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1. รูจักอุปกรณ
ขอขอบคุณที่เลือกใชผลิตภัณฑของเรา เรามีชื่อเสียงดานผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑของเรา
ผานการทดลองแลวเพื่อการใชที่เกี่ยวกับ ความอบอุน, น้ำหนัก, ความดันโลหิต, น้ำตาลในเลือด, 
อุณหภูมิของรางกาย, ชีพจร, การบำบัดแบบนุมนวล, ความสวยงาม, การนวด และอากาศ 
โปรดอานคูมือการใชเพื่อการใชอยางปลอดภัย และเก็บไวเพื่อการใชตอไป โปรดเก็บคูมือไวใน
กรณีที่ี่ผูใชคนอื่นจะหยิบมาอานไดงาย
            ขอแสดงความนับถือ
                 บอยเลอร

โปรดอานคูมือการใชเพื่อการใชอยางปลอดภัยและเก็บไวเพื่อการใชตอไป และโปรดเก็บคูมือไวในกรณี
ที่ผูใชคนอื่นจะหยิบมาอานไดงาย

ทำไมตองนาิกาตรวจจับกิจกรรม?
การออกกำลังกายเปนสิ่งจำเปนในชีวิต ชวยใหรางกายแข็งแรงและลดความเสี่ยงโรคหัวใจ ปญหาการ
ไหลเวียนของเลือด และยังชวยควบคุมน้ำหนักของคุณ คุณจะสังเกตเห็นวาสุขภาพของคุณดีขึ้น 
ซึ่งรวมถึงกิจกรรมท้ังหมดท่ีใชพลังงาน เชน การเดิน การปนจักรยาน การปนบันได และการทำงานบาน 
นอกจากนี้นาิกาตรวจจับกิจกรรม AS87 ยังชวยประเมินและบันทึกกิจกรรมการเคลื่อนไหวในชีวิต
ประจำวันของคุณได ดวยแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" คุณสามารถถายโอนกิจกรรมการ
เคลื่อนไหวไปยังสมารทโฟนของคุณ ซึ่งหมายความวาคุณสามารถดูขอมูลที่มากขึ้นไดจากสมารทโฟน 
นอกจากน้ี นาิกายังแจงเตือน ขอความ (เชน Message หรือ WhatsApp) และการโทร ทำใหสะดวก
สบายมากยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้ คุณจึงสามารถติดตามขอมูลของคุณไดอยางรวดเร็ว

นาิกาตรวจจับกิจกรรมเม่ือใชงานรวมกับแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" มีฟงกชันดังตอไปน้ี : 
• แสดงเวลา และวันที่
• แสดงจำนวนกาวตอวัน, ระยะทาง, การเผาผลาญแคลอรี่, เวลาที่ใชงาน และความคืบหนาของ
  เปาหมายรายวัน (%) 
• ภาพรวมของการนอนหลับในแตละระดับ
• แจงเตือนระบบสั่น
• การแจงเตือนสายโทรเขา และขอความ (เชน Message หรือ WhatsApp) 
• คนหาสมารทโฟน
• การควบคุมระยะไกลของกลองบนสมารทโฟน
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ สำหรับ แอปพลิเคชัน Beurer HealthManager
IOS  8.0 ขึ้นไป
Android  4.4 ขึ้นไป
Bluetooth  4.0
การถายโอนขอมูลผาน Bluetooth®
Bluetooth® ใชคลื่นความถี่ 2.4-2.4835 GHz ในการทำงาน โดยมีกำลังสงสูงสุดที่มีในยานความถี่ 
<20 dBm ใชไดกับสมารทโฟน/แท็บเล็ตท่ีมีระบบ Bluetooth® 4.0 ขอมูลทางเทคนิคอาจมีการเปล่ียน
แปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา เพื่อการปรับปรุงใหดีขึ้น

