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Torne as suas 
roupas inteligentes



Bem-vindo
Bem-vindo à Spire!!

As Health Tags monitorizam os padrões 

de respiração, ritmo cardíaco, atividade e 

sono para ajudar a melhorar a sua saúde.

A aplicação da Spire proporciona uma 

imagem integrada do seu dia e noite para 

ajudar a atingir os objetivos de saúde a 

curto e longo prazo.

Com as Health Tags, basta vestir-se!



As Health Tags medem
Padrões respiratórios
O seu ritmo cardíaco e consistência, detetados pela monitorização da 

expansão e contração do torso

Ritmo cardíaco e Variabilidade do ritmo cardíaco
A velocidade e ritmo dos batimentos cardíacos, detetados 

oticamente através do seu pulso

Estado de espírito
O seu nível de tensão, calma ou concentração, conforme 

indicado pelos padrões respiratórios

Atividade
Passos, calorias, exercícios e muito mais

Sono
Os seus padrões e qualidade de sono, incluindo estágios de 

sono, duração e despertares



Aplicar Health Tags

Siga as instruções na aplicação da Spire para aplicar corretamente as Health Tags 

na roupa interior, sutiãs, pijamas ou roupa de desporto.

À medida que aplica as Health Tags, é importante certificar-se de que:

Assim que as Health Tags estiverem aplicadas, aguarde, no mínimo, 24 horas 

antes de submeter a uma lavagem. Depois, deixe-as na roupa e lave normal-

mente!

Saiba mais sobre aplicar as Health Tags em www.spire.io/FAQ.

1. Aplica as Health Tags na banda frontal da roupa interior ou nas costas 

do sutiã

2. Posiciona as Health Tags de modo a que o lado suave da Health Tag 

esteja em contacto com a pele

3. Varia ligeiramente a localização das Health Tags de 

uma peça de roupa para outra



Utilizar Health Tags

As Health Tags da Spire funcionam com a aplicação da Spire. Ao utilizar Health 

Tags, lembre-se:

• As Health Tags ativam-se e desativam-se automaticamente quando as usa.

• A luz verde pode não acender-se. Isto é normal.

• Só necessita de emparelhar uma Health Tag com a aplicação da Spire.

As restantes Health Tags na embalagem vão emparelhar automaticamente. As 

Health Tags têm uma bateria duradoura que não necessita de carregamento. A 

duração da bateria varia consoante a utilização.

Para saber mais sobre a utilização das Health Tags, visite www.spire.io/FAQ.



Remover Health Tags

Ocasionalmente, pode pretender mover as Health Tags de uma peça de 

roupa para outra.

Se a Health Tag tiver sido aplicada numa peça de roupa há menos de 5 

minutos, pode descolá-la lentamente e voltar a aplicar noutro lugar.

Se a Health Tag tiver sido aplicada há mais de 5 minutos, terá de substi-

tuir a faixa adesiva na parte traseira da Health Tag.

A sua embalagem de Health Tags é fornecida com faixas adesivas extra. 

O removedor de adesivo incluído e uma passagem pela máquina de 

lavar e secar roupa vão ajudar a remover qualquer resíduo de adesivo 

restante.



Remover Health Tags

Os adesivos das Health Tags são um tipo especial de fita de dupla face.

Para utilizar um adesivo sobresselente:

1. Descole o adesivo usado da Health Tag. De seguida, pegue numa 

faixa de adesivo sobresselente e remova um lado do apoio. Am-

bos os lados são idênticos, por isso, qualquer lado serve.

2. Aplique o adesivo sobresselente na parte traseira da Health Tag e 

aplique pressão na mesma durante 5 segundos com os polegares.

3. Remova o segundo apoio para expor o adesivo. De seguida, apli-

que a Health Tag na nova peça de roupa.



Necessita de ajuda?

Contacte-nos através de hello@spire.io ou 1-800-501-CALM para 

assistência.



Direitos de autor
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Regulamentar
Spire Health Tag
Este dispositivo está em conformidade com a Parte 15 
das regras da FCC.  O funcionamento está sujeito às 
duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não causa 
interferências nocivas e (2) este dispositivo tem de aceitar 
quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências 
que poderão causar um funcionamento indesejado.

