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คู่มือการใช้นาฬิกา XFIT PRO 
วัดค่า PPG+EKG Blood pressure & Heart rate monitor Smart baeacelet 
(คล่ืนไฟฟ้าหวัใจ-ความดันโลหติ-อัตราการเต้นหวัใจ-ช่ัวโมงการนอนหลับ-การนับก้าวและระยะทาง) 

 

   
(รูปที่ 1) 

 สายรัดเพื่อสุขภาพ XFIT PRO ตัวนีมี้ความสามารถสุดพิเศษเพื่อคนที่มีปัญหาเร่ืองของความดันที่ต้องการ
ควบคมุและมีการวดัอยา่งตอ่เน่ือง การท างานด้วยระบบเซ็นเซอร์ 3 แกนท าให้มีความแมน่ย าและคลาดเคลื่อนน้อยมาก 
, มีระบบโหมดการวดัอัตราการเต้นของหัวใจแบบเรียลไทม์ และ แจ้งเตือนเม่ืออยู่ในสภาวะวิกฤติ  รวมทัง้ระบบการ
ตรวจวดัอตัราการเต้ยของหวัใจด้วยระบบไฟฟา้แบบ EKG 
 

 

(รูปที่ 2) 
 

 จากรูปที่ 2 จะแสดงรายละเอียดของสายรัดเพื่อสขุภาพ XFIT PRO โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 - ตวัเรือนท ามาจากอลมิูเนียม 
 - หน้าจอแสดงผลแบบ OLED 
 - จดุส าหรับการตรวจ EKG ของหวัใจ 
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 - ปุ่ มส าหรับเปิดปิด ฟังค์ชัน่การใช้งาน 
 - จดุส าหรับการตรวจ EKG ของหวัใจ 
 - เซ็นเซอร์ปลอ่ยแสงสีเขียวเพ่ือตรวจจบัการสะท้อนในเลือด 
 - USB ส าหรับการชาร์จแบตเตอร่ี 
 

 วธีิการใสส่ายรัดเพื่อสขุภาพ XFIT PRO 
 

 
(รูปที่ 3) 

 
 จากรูปที่ 3 จะเห็นได้อยา่งชดัเจนว่า การใสส่ายรัดเพ่ือสขุภาพที่ถกูต้องจะต้องหา่งจากระยะข้อมือประมาณ 
1.5-2 ซม. เพื่อให้เซ็นเซอร์สามารถปล่อยแสงสีเขียวเวลาตรวจวดัค่าอัตราการเต้นของหัวใจ  ความดนัโลหิตได้อย่าง
ถกูต้อง 
 

 การติดตัง้แอพพลิเคชัน่ที่ใช้ส าหรับการเช่ือมตอ่สายรัดเพ่ือสขุภาพ XFIT PRO 
 

 
  การเชื่อมตอ่แอพลิเคชัน่สามารถติดตัง้ได้โดยการสแกน QR Code ในรูปหรือค้นหาโดยพิมพ์ค าวา่ Mecare 

(ชื่อ Application) ใช้ได้ทัง้ระบบ IOS , Android และ Google play โดยการเชื่อมตอ่กบัทางแอพพลิเคชัน่จะใช้ 
Bluetooth เป็นตวัการส าหรับการเชื่อมตอ่ 
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 วิธีการเชื่อมตอ่สายรัดเพื่อสขุภาพ XFIT-PRO กบั แอพพลิเคชัน่ Mecare 
 

                     
                   (รูปที่ 4)                                                    (รูปที่ 5)                                                  (รูปที่ 6) 
 
- ท าการเปิดแอพพลิเคชัน่ Mecare (รูปที่ 4) ท าการลงทะเบียน หรือ สามารถกดข้ามได้เลยที่มมุขวาลา่ง Jump (ส าหรับ
ระบบ Android) หรือกด Skip (ส าหรับระบบ ios) 
- เข้ามาสูแ่อพพลิเคชัน่แล้ว “ขออนญุาตเปิดบลูธูท” (รูปที่ 5) โดยการกด Confirm 
- กด “อนญุาต” (รูปที่ 6) เพ่ือให้แอพพลิเคชัน่ Mecare เห็นสญัญาณบลูธูท 
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 วิธีการเชื่อมตอ่ XFIT PRO กบั App Mecare 
 

 
 (รูปที่ 7) (รูปที่ 8) (รูปที่ 9) 
 