3. หมายเหตุ
คำเตือน

- หลีกเล่ียงการสัมผัสกับครีมกันแดด หรือสารท่ีมีลักษณะใกลเคียงกันเน่ืองจากอาจทำใหพลาสติกเสียหาย

4. การใชงานครั้งแรก

สารบัญ 
1. ทำความรูจักกับอุปกรณของคุณ
2. เครื่องหมายและสัญลักษณ 
3. หมายเหตุ  
4. การใชงานครั้งแรก
5. การชารจแบตเตอรี่
6. ฟงกชัน
   6.1 ภาพรวมของฟงกชัน
   6.2 เวลา / วันที่ / สัญลักษณแบตเตอรี่ 
   6.3 จำนวนกาว / การเคลื่อนไหว
   6.4 แคลอรี่ที่เผาผลาญ
   6.5 การแสดงระยะทาง
   6.6 ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม
   6.7 ความคืบหนาตอวันของเปาหมาย
   6.8 การปลุก
   6.9 ขอความ 
   6.10 การโทร 
   6.11 Sleep mode
   6.12 เตือนใหเคลื่อนไหว
   6.13 คนหาสมารทโฟน
   6.14 การควบคุมระยะไกลของกลองบนสมารทโฟน
7. การถายโอนขอมูลไปยังสมารทโฟนของคุณ 
8. ชิ้นสวนทดแทนและชิ้นสวนที่สวมใส
9. การทำความสะอาด 
10. คำถามที่พบบอย  
11. การกำจัด
12. ขอมูลทางเทคนิค 

อุปกรณในกลอง
กอนใชงานใหตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณและอุปกรณเสริมไมมีรอยขีดขวน หากคุณมีขอสงสัยใด ๆ 
อยาใชอุปกรณ ใหติดตอรานคาปลีกหรือศูนยบริการลูกคาที่ระบุ
• คูมือการใชงาน  1  เลม
• นาิกาตรวจจับกิจกรรม 1 เรือน
• สายชารจ USB  1  เสน

คูมือการใชงาน นาิกาตรวจจับกิจกรรม รุน AS87

2.เครื่องหมาย และสัญลักษณ

เมื่อใชนาิกาตรวจจับกิจกรรม ครั้งแรกใหกดปุม (ปุมวงกลมสีขาวบนหนาจอ) คางไว 10 วินาที หาก
ไมสามารถเปดใชงานได ใหชารจแบตเตอรี่ตามคำอธิบาย (ขอ 5.) 
1. ตรวจสอบใหแนใจวาสมารทโฟนของคุณเชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต 
2. เปดใชงาน Bluetooth® ในสมารทโฟนของคุณ 
3. ดาวนโหลดแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" จาก App Store (iOS) หรือจาก 
Google Play (Android)
4. เร่ิมแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" และทำตามคำแนะนำ ในเมนูการต้ังคาของแอปพลิเคชัน
เลือกและเช่ือมตอ AS87 จากน้ัน จะมีรหัส 6 หลักปรากฏข้ึนมาบนนาิกาตรวจจับกิจกรรม ใหทำการ
ปอนรหัส 6 หลักที่ปรากฏบนสมารทโฟนของคุณ เมื่อเชื่อมตอเรียบรอยแลว ใหตั้งคาขอมูลสวนบุคคล
ของคุณหากตองการ คุณสามารถตั้งคาการแจงเตือน การโทร, ขอความ หรือตั้งคาการแจงเตือนให
เคลื่อนไหวได
เคล็ดลับการจับคูเซ็นเซอรกิจกรรมกับสมารทโฟน
- วางสมารทโฟนใกลกับนาิกาตรวจจับกิจกรรมใหมากที่สุด 
- รักษาระยะหาง 30 เมตรจากนาิกาตรวจจับกิจกรรม/อุปกรณ Bluetooth® อื่น ๆ

