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SCAN for more



Standart Aksesuarlar

Kullanıcı Kılavuzu x 1

Kalp atış ekranı ve 
kol bandı x 1

Şarj kablosu x 1
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HW807 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

Fonksiyonu ve Çalışması

Cihazın kapanması:
Başlatma düğmesini basılı tutun, LED 
kırmızı renkte yanıp sönecek ve titreşecek, 
ardından kapatma durumuna girecektir.

Cihazın açılması:
Başlatma düğmesine basın, kalp atış hızı 
bulunana kadar LED ışığı hızlı bir şekilde 
mavi renkte yanıp sönecektir.

Not: Bu ürün sadece spor amaçlıdır ve 
herhangi bir tıbbi cihazın yerini alması 
amaçlanmamıştır.
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*Max nabız (MHR) = 180 (varsayılan)

Başlatma Düğmesi

LED

Bölge Renk Aralık (Varsayılan)
1. Bölge Mavi 60% ve aşağı MHR
2. Bölge Yeşil 61% ~ 70% MHR

3. Bölge Sarı 71% ~ 80% MHR

4. Bölge Mor 81% ~ 90% MHR
5. Bölge Kırmızı %91 ve yukarı MHR

Nabız göstergesi :
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Güç :

Kalp Atış Hızı Monitörü

Şarj Terminali

Şarj Kablosu

Kalp atış hızı maksimum değeri aşarsa, 
sensör sürekli olarak 3 kez titreyecektir.

Kalp Atış Hızı Uyarısı :

Düşük Güç Uyarısı: LED ışığı 
dönüşümlü olarak kırmızı ve yeşil 
renkte yanıp söner ve bir kez titrer.

a

Şarj: LED ışığı yeşil renkte yanıp söner 
ve tamamen şarj olduğunda yeşil 
renkte sabit kalır.

b
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Giyim Pozisyonu

   Bluetooth Smart Fitness Uygulamaları ile İlk 
Kurulum

Cihazın Takılması:
Kol bandını ön kolun üst kısmına takın. 
Monitör ön kolun altında veya üstünde 
olmalıdır. Yeterince sıkı giyilmelidir 
(kolunuzda hareket etmeyecek), ancak 
kol dolaşımını kısıtlayacak kadar sıkı 
OLMAMALIDIR.

Cihazdaki Bluetooth'u AÇIK olarak 
ayarlayın.

1

Bluetooth Smart Fitness 
Uygulamasında Monitör Ayarları 
menüsünü bulun.

2

Cihazı açarak kol bandına bağlanın.3
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Bluetooth Smart cihazlarla İlk Kurulum
(Spor Saatleri, Fitness Aletleri ve GYM Takım 
Antrenman Sistemi.)

Cihaz ayarları menüsünden “Add HR 
sensor”ü seçin.

1

Cihazı açarak kol bandına bağlanın.2

Özellikler

Boyut

Batarya Ömrü
Her şarj için 20 saat 
sürekli kalp atış hızı 
izleme

Çalışma 
Sıcaklığı 0 ℃ ~ 40 ℃

18 gr  Ağırlık

Bluetooth 5.0 & ANT+Kablosuz

90 mAh lityum bataryaBatarya Tipi

46.5 x 36 x 14 mm

IP67Su geçirmezlik
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Başlatma düğmesini basılı tutun, LED 
kırmızı renkte yanıp sönecek ve titreşecek, 
ardından kapatma durumuna girecektir.
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Lütfen Google Play veya App Store'da 
“heartool” ifadesini arayın ve 

uygulamayı yükleyin.
Cihazınızı Bağlayın

Heartool uygulamasını açın ve 
kaydolun；

HW807'yi açın；

Bağlanmak için Bluetooth listesinde 
“Ayar-Aygıtı”na gidin ve “HW807”ye 

tıklayın.

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

Heartool APP Talimatı

1

2

3



 

CoospoRide, heartool， Endomondo, 
Wahoo, Runtastic, UA Run, Zwift veya kalp 
atış hızı görüntüleme özelliğine sahip 
diğer uygulamalar.

Uygulanabilir Akıllı Telefonlar

Bluetooth 5.0 ile Android 4.3 veya 
üzeri

IOS 9.0 veya üzeri, İPhone 5s 
modeli veya üzeri

Uyumlu Uygulamalar
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Sorumluluk Reddi

Bu kılavuzda yer alan bilgiler sadece 
referans amaçlıdır. Yukarıda açıklanan 
ürün, üreticinin devam eden araştırma 
ve geliştirme planları nedeniyle 
önceden bir duyuru yapılmadan 
değiştirilebilir.

Bu kılavuzdan veya içerdiği üründen 
kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı 
olarak ortaya çıkan doğrudan veya 
dolaylı, tesadüfi veya özel hasarlar,
kayıplar ve masraflar için hiçbir yasal 
sorumluluk kabul etmeyeceğiz.
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