 - เปิดแอพขึน้มา (รูปที่ 7) จะเห็นว่ายังไม่มีการเชื่อมต่อระหว่างแอพกับสายรัดเพื่อสขุภาพ ให้กดไปที่ปุ่ มมมุ
ขวาล่างตรงค าว่า Setting กดที่แถบสีแดง Click to Connect (รูปที่ 7) เพื่อท าการเชื่อมต่อสายรัดเพื่อสุขภาพ XFIT 
PRO กบัแอพพลิเคชัน่ 

 - กด Refresh ที่มมุขวาบน (รูปที่ 8) เพื่อให้แอพพลิเคชัน่หา SN ของนาฬิกาเพ่ือเช่ือมต่อ เม่ือเจอกดที่ SN ของ
นาฬิกา 
 - เม่ือแอพพลิเคชั่นเชื่อมต่อกับ XFIT Pro ได้แล้ว จะมีข้อมลูให้กรอก (รูปที่  9) ให้กรอกข้อมลูตามความจริง
ทัง้หมด ได้แก่ อาย,ุ เพศ, สว่นสงู, น า้หนัก, BP(ความดนั), สีผิว เม่ือกรอกข้อมลูครบถ้วนกด Save เพ่ือให้แอพพลิเคชัน่
บนัทกึข้อมลู 
 
หมายเหต*ุ* BP (ความดนั) ต้องเลือกกรอกตามความจริงโดยมี 5 ระดบั 
- ต ่า , ปกติ , ความดนัสงูเบือ้งต้น , ความดนัสงูระดบักลาง , ความดนัสงูมาก  
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วิธีตัง้ค่าการแจ้งเตือนสายรัดเพื่อสุขภาพ XFIT PRO 
 

             
+ 

                 (รูปที่ 10)                                                   (รูปที่ 11)                                                 (รูปที่ 12) 
 
- กดเข้ามาที่หน้า Setting เลือกที่หวัข้อ Connected ที่ก าลงัเชื่อมตอ่ SN นาฬิกา (รูปที่ 10) 
- จะเข้ามาที่หน้า My device เลือกที่หวัข้อ Notifications (รูปที่ 12) 
- หน้าค าสัง่ Notification จะมีให้เปิดแจ้งเตือนสายเรียกเข้า, SMS, และ Social media ตา่งๆ (รูปที่ 12) กดเลือกค าสัง่ที่
ต้องการให้แจ้งเตือน  
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                   (รูปที่ 13)                                                (รูปที่ 14)                                           (รูปที่ 15) 
 
- หากนัง่ท างานนานเกินไป Sedentary remind (รูปที่ 13) จะแจ้งเตือนให้ลกุจากเก้าอีเ้พ่ือขยบัร่างกาย โดยสามารถตัง้
คา่ได้ให้มีการแจ้งเตือนตัง้แตท่กุ 15 นาที – 60 นาที ยงัสามารถเซ็ทคา่ได้ให้แจ้งเตือนเฉพาะวนัท างาน โดยแบง่ออกเป็น 
2 ชว่งเวลาตัง้แต ่8.00-15.30 
- การตัง้นาฬิกาสามารถท าได้โดยการตัง้คา่ Alarm Clock (รูปที่ 14) โดยจะสัน่เตือนที่นาฬิกา 
- Real Time HR. การตัง้คา่ตรวจวดัอตัราการเต้นของหวัใจแบบ Real Time (รูปที่ 15) สามารถตัง้คา่ได้ให้สายวดั
ตรวจวดัตัง้แตท่กุ 10 นาที – 60 นาทีต่อครัง้และจะถกูบนัทกึในลงเก็บไว้ในแอพพลิเคชัน่ 
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                      (รูปที่ 16)                                            (รูปที่ 17)                                          (รูปที่ 18) 
 
- Find device ค าสัง่นีเ้อาไว้หาสายรัดสขุภาพ XFIT Pro หากท าการถอดแกแล้ววางหาไมเ่จอกดที่ค าสัง่นีจ้ะสัน่เตือนที่
นาฬิกา (รูปที่ 16) 
- Dangerous Alarm การแจ้งเตือนเม่ือสภาวะอตัราการเต้นของหวัใจเกินที่ก าหนดไว้ (รูปที่ 17) 
- Wearing Position สามารถตัง้คา่ได้วา่จะใสส่ายรัด ข้างซ้ายหรือข้างขวา(รูปที่ 18) 
 
 ค าสัง่ตา่งๆ ของสายรัดเพื่อสขุภาพ XFIT PRO 

 

