รูปที่ 15) สามารถตังค่
้ าได้ ให้ สายวัด
ตรวจวัดตังแต่
้ ทกุ 10 นาที – 60 นาทีต่อครัง้ และจะถูกบันทึกในลงเก็บไว้ ในแอพพลิเคชัน่
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(รูปที่ 16)

(รูปที่ 17)

(รูปที่ 18)

- Find device คาสัง่ นี ้เอาไว้ หาสายรัดสุขภาพ XFIT Pro หากทาการถอดแกแล้ ววางหาไม่เจอกดที่คาสัง่ นี ้จะสัน่ เตือนที่
นาฬิกา (รูปที่ 16)
- Dangerous Alarm การแจ้ งเตือนเมื่อสภาวะอัตราการเต้ นของหัวใจเกินที่กาหนดไว้ (รูปที่ 17)
- Wearing Position สามารถตังค่
้ าได้ วา่ จะใส่สายรัด ข้ างซ้ ายหรือข้ างขวา(รูปที่ 18)
 คาสัง่ ต่างๆ ของสายรัดเพื่อสุขภาพ XFIT PRO

รูปที่ 18
รูปที่ 19
รูปที่ 20
รูปที่ 21 รูปที่ 22
- รูปที่ 18 บอกเวลา วัน-เดือน-ปี และปริมาณแบตเตอรี่
- รูปที่ 19 บ่งบอกถึงจานวนการก้ าวทังหมดในแต่
้
ละวัน
- รูปที่ 20 ปริมาณการเคลื่อนที่ในแต่ละวันโดยจะบอกเป็ นระยะทางใช้ มาตรวัดเป็ น กิโลเมตร(Km)
- รูปที่ 21 ปริมาณการเผาผลาญแคเลอรี่จะโชว์ในรูปแบบ 24 ชัว่ โมง (หน่วยเป็ น kcal)
- รูปที่ 22 โหมด Sport ใช้ เชื่อมต่อ GPS บนมือถือและแอพพลิเคชัน่
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รูปที่ 23

รูปที่ 24

รูปที่ 25

รูปที่ 26

- รูปที่ 23 การแสดงผลความดันโลหิตโดยคาสัง่ PPG-EKG การทางาน จะกดเข้ าไปในคาสัง่ ตามหน้ าจอนีแ้ ละใช้ นิว้ ชี ้
และนิ ้วกลางไปวางตรงเซ็นเซอร์ (ตามรูปหัวข้ อด้ านบน) แล้ วปล่อยให้ ทางานอัตโนมัติจนเสร็ จ จะแสดงผลผ่านหน้ าจอ
ใช้ เวลาประมาณ 15-20 วินาที (ผลทังหมดจะถู
้
กรวบรวมไปเก็บสถิติในแอพพลิเคชัน่ )
- รูปที่ 24 การแสดงผลในคาสัง่ อัตราการเต้ นของหัวใจ โดยการทางานกดเข้ าไปที่เมนูดงั กล่าวตามรูป หลังจากนัน้ ตัว
เซ็นเซอร์ จะทาการวัด โดยจะทางานอัตโนมัติและจะแสดงผลออกมาบนหน้ าจอ ใช้ เวลาประมาณ 15-20 วินาที (ผล
ทังหมดจะถู
้
กรวบรวมไปเก็บสถิติในแอพพลิเคชัน่ )
- รูปที่ 25 การแสดงผลเมื่อมีสายเรี ยกเข้ ามายังโทรศัพท์มือถือจะมีการแจ้ งเตือนที่ตวั นาฬิกาโดยจะแสดงเป็ นหมายเลข
ผู้ที่ติดต่อเข้ ามา
- รูปที่ 26 จะบอกถึงคาสัง่ การปิ ด-เปิ ดเครื่อง รวมทัง้ serial number ของสายรัดเพื่อสุขภาพดังกล่าวทีใ่ ช้ สาหรับการต่อ
เชื่อมต่อกับ Bluetooth ผ่านแอพพลิเคชัน่
**ทังการวั
้
ดอัตราการเต้ นหัวใจ และความดันโลหิต สามารถวัดได้ แม้ นาฬิกาไม่ต่อบลูทธู กับโทรศัพท์ แต่ข้อมูลจะไม่ถกู
เก็บในแอพพลิเคชัน่
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 รูปแบบการทางานของ แอพพลิเคชัน่ Mecare