5.การชารจแบตเตอรี่
เมื่อสัญลักษณแสดงระดับแบตเตอรี่บนนาิกาตรวจจับกิจกรรมทำงาน แสดงวาแบตเตอรี่หมด ในการ
ชารจแบตเตอรี่ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้ : 
1. เปดเครื่องคอมพิวเตอร และเสียบสายชารจ USB เขากับชองเสียบ USB 
2. เชื่อมตอสายชารจ USB เขากับนาิกาตรวจจับกิจกรรมตามภาพ 
ตรวจดูใหแนใจวาไดวางสายชารจไวอยางถูกตอง 
3. การชารจจะแสดงสัญลักษณสถานะแบตเตอรี่ โดยปกติใชเวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเพื่อชารจใหเต็ม 
เมื่อแบตเตอรี่เต็ม จะปรากฏคำวา FULL บนหนาจอ
คำเตือน
หามชารจนาิกาตรวจจับกิจกรรม หากท่ีชารจท้ังสองดานเปยก หากจําเปน ใหใชผาเช็ดท่ีชารจท้ังสอง
ดานใหแหง และหากแบตเตอรี่มีของเหลวไหลออกมา ใหใสถุงมือปองกัน และทิ้งแบตเตอรี่

6. ฟงกชัน
6.1 นาิกาตรวจจับกิจกรรมมีคุณสมบัติดังนี้ : แสดงเวลา, วันที่, สถานะของแบตเตอรี่, นับกาว, วัด
ระยะทางการเดิน, แคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญ, เวลาที่ทำกิจกรรม, เปาหมายรายวัน, การปลุก, แจงเตือน
ใหเคลื่อนไหวรางกาย, Sleep mode, แจงเตือนขอความ, คนหาสมารท และควบคุมกลองบน
สมารทโฟน คาจะถูกรีเซ็ตเปนศูนยทุกวันในเวลาเท่ียงคืน แลวเร่ิมตนอีกคร้ัง หากตองการสลับฟงกชัน
ใหกดปุมบนนาิกาตรวจจับกิจกรรม

การจัดการอันตรายจากแบตเตอรี่
- หากผิวหนังหรือดวงตาสัมผัสกับของเหลวในแบตเตอรี่ ใหลางดวยน้ำสะอาด และปรึกษาแพทย
- ปองกันแบตเตอรี่ใหหางจากที่ที่มีความรอนสูง 
- อยาโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟ อาจทำใหระเบิดได
- ชารจแบตเตอรี่จนเต็มกอนใชงานครั้งแรก (ดูขอ 5) 
- อยาถอด เปด หรือบดแบตเตอรี่ 
- ใชที่ชารจที่ระบุไวในคำแนะนำในการใชเทานั้น 

- เก็บใหหางจากมือเด็ก อาจทำใหติดคอได
- นาิกาตรวจจับกิจกรรม ไดรับการปองกันน้ำช่ัวขณะ 3 ATM (ประมาณ 3 บาร หรือน้ำลึกท่ี 30 เมตร) 
นาิกาตรวจจับกิจกรรม ไดรับการปกปองจากการกระเด็นของน้ำ เชน ฝน, ในระหวางการอาบน้ำหรือ
แชตัว กรณที่ีแรงดันน้ำสูงเกินไปอาจทำใหนาิกาตรวจจับกิจกรรมเสียหาย ไมแนะนำใหใสวายน้ำ 
นาิกาตรวจจับกิจกรรมไมควรอยูใตน้ำ
- นาิกาตรวจจับกิจกรรม ประกอบดวยแมเหล็ก หากคุณมีเครื่องกระตุนหัวใจ หรืออุปกรณฝงอิเล็ก
ทรอนิกสอื่น ๆ ควรปรึกษาแพทยกอนใชนาิกาตรวจจับกิจกรรม
- ปรึกษาแพทยกอนที่คุณจะเริ่มใชงาน
- อุปกรณนี้ไมใชอุปกรณทางการแพทย คาที่วัดไดจากนาิกาตรวจจับกิจกรรมไมเหมาะกับการวินิจฉัย 
รักษาโรค

