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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ K10 
 

        

 

 

 

1.Τοποθετήστε την κάρτα sim στο πίσω μέρος της συσκευής ξεβιδώνοντας την υποδοχή 

χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι που υπάρχει στην συσκευασία. 

 

2. Τοποθετήστε στην συσκευή μια κάρτα sim (Νάνο κάρτα) αφού πρώτα  απενεργοποιήσετε το 

Pin της κάρτας σε κάποιο κινητό τηλέφωνο. 

 

3,Προσοχή  η κάρτα sim  θα πρέπει να έχει δεδομένα και χρόνο ομιλίας ώστε να επικοινωνείτε  

μαζί της. 

 

4,Τοποθετήσετε την κάρτα sim όπως φαίνεται στην φωτογραφία. Προσοχή εάν η κάρτα 

τοποθετηθεί λάθος ενδέχεται η συσκευή να χαλάσει ή να μην λειτουργεί. Τοποθετήστε την 

κάρτα sim  όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. 

 

5. Για να ανοίξετε την συσκευή πατήστε παρατεταμένα το κόκκινο κουμπί έως να ανάψει το 

κόκκινο λαμπάκι. Μετά από 7 δευτερόλεπτα θα ακούσετε το ηχητικό μήνυμα στα Αγγλικά 

“Power on Successful”. Στην συνέχεια θα ακούσετε το μήνυμα connected to server 

  

6. Για να κλείσετε την συσκευή πατήστε το κόκκινο κουμπί μία φορά στην συνέχεια πατήστε το 

πράσινο κουμπί τρείς φορές και πατήστε ξανά το κόκκινο κουμπί δύο φορές. 

 

7.Για να μπορέσετε να ρυθμίσετε αλλά και να λειτουργήσετε την συσκευή θα πρέπει να 

εγκαταστήσετε την εφαρμογή Amper Care στο κινητό σας τηλέφωνο 

Κατεβάστε την εφαρμογή στο κινητό σας από το Play store ή από το App Store ανάλογα με 

λειτουργικό σύστημα του κινητού. Μπορείτε επίσης να σκανάρετε το QRΤ code. 

 

 5.Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή στο κινητό σας πρέπει να κάνετε register στον server. 

Στο πεδίο add the phone number γράψτε το νούμερο της κάρτας sim που βάλατε στην συσκευή. 

Στο πεδίο password βάλτε ένα κωδικό αριθμό (πχ.123456) και στο πεδίο Ε-mail γράψτε το e-

mail σας , και πατήστε το πεδίο register. Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί το μήνυμα register o.k   

 

Στην συνέχεια συνδεθείτε στην εφαρμογή γράφοντας ξανά το νούμερο της κάρτας sim και το 

κωδικό σας αριθμό (πχ123456) και πατάτε το πεδίο login. 

 

6.Στην οθόνη σας θα εμφανιστεί το μήνυμα ADD DEVICE πατήστε επάνω δεξιά το πεδίο INPUT 

Και στο πεδίο please enter IMEI γράψτε το ΙΜΕΙ της συσκευής που αναγράφετε στην 

συσκευασία ή στο μπρασελέ της συσκευής και πατήστε  bind. 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=io.dcloud.H5539E9DD
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7,Στην συνέχεια πρέπει να καταχωρήσετε το νούμερο της sim στην εφαρμογή 

Πατήστε επάνω δεξιά στο ρολόι και θα εμφανιστεί μια οθόνη με την ένδειξη devise list. 

Πατήστε πάνω στο πεδίο H02…και σας εμφανίζεται μια σελίδα User information 

Στο πεδίο Devise SIM card number. καταχωρήστε το νούμερο της κάρτας sim που έχετε 

τοποθετήσει στην συσκευή 

 

8. Για να καταχωρήστε τα sos νούμερα πατήστε το εικονίδιο More ,στην συνέχεια πατήστε το 

πεδίο WATCH SETTING  και στο πεδίο Add SOS Number  καταχωρήστε 3 τηλεφωνικά νούμερα 

έκτακτης ανάγκης που θα σας ειδοποιεί η συσκευή όταν πατηθεί το πλήκτρο SOS. Μόλις 

καταχωρήσετε τα νούμερα πατήστε το set και θα βγει το μήνυμα ότι τα νούμερα έχουν 

καταχωρηθεί επιτυχώς. 

  

9. Για να ενεργοποιήσετε το πλήκτρο sos πατήστε το κόκκινο κουμπί παρατεταμένα. Αμέσως  η 

συσκευή θα τηλεφωνήσει σε όλα τα νούμερα που έχετε καταχωρήσει στην μνήμη. Εάν δεν 

απαντήσει το πρώτο νούμερο θα τηλεφωνήσει στο δεύτερο και εάν δεν απαντήσει και αυτό θα 

τηλεφωνήσει στο τρίτο νούμερο. Μόλις απαντηθεί η κλήση θα μπορείτε να συνομιλήσετε μαζί 

του με ανοιχτή ακρόαση. Επίσης έχετε την δυνατότητα να καλέσετε και εσείς το νούμερο της 

συσκευής. Όταν η συσκευή δεχθεί μια τηλεφωνική κλήση ακούγετε ο χαρακτηριστικός ήχος του 

κουδουνίσματος ,  

Για να απαντήσετε σε μία κλήση πατάτε μία φορά το πράσινο κουμπί sos. 
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9. Μέτρηση της αρτηριακής πίεσης. 