รูปที่ 27

รูปที่ 28

- รู ป ที่ 27 การแสดงผลปริ มาณการเคลื่อนที่ โดยจะมีการเก็บ ค่าสถิติ ต่า งๆ เอาไว้ จานวน 24 Hr. จะมีการ
แสดงผลรายละเอียด จานวนการเคลื่อนที่ , ปริ มาณในการเคลื่อนที่ (กิ โลเมตร), การเผาผลาญแคลเลอรี่ รวมทัง้
รายละเอียดในแต่ละช่วงเวลาในการเคลื่อนที่
- รู ปที่ 28 การแสดงผลปริ มาณการนอนหลับ ในช่วงเวลา 24 Hr. โดยจะมีรายละเอียดแสดงผลออกมาให้ เห็น
เวลาการนอนหลับทังหมด,
้
การตื่นนอน, ช่วงเวลานอนหลับไม่สนิท , ช่วงเวลานอนหลับสนิท , การตื่นนอน โดยสถิติ
เหล่านี ้จะถูกเก็บไว้ ทกุ 24 ชัว่ โมงในแต่ละวัน

10

รูปที่ 29

รูปที่ 30

- รูปที่ 29 การแสดงผลอัตราการเต้ นของหัวใจจะมีการเก็บข้ อมูลในรูปแบบ 24 Hr. โดยข้ อมูลนีจ้ ะมีการส่งมา
จากสายรัดสุขภาพ XFIT PRO
- รูปที่ 30 การแสดงผลความดันในโลหิต ซึง่ จะมีการเก็บข้ อมูลและแสดงผลออกมาให้ เห็นเป็ นตัวเลข โดยมีการ
เก็บสถิติทกุ ครัง้ ที่มีการตรวจแล้ วยังบอกด้ วยว่าปกติหรือไม่

รูปที่ 31

รูปที่ 32
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รูปที่ 33

 วิธีการวัดอัตราการเต้ นของหัวใจแบบ EKG (หรือ ECG)
**การวัด คลื่นไฟฟ้า หัว ใจ (EKG) ต้ องวัด ผ่า นแอพพลิเคชั่น เท่า นัน้ จึงจาเป็ น ต้ องต่อบูล ทูธ นาฬิกาเข้ า กับ
โทรศัพท์ทกุ ครัง้
- รูปที่ 31 การเข้ าไปที่คาสัง่ ECG detection ด้ านล่างสุดในหน้ าจอของแอพพลิเคชัน่
- รูปที่ 32 กดที่คาสัง่ Start test และปุ่ ม Play ด้ านล่าง
- รูปที่ 33 การทางานของรูปแบบ ECG จะแสดงผลออกมาเป็ นกราฟตามรูป

(รูปที่ 34)
จากรูปที่ 34 วิธีการวัดค่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ในรูปแบบ EKG (หรื อ ECG ) ให้ สวมใส่นาฬิกาข้ างใดข้ างหนึ่ง รัด
สายให้ แน่น แล้ วใช้ นิว้ ชีก้ ับนิ ว้ กลาง วางนิ ว้ ตามรู ปตรงเซ็นเซอร์ ด้านข้ างของนาฬิกา จากนัน้ กดปุ่ ม Play รอจนกว่า
กระบวนการทางานจะเสร็จสิ ้น ผลการทดสอบจะถูกส่งไปที่โทรศัพท์มือถือ

รูปที่ 35

รูปที่ 36

- รูปที่ 35 การแสดงผลออกมาหลังจากที่วดั ECG (หรือ EKG) เสร็จแล้ วจะมีการบ่งบอกว่ามีอตั ราการเต้ น
ผิดปกติหรือไม่ รวมทังมี
้ การแสดงผลออกมาเป็ นรูปแบบกราฟทังหมดตามรู
้
ปที่ 36
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 วิธีการใช้ งานในรูปแบบการวิ่ง

รูปที่ 37

รูปที่ 38

- รู ป ที่ 37 จะเป็ นรู ป แบบการวิ่ งโดยการจับ GPS ผ่ า นแอพพลิ เคชั่น โดยกดไปที่ ค าสั่ง Running ด้ า นล่า ง
หลังจากนีจ้ ะเข้ า มาสู่หน้ า จอในรู ป ที่ 38 ให้ กดที่ start Running เพื่อเริ่ มท าการทดสอบโดยกดเข้ า มาแล้ ว จะมีการ
แสดงผลเป็ นแผนที่ตามรูปที่ 39 และจะมีการจับ GPS ตามการเคลื่อนที่ของเราเลยในเวลานี ้ (เรียลไทม์)