คำเตือน
คำแนะนำที่ระบุถึงความเสี่ยงตอการบาดเจ็บ หรือไดรับความเสียหาย

ผลิตภัณฑนี้เปนไปตามขอกำหนดของระเบียบยุโรป และประเทศที่บังคับใช

กันน้ำลึกที่ 30 เมตร

 

การกําจัดทิ้งตามขอกําหนด EC Directive เครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส - WEEE

โรงงานผลิต

อานคำแนะนำสำหรับการใชงาน

แหลงจายไฟ

- ปฏิบัติตามคำแนะนำ และขอกำหนดในการชารจแบตเตอรี่
- ชารจแบตเตอรี่อยางนอยทุกๆ 6 เดือน

6.2 แสดงเวลา, วันที่ และตัวบงบอกสถานะแบตเตอรี่
นาิกาตรวจจับกิจกรรมจะแสดงเวลา, วันที่ปจจุบัน และสถานะแบตเตอรี่ เมื่อนาิกาตรวจจับ-
กิจกรรมไดรับการเชื่อมตอกับสมารทโฟน เวลาปจจุบันและวันที่บนสมารทโฟนจะถูกถายโอนไปยัง
นาิกาตรวจจับกิจกรรม

6.3  การเคลื่อนไหว
นาิกาตรวจจับกิจกรรมแสดงจำนวนกาว ซึ่งจะถูกบันทึกดวย 3D เซ็นเซอรภายในนาิกาตรวจจับ
กิจกรรม



6.11 Sleep mode
หากตองการวัดการเคลื่อนไหวของคุณเมื่อคุณหลับ ใหเปลี่ยนอุปกรณเปน Sleep Mode กอนที่คุณจะ
เขานอน โดยการกดปุมโหมดเปนเวลา 3 วินาที              จะแสดงบนจอแสดงผลโดยยอ หลังจากผาน
ไป 1 วินาทีนาิกาตรวจจับกิจกรรมจะเขา Sleep Mode โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเชาให
กดปุม 3 วินาที เพื่อปด Sleep  Mode บนนาิกาตรวจจับกิจกรรม โดยนาิกาจะแสดงคาระดับการ
นอนหลับของคุณ
1. การหลับลึก   2. การหลับแบบเบาสบาย   3. การตื่นตัว

11. ขอมูลทางเทคนิค
• น้ำหนัก...................................................................ประมาณ 35 กรัม (รวมสาย)
• เหมาะสำหรับรอบขอมือประมาณ..........................ประมาณ 14.5 - 19.5 ซม
• แบตเตอรี่................................................................Li-ion 70mAh
• อายุการใชงานแบตเตอรี่.........................................สูงสุด 15 วัน (โหมดสแตนดบาย)
• อุณหภูมิที่เหมาะสมในการทำงาน..........................10-40 ° C
• หนวยความจำ........................................................15 วัน
• แหลงจายไฟ............................................................5 V, 2 A
• กันน้ำได...................................................................3 ATM
เทคโนโลยี Bluetooth®พลังงานต่ำ, คลื่นความถี่ 2.4 GHz

เรารับรองวาผลิตภัณฑนี้เปนไปตามขอกำหนดของ European RED Directive 2014/53/EU
โปรดติดตอที่อยูบริการที่ระบุ (kd@beurer.de) เพื่อขอรับรายละเอียด
ขอมูล เชน คำประกาศเรื่องความสอดคลองของ CE
เครื่องหมายคำพูด Bluetooth® และโลโกที่เกี่ยวของเปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ 
Bluetooth® SIG, Inc. การใชผลิตภัณฑเหลานี้ทั้งหมดโดย Beurer GmbH ดำเนินการภายใต
อนุญาตเครื่องหมายการคาและชื่อทางการคาอื่น ๆ เปนทรัพยสินของผูถือครองที่เกี่ยวของการแจงเตือนจะปรากฏเฉพาะที่จอแสดงผลนาิกาตรวจจับกิจกรรม ถาคุณเปดใชงาน 