 
                                     รูปที่ 18              รูปที่ 19              รูปที่ 20            รูปที่ 21      รูปที่ 22 
- รูปที่ 18 บอกเวลา วนั-เดือน-ปี และปริมาณแบตเตอร่ี 
- รูปที่ 19 บง่บอกถึงจ านวนการก้าวทัง้หมดในแตล่ะวนั 
- รูปที่ 20 ปริมาณการเคลื่อนที่ในแตล่ะวนัโดยจะบอกเป็นระยะทางใช้มาตรวดัเป็น กิโลเมตร(Km) 
- รูปที่ 21 ปริมาณการเผาผลาญแคเลอร่ีจะโชว์ในรูปแบบ 24 ชัว่โมง (หน่วยเป็น kcal) 
- รูปที่ 22 โหมด Sport ใช้เช่ือมต่อ GPS บนมือถือและแอพพลิเคชัน่ 
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                                            รูปที่ 23              รูปที่ 24                 รูปที่ 25                   รูปที่ 26 
 

- รูปที่ 23 การแสดงผลความดนัโลหิตโดยค าสัง่ PPG-EKG การท างาน จะกดเข้าไปในค าสัง่ตามหน้าจอนีแ้ละใช้นิว้ชี ้
และนิว้กลางไปวางตรงเซ็นเซอร์ (ตามรูปหวัข้อด้านบน) แล้วปล่อยให้ท างานอตัโนมตัิจนเสร็จ จะแสดงผลผ่านหน้าจอ
ใช้เวลาประมาณ 15-20 วินาที (ผลทัง้หมดจะถกูรวบรวมไปเก็บสถิติในแอพพลิเคชัน่) 
- รูปที่ 24 การแสดงผลในค าสัง่อตัราการเต้นของหวัใจ โดยการท างานกดเข้าไปที่เมนดูงักล่าวตามรูป หลงัจากนัน้ตวั
เซ็นเซอร์จะท าการวัด โดยจะท างานอตัโนมตัิและจะแสดงผลออกมาบนหน้าจอ ใช้เวลาประมาณ 15-20 วินาที (ผล
ทัง้หมดจะถกูรวบรวมไปเก็บสถิติในแอพพลิเคชัน่) 
- รูปที่ 25 การแสดงผลเม่ือมีสายเรียกเข้ามายงัโทรศพัท์มือถือจะมีการแจ้งเตือนที่ตวันาฬิกาโดยจะแสดงเป็นหมายเลข
ผู้ที่ติดตอ่เข้ามา 
- รูปที่ 26 จะบอกถึงค าสัง่การปิด-เปิดเคร่ือง รวมทัง้ serial number ของสายรัดเพื่อสขุภาพดงักลา่วทีใ่ช้ส าหรับการตอ่
เช่ือมตอ่กบั Bluetooth ผ่านแอพพลิเคชัน่ 
 
**ทัง้การวดัอตัราการเต้นหวัใจ และความดนัโลหิต สามารถวดัได้แม้นาฬิกาไมต่่อบลทูธูกับโทรศพัท์ แตข้่อมลูจะไม่ถกู
เก็บในแอพพลิเคชัน่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 รูปแบบการท างานของ แอพพลิเคชัน่ Mecare 
 

      
 รูปที่ 27 รูปที่ 28 
 

 - รูปที่ 27 การแสดงผลปริมาณการเคลื่อนที่โดยจะมีการเก็บค่าสถิติต่างๆ  เอาไว้จ านวน 24 Hr. จะมีการ
แสดงผลรายละเอียด จ านวนการเคลื่อนที่ , ปริมาณในการเคลื่อนที่ (กิโลเมตร), การเผาผลาญแคลเลอร่ี รวมทัง้
รายละเอียดในแตล่ะชว่งเวลาในการเคลื่อนที่ 
 - รูปที่ 28 การแสดงผลปริมาณการนอนหลบัในช่วงเวลา 24 Hr. โดยจะมีรายละเอียดแสดงผลออกมาให้เห็น 
เวลาการนอนหลับทัง้หมด, การตื่นนอน, ช่วงเวลานอนหลบัไม่สนิท, ช่วงเวลานอนหลบัสนิท, การตื่นนอน โดยสถิติ
เหลา่นีจ้ะถกูเก็บไว้ทกุ 24 ชัว่โมงในแตล่ะวนั 



11 

      
 รูปที่ 29 รูปที่ 30 
 

 - รูปที่ 29 การแสดงผลอตัราการเต้นของหวัใจจะมีการเก็บข้อมลูในรูปแบบ 24 Hr. โดยข้อมลูนีจ้ะมีการสง่มา
จากสายรัดสขุภาพ XFIT PRO  
 - รูปที่ 30 การแสดงผลความดนัในโลหิต ซึง่จะมีการเก็บข้อมลูและแสดงผลออกมาให้เห็นเป็นตวัเลข โดยมีการ
เก็บสถิติทกุครัง้ที่มีการตรวจแล้วยงับอกด้วยวา่ปกติหรือไม่ 
 

