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Standart Aksesuarlar

Kalp atış ekranı x 1
CR2032 pil takılı

Göğüs kemeri x 1 Kullanıcı kılavuzu x 1
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Fonksiyonu ve Çalışması

Dikkat: Lütfen telefonunuzla eşleştirmeye çalışmadan önce kalp atış 
hızı monitörünü takınız. Monitörü takmıyorsanız uyku modunda 
olacaktır ve Bluetooth ile bağlantı kurulamaz.

Nabız Monitörünü Takma

1

H808S kalp atış hızı kol bandı, gerçek zamanlı kalp atış hızı verilerini 
Bluetooth veya ANT+ aracılığıyla kalp atış hızı alıcı cihaza, spor ve sağlık 
uygulamasına ileterek egzersiz yoğunluğunuzu bilimsel olarak 
yönetmenize yardımcı olur.

Ürünün Tanıtımı

Not: Bu ürün sadece spor amaçlıdır ve herhangi bir tıbbi cihazın yerini 
alması amaçlanmamıştır.

Göğüs kemerinin elektrot alanlarını nemlendirin.



Kalp atış hızı monitörünü, sola doğru 
'L' ile işaretlenmiş göğüs kemerine 
takın.

2

3

Bu sayfada cihaz aramayın veya eşleştirmeye çalışmayın, sadece 
Bluetooth'u açın ve Fitness uygulamasına gidin!

İki "bip" sesi duyulduğunda, LED yeşil renkte yanıp sönerek kalp 
atış hızı sensörünün doğru şekilde takıldığını ve kalp atış hızı 
sinyalinin algılandığını gösterir.

4

Uygulamaya Bağlanma

Bluetooth'u açma: 
Ayar-Bluetooth'u AÇIK konuma getirin.

1

Göğüs kemerinin uzunluğunu, 
vücudunuza sıkı ama rahat 
pozisyonda bağlanabilecek 
şekilde ayarlayın. Nemli elektrot 
alanlarının cildinize sıkıca temas 
ettiğindenve monitörün ön kısmının 
orta ve dik konumda olduğundan 
emin olun.

L OPEN R
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Uygulamayı başlatın ve uygulamadaki 
cihaza bağlanın.

2

Saate ANT+ ile bağlanma
Kalp atış hızı monitörünü doğru şekilde takmak için 'Kalp Atış Hızı 
Monitörünü Takma' bölümünün ilk sayfasına bakın.

1

ANT+ cihaz listesinde H808S'yi bulun ve ekleyin.2

Egzersize başlamak ve gerçek zamanlı kalp atış hızı verilerinizi 
ekranda görüntülemek için saatteki komutları izleyin.

3

Bu cihaz Bluetooth üzerinden uygulama 
ile eşleştirildiğinde mavi ışık yanıp 
sönmeye başlar.

3

Kalp atış hızı monitörü kaldırıldığında, 
ürünün çalışmayı durdurduğunu belirten 
"bip" sesi duyulacaktır.

4

Bluetooth

Bluetooth
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Asla temizlik kimyasalları 
kullanmayın. Temizlik kimyasalları kayışın çabuk eskimesine ve kullanım 
ömrünün 
kısalmasına neden olabilir.)

Kayışı germeyin veya elektrot alanlarını keskin bir şekilde 
bükmeyin.
Oksidasyonu önlemek için kalp atış hızı monitörünü ıslak ve 
gaz 
geçirmez bir ortamda saklamayın. Lütfen serin ve kuru bir 
ortamda saklayın.

Bakım

H808S, yüksek teknoloji ürünü bir elektronik ekipmandır. Ürünün 
bakım talimatlarına uyulması, ürünün stabilitesini sağlayabilir ve 
hizmet ömrünü uzatabilir.

Nabız Ritim Ekranı

Her kullanımdan sonra konektörü kayıştan çıkarın ve konektörü 
yumuşak bir havluyla kurulayın. Temizlik kimyasalları kullanmayınız.