"ฟงกชันการกด" ในสมารทโฟนของคุณ

6.4 การเผาผลาญแคลอรี่
นาิกาตรวจจับกิจกรรมจะคำนวณแคลอรี ่ที ่ถูกเผาผลาญโดยใชรายละเอียดที่คุณปอนไวใน
แอปพลิเคชัน (ความสูง, อายุ, เพศ และน้ำหนัก) เม่ือคุณต่ืนข้ึนมาในตอนเชา นาิกาตรวจจับกิจกรรมจะ
แสดงตัวเลขจำนวนแคลอรี่ที่ถูกเผาผลาญ เนื่องจากรางกายของคุณยัง เผาผลาญแคลอรี่ในขณะที่
พักผอน

6.5 การแสดงระยะทาง
นาิกาตรวจจับกิจกรรมวัดความยาวของกาวโดยใชความสูงที่คุณปอนในแอปพลิเคชัน และคุณยัง
สามารถปรับความยาวกาวได นาิกาตรวจจับกิจกรรมจะใชความยาวกาว และจำนวนกาวในการ
คำนวณระยะทางที่ควรจะเปน ระยะทางที่แสดงเปนเพียงคำแนะนำคราวๆ เทานั้น อาจไมถูกตอง
ตามระยะทางจริง 

6.6 ระยะเวลาที่ทำกิจกรรม
แอปพลิเคชันแสดงใหเห็นวาคุณทำกิจกรรมมานานแคไหน โดยจะนับเวลาที่คุณเคลื่อนไหว

6.7 ความคืบหนาของเปาหมายรายวัน
คุณสามารถตั้งคาเปาหมายแตละวัน ในการตั้งคาของแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" 
(เชน 10,000 กาว) คุณสามารถดูความคืบหนาปจจุบันตามเปาหมายท่ีต้ังไว (คิดเปน %) บนจอแสดง
ผลของนาิกาตรวจจับกิจกรรม

6.8 การปลุก
คุณสามารถตั้งคาเวลาปลุกไดผานแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" ทันทีที่ถึงเวลาปลุก
นาิกาตวจจับกิจกรรมจะเริ่มสั่น

6.9 ขอความ
เมื่อคุณไดรับขอความ นาิกาตรวจจับกิจกรรมจะแจงเตือน (เชน Message หรือ WhatsApp) 
ขอกำหนดเบ้ืองตน >>นาิกาตรวจจับกิจกรรมจะตองเช่ือมตอกับสมารทโฟนผานทาง Bluetooth®
และแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" ที่มีการติดตั้ง เมื่อไดรับขอความ ชื่อผูสงจะปรากฏ
บนจอแสดงผล

6.10 สายเรียกเขา
ในการต้ังคาของแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" คุณสามารถเลือกรับการแจงเตือนไดจากการ
ใชนาิกาตรวจจับกิจกรรม กำหนดเบ้ืองตน >>นาิกาตรวจจับกิจกรรม จะตองเช่ือมตอกับสมารทโฟน
ผาน Bluetooth® และเชื่อมตอแอปพลิเคชัน “beurer HealthManager" โดยนาิกาจะแสดงชื่อผู
โทรเขาที่เราบันทึกไวในสมารทโฟนเปนภาษาอังกฤษ เทานั้น

ติดตอสอบถามเพิ่มเติม

@beurerthai Tel. 038-314118beurerthailand

ผูนำเขา: บริษัท เบลเมกสไทย จำกัด
สำนักงานใหญและคลังสินคา: 15/117 หมู 3 ซ.เกากิโล 23 ถ.เกากิโล ต.สุรศักดิ์ 
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110
ศูนยบริการลูกคาสัมพันธ โทร. 038-314118, 038-773660, 081-6339942 