     
 รูปที่ 31 รูปที่ 32 รูปที่ 33 
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 วิธีการวดัอตัราการเต้นของหวัใจแบบ EKG (หรือ ECG) 
 **การวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) ต้องวัดผ่านแอพพลิเคชั่นเท่านัน้ จึงจ าเป็นต้องต่อบูลทูธนาฬิกาเข้ากับ
โทรศพัท์ทกุครัง้ 
 - รูปที่ 31 การเข้าไปที่ค าสัง่ ECG detection ด้านลา่งสดุในหน้าจอของแอพพลิเคชัน่ 
 - รูปที่ 32 กดที่ค าสัง่ Start test และปุ่ ม Play ด้านลา่ง  
 - รูปที่ 33 การท างานของรูปแบบ ECG จะแสดงผลออกมาเป็นกราฟตามรูป 

 
(รูปที่ 34) 

 จากรูปที่ 34 วิธีการวดัค่าคลื่นไฟฟ้าหวัใจ ในรูปแบบ EKG (หรือ ECG ) ให้สวมใส่นาฬิกาข้างใดข้างหนึ่ง รัด
สายให้แน่น แล้วใช้นิว้ชีก้ับนิว้กลาง วางนิว้ตามรูปตรงเซ็นเซอร์ด้านข้างของนาฬิกา จากนัน้กดปุ่ ม Play รอจนกว่า
กระบวนการท างานจะเสร็จสิน้ ผลการทดสอบจะถกูสง่ไปที่โทรศพัท์มือถือ  
 

    
                   รูปที่ 35    รูปที่ 36 
 

 - รูปที่ 35 การแสดงผลออกมาหลงัจากที่วดั ECG (หรือ EKG) เสร็จแล้วจะมีการบง่บอกวา่มีอตัราการเต้น
ผิดปกตหิรือไม ่รวมทัง้มีการแสดงผลออกมาเป็นรูปแบบกราฟทัง้หมดตามรูปที่ 36 
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 วธีิการใช้งานในรูปแบบการวิ่ง 
 

   
         รูปที่ 37                                   รูปที่ 38 
 

 - รูปที่ 37 จะเป็นรูปแบบการวิ่งโดยการจับ GPS ผ่านแอพพลิเคชั่นโดยกดไปที่ค าสั่ง Running ด้านล่าง 
หลังจากนีจ้ะเข้ามาสู่หน้าจอในรูปที่ 38 ให้กดที่ start Running เพื่อเร่ิมท าการทดสอบโดยกดเข้ามาแล้วจะมีการ
แสดงผลเป็นแผนที่ตามรูปที่ 39 และจะมีการจบั GPS ตามการเคลื่อนที่ของเราเลยในเวลานี ้(เรียลไทม์) 

 

 
รูปที่ 39 

 วิธีการตัง้คา่แอพพลิเคชัน่บนโทรศพัท์มือถือ 
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 รูปที่ 40 รูปที่ 41 รูปที่ 42 
 - กดเข้าแอพพลิเคชัน่ Mecare เลือก Setting จะได้ภาพตามรูปที่ 40 โดยมีรายละเอียดทัง้หมดดงันี ้
 User Info : คือการระบรุายละเอียด อาย ุ– เพศ – สว่นสงู – น า้หนกั – สีผิว (ตามรูปที่ 41) 
 Connected : การเชื่อมตอ่สายรัดสขุภาพ XFIT PRO กบัตวัแอพพลิเคชัน่ 
 Sport Target : เป้าหมายในการออกก าลงักาย โดยในที่น่ีตัง้ไว้ที่ 10,000 ก้าวตอ่วนั 
 Sleep target : เป้าหมายของในการพกัผ่อนนอนหลบัในแตล่ะวนัโดยมาตรฐานอยูท่ี่ 7-9 ชัว่โมง 
 Unit Settings : การตัง้คา่หน่วยการนบัและเวลา โดยจะเลือก กิโลเมตรเป็นหลกั และ Time 24 ชัว่โมงในการบนัทกึ 
 Language : การตัง้คา่ภาษามี ภาษาไทย และ องักฤษ 
 Wechat Sports : การตัง้คา่เชื่อมตอ่กับแอพพลิเคชัน่ วีแชท 
 About Us : เก่ียวกบัตวัพืน้ฐานของโปรแกรม 
 