Gögüs Kemeri

Kayışı akan su altında durulayın ve her kullanımdan sonra kuruması 
için asın. Çamaşır makinesinde veya kurutucuda kayışı kesinlikle 
temizlemeyin.

1

2
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Pili çıkarın ve kullanılmış pilleri yerel 
çevre düzenlemelerine uygun şekilde 
atın.

2

Bir madeni para kullanın, oluğu 
klipsleyin, OPEN yönünde döndürün 
ve pil kapağını açın.

1

Pil Değişimi

Cihaz algılanamıyorsa, lütfen pili değiştirmeyi deneyin.

Yeni pili, pil bölmesine (pozitif+yu-
karı) doğru şekilde yerleştirin ve pil 
kapağını bir madeni para ile pil 
kapağı kapanana kadar OPEN 
yönünün tersine çevirin.

3

Tehlikeyi önlemek için piller çocuklardan uzak tutulmalıdır.

L

R

L

R

OPEN
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Özellikler

15 gr (sadece sensör)Ağırlık

Bluetooth & ANT+Kablosuz
Mesafe Bluetooth: 10 m          ANT+: 6 m

59 x 35 x 13.5 mm (sadece sensör)Boyut
Pil Ömrü

Kalp Atış Hızı Aralığı

300 saat 

30 - 240 bpm
Ayarlanabilir Kayış (L) 65 - 95 cm

Su geçirmezlik IP67

Uygulanabilir Akıllı Telefonlar

Bluetooth 4.0 ile Android 4.3 veya üzeri

IOS 7.0 veya üzeri, İPhone 4s modeli veya üzeri



Lütfen Google Play veya App Store'da “heartool” ifadesini arayın ve 
uygulamayı yükleyin.

Heartool APP Talimatı

1

 Cihazınızı Bağlayın

Heartool uygulamasını açın ve kaydolun；
H808S'yi açın；
Bağlanmak için Bluetooth listesinde “Ayar-Aygıtı”na gidin ve 

“H808S”ye tıklayın.
Maksimum Kalp Atış Hızı Uyarı Ayarı
Lütfen ayarlamak için “Ayar-Kalp atış hızı bölgesi ve alarm”a gidin.

2

3
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Not: Nike+ Run Club'ı kullanırken lütfen uygulama çalıştırma 
ayarlarında kalp atış hızı verilerini görüntüleme adımlarına bakın.

CoospoRide, Wahoo Fitness, Zwift, Openrider, Runkeeper, 
Endomondo, Nike+Run Club, Sports Tracker, Polar Beat, Apple Health 
veya kalp atış hızı görüntüleme özelliğine sahip diğer uygulamalar.

Uyumlu Uygulamalar



Bağlanmak için Bluetooth listesinde “Ayar-Aygıtı”na gidin ve 
“H808S”ye tıklayın.
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NOT 1: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümüne göre B 
Sınıfı dijital cihaz sınırlarına uygun bulunmuştur. Bu sınırlar, bir konut 
kurulumunda zararlı parazitlere karşı makul koruma sağlamak üzere 
tasarlanmıştır. Bu ekipman radyo frekansı enerjisi yayabilir ve talimatlara 
uygun şekilde kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişiminde zararlı parazite 
neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağının 
garantisi 
yoktur. Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo 
veya televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının 
aşağıdaki 
önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması 
önerilir: 
- Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin. 
- Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın. 
- Ekipmanı, alıcının bağlı olduğundan farklı bir devre üzerindeki bir prize 
bağlayın. 
- Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın. 
NOT 2: Bu ünitede, uyumluluktan sorumlu tarafça açıkça onaylanmayan 
herhangi bir değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının ekipmanı çalıştırma 
yetkisini geçersiz kılabilir.

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırma 
aşağıdaki iki koşula tabidir:
(1)  Bu cihaz zararlı parazite neden olmaz ve (2) bu cihaz, istemeden 
çalışmaya neden olabilecek parazitler de dahil olmak üzere alınan her 
türlü paraziti kabul edebilir.

FCC Uyarısı