Nota: Este equipamento foi testado e declarado em 
conformidade com os limites para um dispositivo digital de 
Classe B, de acordo com a parte 15 das regras da FCC. Estes 
limites destinam-se a fornecer proteção razoável contra 
interferências nocivas numa instalação residencial. Este 
equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência 
de rádio e, se não for instalado e utilizado de acordo com 
as instruções, poderá causar interferências nocivas nas 
comunicações de rádio. No entanto, não existem garantias de 
que essas interferências não vão ocorrer numa instalação em 
particular. Se este equipamento causar interferências nocivas 
na receção de rádio e televisão, que podem ser determinadas 
desligando e ligando o equipamento, o utilizador é encorajado 
a tentar corrigir as interferências através de uma ou mais das 
seguintes medidas:

• Reoriente ou desloque a antena de receção
• Aumente a distância entre o equipamento e o recetor
• Ligue o equipamento a uma saída num circuito 

diferente do circuito ao qual o recetor está ligado
• Consulte o fornecedor ou um técnico de rádio/TV 

experiente para ajuda
Importante: As alterações ou modificações efetuadas 
neste produto não autorizadas pela Spire podem anular a 
compatibilidade eletromagnética (EMC) e a conformidade 
com a ligação sem fios e cancelar a autorização para utilizar 
o produto. Este produto demonstrou conformidade EMC em 
condições que incluíram a utilização de dispositivos periféricos 
compatíveis e os cabos blindados entre os componentes do 
sistema. É importante utilizar dispositivos periféricos e cabos 
blindados em conformidade entre os componentes do sistema 
para reduzir a possibilidade de causar interferência nos rádios, 
televisores e outros dispositivos eletrónicos.
ID FCC: 2ACF5S2

Canadá - Declaração de conformidade Industry Canada
Este equipamento está em conformidade com os limites 
de exposição a radiação IC RSS-102 estabelecidos para um 
ambiente descontrolado. Este transmissor não pode ser co-
localizado ou funcionar em conjunto com qualquer outra 
antena ou transmissor.

Este dispositivo cumpre a(s) norma(s) RSS de isenção de licença da 
Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas condições 
seguintes: (1) Este dispositivo não causa interferências e (2) este 
dispositivo tem de aceitar quaisquer interferências, incluindo 
interferências que poderão causar um funcionamento indesejado 
do dispositivo.

Ao abrigo dos regulamentos Industry Canada, este transmissor 
de rádio só poderá funcionar com uma antena de um tipo e ganho 
máximo (ou menor) aprovados para o transmissor pela Industry 
Canada. Para reduzir a potencial interferência de rádio para 
outros utilizadores, o tipo de antena e respetivo ganho devem ser 
escolhidos de modo a que a potência irradiada isotopicamente 
equivalente (e.i.r.p.) não seja mais do que a necessária para uma 
comunicação bem sucedida. 

Déclaration réglementaire de l’IC (Industrie Canada)
Ce matériel est conforme aux limites de dose d’exposition aux 
rayonnements ic rss-102 énoncées pour un autre environnement.
cet émetteur ne doit pas être situées ou opérant conjointement 
avec toute autre antenne ou l’émetteur.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada 
applicables aux appareils radio exempts de licence. L’exploitation 
est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l’appareil ne doit 
pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit 
accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage 
est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Para os consumidores australianos: Os nossos bens são fornecidos 
com garantias que não podem ser excluídas ao abrigo da Lei do 
Consumidor Australiano. Tem o direito a uma substituição ou 
reembolso por uma falha grave e a indemnização por qualquer 
outra perda ou dano razoavelmente previsível. Também tem o 
direito de ter os bens reparados ou substituídos se estes não forem 
de qualidade aceitável e a falha não representar uma falha grave.

Marcas comerciais
Spire®, a onda Spire e a Spire Health Tag são marcas comerciais 
registadas da Spire, Inc. A marca de palavra e os logótipos 
Bluetooth® são marcas comerciais registadas detidas pela 
Bluetooth SIG, Inc. e qualquer utilização dessas marcas por parte da 
Spire, Inc. está sob licença. As outras marcas comerciais e nomes 
comerciais pertencem aos respetivos proprietários.
ID FCC: 2ACF5S2
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B) IC: 12129-S2



©2018 Spire, Inc. Spire® Health Tags™ - Torne as suas roupas inteligentes™ 
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