คุณสามารถกำหนดชวงเวลาในระหวางกิจกรรมได นาิกาตรวจจับกิจกรรมจะเปล่ียนไปใช Sleep Mode
โดยอัตโนมัติ และจะกลับสู Mode กิจกรรม นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งคาการเตือนการนอนหลับ

6.12 เตือนใหเคลื่อนไหว
ในการตั้งคาของแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" คุณสามารถตั้งคาการเตือนใหเคลื่อนไหวได
สามารถกำหนดเวลาเริ ่มตน และเวลาสิ ้นสุด เมื ่อมีการใชงานการแจงเตือนการเคลื ่อนไหว เชน 
ต้ังแต 9.00 น. ถึง 18.00 น. คุณสามารถกำหนดระยะเวลาเม่ือไมไดมีกิจกรรม แลวถาคุณไมขยับภายใน
ระยะเวลาท่ีไมมีการใชงาน นาิกาตรวจจับกิจกรรมจะส่ัน และแสดง                    บนหนาจอแสดงผล
ของนาิกา

6.13 คนหาสมารทโฟน
หากคุณหาสมารทโฟนไมพบ คุณสามารถทำสมารทโฟนสงเสียงและสั่นได โดยการใชนาิกาตรวจจับ
กิจกรรม 
- อุปกรณทั้งสองตองเชื่อมตอกันผาน Bluetooth®
- สมารทโฟนตองเปดเสียง และการสั่น
- ระยะหางระหวางอุปกรณทั้งสองตองไมเกิน 5 เมตร
- แอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" ตองมีการติดตั้ง และเปดอยูบนสมารทโฟน
1. กดปุมที่นาิกาตรวจจับกิจกรรมจนกวาจะถึงฟงกชันอื่นๆ
2. กดปุมบนนาิกาตรวจจับกิจกรรมคางไว 3 วินาที ปรากฏในจอแสดงผล
3. กดปุมบนนาิกาตรวจจับกิจกรรมสั้น ๆ                 ปรากฏขึ้น ขณะที่นาิกาตรวจจับกิจกรรม
พยายามหาสมารทโฟน เม่ือนาิกาตรวจจับกิจกรรมไดพบสมารทโฟนแลว สมารทโฟนจะส่ัน และสงเสียง
4. หากตองการยกเลิกการคนหาสมารทโฟน และกลับไปท่ีเมนูหลัก ใหกดปุมบนนาิกาตรวจจับกิจกรรม
คางไวเปนเวลา 3 วินาที                 ปรากฏข้ึนบนจอแสดงผล กดปุมท่ีนาิกาตรวจจับกิจกรรมคางไว

หากคุณกดปุม ขอความบางสวนจะปรากฏที่จอแสดงผล เมื่อกดปุมอีกครั้งคุณสามารถอานขอความได 
แตไมแสดงเนื้อหาทั้งหมด หากคุณมีการบันทึกชื่อผูสงไวบนสมารทโฟนของคุณ ชื่อจะปรากฏขึ้น 

อีกครั้ง 3 วินาที                 จะปรากฏที่หนาจอ และกดปุมนาิกาตรวจจับกิจกรรมสั้น ๆ เมนูหลัก
พรอมเวลา วันท ี่และสถานะแบตเตอรี่                  จะปรากฏที่หนาจอ
6.14 การควบคุมกลองบนสมารทโฟน
ดวยนาิกาตรวจจับกิจกรรมคุณสามารถเรียกใชกลองบนสมารทโฟนถายภาพได โดยไมตองถือสมารทโฟน
อยูในมือของคุณ
- อุปกรณทั้งสองตองเชื่อมตอกันผาน Bluetooth®
- ระยะหางระหวางอุปกรณทั้งสอง ตองไมเกิน 5 เมตร
- แอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" ตองเปดอยูบนสมารทโฟน
ในการเรียกใชกลองสมารทโฟนผานนาิกาตรวจจับกิจกรรมใหดำเนินการดังนี้ :
1. เปดแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager" ในสมารทโฟนของคุณ
2. กดปุมบนนาิกาตรวจจับกิจกรรมจนกวา เวลา หรือโหมดการนอนหลับจะปรากฏบนจอแสดงผล