Για την ορθή ρύθμιση της συσκευής θα πρέπει να μετρήσετε την αρτηριακή σας πίεση με ένα 

πιεσόμετρο και να εισάγετε τα αποτελέσματα της μέτρησης στην εφαρμογή.  

Μόλις καταχωρήσετε τα αποτελέσματα της μέτρησης στην συνέχεια η συσκευή θα μετράει τις 

αυξομειώσεις της αρτηριακής πίεσης σε σχέση με τις τιμές που έχετε καταχωρήσει στην 

εφαρμογή. Συνεπώς η αρχική μέτρηση που θα καταχωρήσετε θα πρέπει να είναι σωστή. 

Διαφορετικά η συσκευή δεν θα δίνει ακριβή αποτελέσματα στις μετρήσεις.  

 

10. Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης και των παλμών της καρδιάς. 

Τα αποτελέσματα της αρτηριακής πίεσης και των καρδιακών παλμών αποστέλλονται από την 

συσκευή στον web server και στην συνέχεια στην εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο. Κατά τη 

διάρκεια της μέτρησης της αρτηριακής πίεσης μην κινείτε το χέρι σας και περιμένετε 

υπομονετικά μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία της μέτρησης ώστε να μην επηρεαστούν τα 

αποτελέσματα 
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11 ,Καταχωρήστε τα αποτελέσματα της μέτρησης στο πεδίο 

Blood threshold setting με τα αποδεκτά όρια πάνω-κάτω. 

 

Καταχωρήστε τα όρια των καρδιακών παλμών στο πεδίο 

Heart rate Threshold setting. 

 

Στο πεδίο step Threshold setting θα βλέπετε τον αριθμό από τα 

βήματα που κάνετε 

 

 

Στο πεδίο Cariello Threshold setting θα βλέπετε τις θερμίδες που 

καταναλώνετε 

 

 

 

 

 

 

12,Πατώντας το ρολόι στο επάνω δεξιά σημείο θα σας ανοίξει ένα 

παράθυρο devise list  στην συνέχεια θα σας ανοίξει η εικόνα  9. 

οπού μπορείτε να καταχωρήσετε διάφορα προσωπικά σας 

στοιχεία. 
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13, Πατώντας το πλήκτρο call  θα τηλεφωνήσετε στην συσκευή. 

 

Πατώντας το πεδίο Location θα μπορείτε να δείτε που βρίσκετε το 

άτομο που φοράει την συσκευή. 

 

 

Πατώντας το πεδίο BP θα βλέπετε την αρτηριακή πίεση μικρή και 

μεγάλη. 

 

Πατώντας το πεδίο Heart Rate θα βλέπετε τους καρδιακούς 

παλμούς 

 

 

 

 

 

 

 

 

14, Πατώντας το πεδίο watch setting ανοίγει το πεδίο με την εικόνα  

 

Στο πεδίο Add sos Number μπορείτε καταχωρήστε τρία νούμερα 

ανάγκης που θα τηλεφωνήσει η συσκευή oτην πατηθεί το πλήκτρο 

sos . 

πατώντας  το πεδίο hearbeat detection η συσκευή ια καταγράψει 

τους παλμούς της καρδιάς και τα αποτελέσματα θα τα δείτε σε λίγο 

στο πεδίο heart rate. 

Στο πεδίο heartbeat time interval setting μπορείτε να ορίσετε κάθε 

πόση ώρα η συσκευή να μετράει τους παλμούς της καρδιάς 

15, Για να μετρήσετε την αρτηριακή πίεση πατήστε το πεδίο Active 

detection of blood pressure.Και στην συνέχεια πατήστε set. H 

εφαρμογή δίνει εντολή στην συσκευή ότι θα μετρήσει την πίεση  

Στην συσκευή ακούγετε ένας ηχος και τότε πρέπει να πατηθεί το 

πράσινο πλήκτρο από την συσκευή. Όταν ανάψει το μπλε λαμπάκι 

σημαίνει ότι η συσκευή κάνει μέτρηση. Κατά την διάρκεια τη 

μέτρησης η οποία διαρκεί περίπου 3 λεπτά τα χέρι πρέπει να 

παραμένει ακίνητο μέχρι να σβήσει το μπλε φως που σημαίνει ότι η 

μέτρηση ήταν επιτυχής. Συνιστάτε την συσκευή κατά την διαδικασία 

της  μέτρησης να την φοράτε από την μέσα μεριά από το χέρι σας 

και να εφάπτεται σφιχτά στο καρπό. Προσοχή. Σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάσετε και να εμπιστευτείτε σε 

αυτές τις μετρήσεις εάν έχετε πρόβλημα υγείας.  