รูปที่ 39
 วิธีการตังค่
้ าแอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์มือถือ
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รูปที่ 40
รูปที่ 41
รูปที่ 42
- กดเข้ าแอพพลิเคชัน่ Mecare เลือก Setting จะได้ ภาพตามรูปที่ 40 โดยมีรายละเอียดทังหมดดั
้
งนี ้
User Info : คือการระบุรายละเอียด อายุ – เพศ – ส่วนสูง – น ้าหนัก – สีผิว (ตามรูปที่ 41)
Connected : การเชื่อมต่อสายรัดสุขภาพ XFIT PRO กับตัวแอพพลิเคชัน่
Sport Target : เป้าหมายในการออกกาลังกาย โดยในที่นี่ตงไว้
ั ้ ที่ 10,000 ก้ าวต่อวัน
Sleep target : เป้าหมายของในการพักผ่อนนอนหลับในแต่ละวันโดยมาตรฐานอยูท่ ี่ 7-9 ชัว่ โมง
Unit Settings : การตังค่
้ าหน่วยการนับและเวลา โดยจะเลือก กิโลเมตรเป็ นหลัก และ Time 24 ชัว่ โมงในการบันทึก
Language : การตังค่
้ าภาษามี ภาษาไทย และ อังกฤษ
Wechat Sports : การตังค่
้ าเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชัน่ วีแชท
About Us : เกี่ยวกับตัวพื ้นฐานของโปรแกรม
คาถามที่พบมากที่สุด
Q : ระยะการเชื่อมต่อบูลธูทของ นาฬิกา หรื อ แอพพลิเคชัน่ มีระยะการเชื่อมต่อเท่าไร??
A : ระยะการเชื่อมต่อบูลธูทสามารถเชื่อมต่อนาฬิกากับแอพพลิเคชัน่ บรอุปกรณ์มือถือได้ ในระยะ 5-10 เมตร
Q : ทาไม? ถึงไม่สามารถเชื่อมต่อนาฬิกากับแอพพิเคชัน่ ได้
A : ให้ ตรวจสอบโทรศัพท์ของผู้ใช้ วา่ การเชื่อมต่อบลูทธู หรือไม่ จากนันตรวจสอบว่
้
าโทรศัพท์มีการเชื่อมต่อบลูทธู กับ
อุปกรณ์อื่นหรือไม่ หากมีให้ ยกเลิกการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นนก่
ั ้ อน หลังจากนัน้ ปิ ดแอพพิเคชัน่ แล้ วเชื่อมต่อใหม่
Q : สายรัดข้ อมือเพื่อสุขภาพ กันน ้าได้ ไหม ?
A : สามารถเอามาล้ างหรือโดนน ้าได้ เพราะได้ มาตรฐานการกันน ้าที่ IP67 สามารถกันน ้าลึกไม่เกิน 1 เมตร นานไม่เกิน
30 นาที ห้ ามใส่วา่ ยน ้า ไม่ควรอาบน ้าด้ วยน ้าอุน่ หรือน ้าร้ อน เนื่องจากทาให้ ตวั เรือนเสียหายได้
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เงื่อนไขการรับประกันสินค้ า
1. สินค้ าที่ลกู ค้ าได้ รับแล้ วเกิดปั ญหา หากตรวจพบภายใน 7 วันนับจากวันทีไ่ ด้ รับสินค้ า พบว่าสินค้ ามีปัญหาอันเกิด
จากการผลิตจากโรงงาน เครื่องเปิ ดไม่ติด ไฟไม่เข้ า โดยที่สภาพสินค้ าใหม่ไม่มีร่องรอย และอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขการ
รับประกัน บริษัทยินดีเปลี่ยนตัวใหม่ให้ ทนั ที โดยลูกค้ าจะต้ องส่งสายชาร์ จ สายนาฬิกา และตัวเครื่ องมาให้ ครบถ้ วน
2. การรับประกันจะไม่มีผลในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการใช้ งานผิดประเภท, การใช้ งานที่ไม่ถกู ต้ อง, การชาร์ จไฟที่
ผิดวิธี, ทาตกกระแทกอุปกรณ์หกั ชารุด ละเลยและไม่ปฏิบตั ติ ามคาแนะนาทีก่ าหนดไว้
3. กรณีสินค้ าชารุดเกิน 7 วัน นับจากวันที่ซื ้อ แต่อยูใ่ นระยะเวลารับประกัน 1 ปี ทังนี
้ ้สินค้ าเหล่า นี ้จะต้ องอยูใ่ นสภาพที่
ไม่แตกหัก หรือเกิดจากการใช้ งานผิดประเภท ซึง่ จะเข้ าเงื่อนไขการซ่อม ทางบริษัทยินดีดาเนินการส่งซ่อม (ในการส่ง
ซ่อมจะต้ องมีคา่ ใช้ จา่ ยอะไหล่เพิ่มเติม) โดยลูกค้ าจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยในการจัดส่ง
4. ทางบริษัทฯ ถือว่าก่อนซื ้อสินค้ าลูกค้ าได้ ทาความเข้ าใจในคุณสมบัติของสินค้ าเรี ยบร้ อยแล้ ว ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
สินค้ าทุกกรณี
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ ไข เงื่อนไขการรับประกัน โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
*อุปกรณ์ชนิดนี ้ไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์ ข้ อมูลที่ได้ จากอุปกรณ์และแอพพลิเคชัน่ มีไว้ เพื่ออ้ างอิง (reference only)
เท่านัน้ ไม่มีผลในด้ านการรักษา ป้องกัน หรือวินิจฉัยทางการแพทย์ หากท่านมีปัญหาเรื่องสุขภาพ กรุณาปรึกษาแพทย์
เฉพาะทาง
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