ขึ้นในสมารทโฟน
6.กดปุมบนนาิกาตรวจจับกิจกรรมสั้น ๆ กลองจะถายภาพ
7.หากตองการกลับไปที่เมนูหลักใหกดปุมบนนาิกาตรวจจับกิจกรรมคางไว 3 วินาที
จะปรากฏข้ึน ตอนน้ีกดปุมส้ัน ๆ ท่ีนาิกาตรวจจับกิจกรรม เมนูหลักพรอมเวลา วันท่ี และสถานะแบต-
เตอรี่จะปรากฏที่หนาจอ

รายการ                                หมายเลขรายการ / หรือเลขที่ใบสั่ง

สายชารจ USB 163.164

9. การทำความสะอาด
ใชผาชุบน้ำหมาด ๆ ทำความสะอาดเซ็นเซอรเปนประจำ เพื่อขจัดสิ่งสกปรกจากสายรัดโดยเฉพาะ
จากพื้นผิวสัมผัสดานในของสายคลองเพื่อไมใหวัสดุเสียหาย

10.การกำจัดทิ้ง
ดวยเหตุผลดานสิ่งแวดลอม หามทิ้งอุปกรณนี้ในบานของทานเมื่อหมดอายุการใชงานแลว ควรทิ้ง
อุปกรณในจุดรีไซเคิล หรือในพื้นที่ที่เหมาะสม ทิ้งอุปกรณตามขอกำหนด EC - WEEE (อุปกรณไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกสเสีย) ถาคุณมีคำถามใด ๆ โปรดติดตอหนวยงานทองถ่ินท่ีรับผิดชอบในการกำจัดขยะ
แบตเตอรี่ที่เสีย ตองทิ้งผานกลองที่ไดรับการออกแบบมาเปนพิเศษ หรือจุดรีไซเคิล หรือรานคาปลีก
อิเล็กทรอนิกส ตามกฏหมายในการทิ้งแบตเตอรี่ รหัสดานลางคือสารอันตราย ที่มีระบุบนแบตเตอรี่
Pb = แบตเตอรี่มีตะกั่ว     Cd = แบตเตอรี่มีแคดเมี่ยม      Hg = แบตเตอรี่มีสารปรอท

3. กดปุมบนนาิกาตรวจจับกิจกรรมคางไว 3 วินาที จะปรากฏที่หนาจอ
4. กดปุมที่นาิกาตรวจจับกิจกรรม 3 วินาทีจนกระทั่ง     ปรากฏที่หนาจอ
5. กดปุมบนนาิกาตรวจจับกิจกรรมสั้น ๆ                 จะปรากฏขึ้นที่หนาจอ กลองถายรูปจะเปด

7. การถายโอนขอมูลไปยังสมารทโฟนของคุณ
เมื่อตองการถายโอนขอมูลที่บันทึกไวจากนาิกาตรวจจับกิจกรรมไปยังแอปพลิเคชัน 
"beurer HealthManager" ใหดำเนินการดังตอไปนี้ :
1. เปดใชงาน Bluetooth® ในสมารทโฟนของคุณ
2. เปดแอปพลิเคชัน "beurer HealthManager"
3. เชื่อมตอนาิกาตรวจจับกิจกรรม ขอมูลบนนาิกาตรวจจับกิจกรรมกับแอปพลิเคชันจะถายโอน
ไปยังสมารทโฟนโดยอัตโนมัติ

8. อะไหล และชิ้นสวนทดแทน
ชิ้นสวนทดแทน หรือสวนที่สึกหรอสามารถหาไดจากศูนยบริการที่เกี่ยวของ (ตามที่อยูในรายการ) 
โปรดระบุขอความที่ตรงกัน