ค าถามที่พบมากที่สุด 
Q : ระยะการเช่ือมตอ่บลูธูทของ นาฬิกา หรือ แอพพลิเคชัน่ มีระยะการเช่ือมตอ่เทา่ไร?? 
A : ระยะการเช่ือมตอ่บลูธูทสามารถเช่ือมตอ่นาฬิกากบัแอพพลิเคชัน่บรอปุกรณ์มือถือได้ในระยะ 5-10 เมตร 
 
Q : ท าไม? ถึงไมส่ามารถเช่ือมตอ่นาฬิกากบัแอพพิเคชัน่ได้ 
A : ให้ตรวจสอบโทรศพัท์ของผู้ ใช้วา่การเชื่อมตอ่บลทูธูหรือไม ่จากนัน้ตรวจสอบวา่โทรศพัท์มีการเชื่อมตอ่บลทูธูกบั
อปุกรณ์อ่ืนหรือไม ่หากมีให้ยกเลิกการเชื่อมตอ่กบัอปุกรณ์นัน้ก่อน หลงัจากนัน้ปิดแอพพิเคชัน่แล้วเชื่อมตอ่ใหม่ 
 
Q : สายรัดข้อมือเพ่ือสขุภาพ กนัน า้ได้ไหม ? 
A : สามารถเอามาล้างหรือโดนน า้ได้ เพราะได้มาตรฐานการกนัน า้ที่ IP67 สามารถกนัน า้ลกึไมเ่กิน 1 เมตร นานไม่เกิน 
30 นาที ห้ามใสว่า่ยน า้ ไมค่วรอาบน า้ด้วยน า้อุน่หรือน า้ร้อน เน่ืองจากท าให้ตวัเรือนเสียหายได้ 
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เงื่อนไขการรับประกันสินค้า 
1. สินค้าที่ลกูค้าได้รับแล้วเกิดปัญหา หากตรวจพบภายใน 7 วนันบัจากวนัทีไ่ด้รับสินค้า พบว่าสินค้ามีปัญหาอนัเกิด
จากการผลติจากโรงงาน เคร่ืองเปิดไม่ติด ไฟไมเ่ข้า โดยที่สภาพสินค้าใหมไ่มมี่ร่องรอย และอยูภ่ายใต้เง่ือนไขการ
รับประกนั บริษัทยนิดีเปลี่ยนตวัใหมใ่ห้ทนัที โดยลกูค้าจะต้องสง่สายชาร์จ สายนาฬิกา และตวัเคร่ืองมาให้ครบถ้วน 
2. การรับประกนัจะไมมี่ผลในกรณีที่ความเสียหายเกิดจากการใช้งานผิดประเภท, การใช้งานที่ไมถ่กูต้อง, การชาร์จไฟที่
ผิดวิธี, ท าตกกระแทกอปุกรณ์หกัช ารุด ละเลยและไมป่ฏิบตัติามค าแนะน าทีก่ าหนดไว้ 
3. กรณีสินค้าช ารุดเกิน 7 วนั นบัจากวนัที่ซือ้ แตอ่ยูใ่นระยะเวลารับประกนั 1 ปี ทัง้นีส้ินค้าเหลา่นีจ้ะต้องอยูใ่นสภาพที่
ไมแ่ตกหกั หรือเกิดจากการใช้งานผิดประเภท ซึง่จะเข้าเงื่อนไขการซอ่ม ทางบริษัทยินดดี าเนินการสง่ซอ่ม (ในการสง่
ซอ่มจะต้องมีคา่ใช้จา่ยอะไหลเ่พ่ิมเติม) โดยลกูค้าจะต้องรับผิดชอบคา่ใช้จา่ยในการจดัสง่ 
4. ทางบริษัทฯ ถือวา่ก่อนซือ้สินค้าลกูค้าได้ท าความเข้าใจในคณุสมบตัิของสินค้าเรียบร้อยแล้ว ขอสงวนสิทธ์ิในการคืน
สินค้าทกุกรณี  
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เง่ือนไขการรับประกนั โดยมิต้องแจ้งให้ทราบลว่งหน้า 
 
*อปุกรณ์ชนิดนีไ้มใ่ชเ่คร่ืองมือทางการแพทย์ ข้อมลูที่ได้จากอปุกรณ์และแอพพลิเคชัน่ มีไว้เพ่ืออ้างอิง (reference only) 
เทา่นัน้ ไมมี่ผลในด้านการรักษา ป้องกนั หรือวินิจฉัยทางการแพทย์ หากทา่นมีปัญหาเร่ืองสขุภาพ กรุณาปรึกษาแพทย์
เฉพาะทาง 


