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1. BIZTONSÁGI ELŐÍRÁS 3. SIM KÁRTYA BEHELYEZÉSE

BEKAPCSOLÁS

4. REGISZTRÁCIÓFONTOS!

A PS-óra nem gyógyászati eszköz, használata nem 
helyettesíti az orvosi vizsgálatot vagy a megfelelő 
gyógyszeres kezelést.
Használat előtt töltse fel az eszközt és távolítsa el 
a kijelzőről a védőfóliát! Bekapcsolás előtt helyezze 
be a SIM kártyát a 3-as pontban leírtak szerint!

Az PS-óra mindenkori viselője felelős annak megfe-
lelő használatáért.
A sérülések elkerülésének érdekében ne tegye ki 
a PS-órát közvetlen hő vagy szikra hatásának! 
Üzemanyagtározók, kémiai- és robbanóanyagok 
közelében szigorúan tartsa be és kövesse a helyszí-
nen előírt biztonsági előírásokat!
Ne kapcsolja be a PS-órát olyan helyen, ahol a mo-
bilkommunikációs eszközök használata tilos vagy 
ahol az rádióhullámú interferenciát idézhet elő.
A PS-órát csak arra képesített személy javíthatja.
A PS-óra töltéséhez csak a dobozban mellékelt 
gyári kiegészítőket használja!
Amennyiben beültetett egészségügyi eszközzel él 
(pl. pacemaker), kérje ki orvosa tanácsát a PS-óra 
használatára vonatkozóan!

A DOBOZ TARTALMA:
1 db PS-óra; 1 db kis csavarhúzó; 1 db töltőkábel;
1 db töltőadapter; 1 db SIM kártya (opcionális);
1 db előfizetés kupon kód (opcionális)

MŰSZAKI JELLEMZŐK:
Támogatott hálózatok: 2G, GSM 900/1800 MHz 
Méretek: 31,8×58×14,7 mm; Súly: 40 g
SIM méret: Nano; Tápegység: Li-ion; 580 mAh; 3,7 V

• regisztrálja a gondozottat
• regisztrálja a PS-órát
• adjon hozzá gondozót
• állítsa be a felügyeleti 

lehetőségeket! 

Nyomja meg hosszan (~3 mp) a főgombot  
és tartsa úgy, amíg a kijelző világítani kezd!

Egy arra alkalmas mobilkészülék 
segítségével kapcsolja ki 
a SIM kártya PIN-kódját!

Távolítsa el a SIM fedelet! 
Helyezze be a SIM kártyát 
a fémes felével lefele, az ábrának 
megfelelő pozícióban!
A csavarokat határozottan 
húzza meg, a megfelelő zárás és 
szigetelés érdekében!

A webes regisztráció a megfelelő működéshez 
elkerülhetetlen. A PS-óra kizárólag regisztráció 
után válik használhatóvá!

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 2. A PS-ÓRA BEMUTATÁSA

1 – hangszóró
2 – mikrofon
3 – főgomb
4 – töltés érintkezők
5 – vérnyomásmérő
6 – SIM fedél

– idő
– dátum
– lépésszám 
– térerő
– akku töltöttség
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A regisztrációhoz nyissa meg a ps-watch.com 
weboldalt számítógépe böngészőjében:

További információt és segítséget a regisztrációhoz 
a ps-watch.com weboldalon talál.

™



5. A PS-ÓRA MŰKÖDÉSE 6. A PS-ÓRA TÖLTÉSE 7. ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE 8. FONTOS INFORMÁCIÓ

A rendeltetésszerű használat mellett bekövetkező 
meghibásodásért 12 hónapig vállalunk jótállást 
érvényes számla ellenében.
A visszaküldés és jótállás érvényesítésének feltéte-
leiről részletesen tájékozódhat a ps-watch.com 
weboldalon.

A H10 PS-óra megfelel a RoHS irányelvekre 
vonatkozó 2011/65/EU és 2014/53/EU előírásoknak. 
A megfelelőségi nyilatkozatok megtekintéséhez 
kérjük, írjon az info@ps-watch.com email címre.

A termék nem kezelhető háztartási hulladékként!

Import: HTM Mobile Kft. 
Cím: 1118 Bp., Dayka Gábor u. 3.

A távoli felügyelethez a gondozó személynek le kell 
töltenie a Private Sentinel alkalmazást iOS vagy 
Android rendszerű mobiltelefonjára.

A gondozott, PS-órát viselő személy webes bön-
gészőben történő regisztrációja során lehetősége 
van a gondozó és gondozott összekapcsolására.

További információt a ps-watch.com oldalon és 
regisztráció közben talál.

RIASZTÁS INDÍTÁSA:

A főgomb  egyszeri hosszú (~3mp) megnyomá-
sával riasztást indíthat. A riasztásról – érvényes 
előfizetés esetén – értesülnek a közelben tar-
tózkodó felhasználók, a profil oldalon beállított 
személyek, a gondozó és prémium szolgáltatás 
igénybevétele esetén a telefonközpont kezelője.

VÉRNYOMÁSMÉRÉS INDÍTÁSA:

Nyomja meg a főgombot  röviden és lépkedjen 
a menüben, amíg a pulzáló szív ikon megjelenik! 
Várjon, amíg a PS-óra elvégzi a mérést és enyhe 
rezgés kíséretében kiírja az eredményt  
( pulzus,  vérnyomás)!

TELEFONHÍVÁS INDÍTÁSA ÉS FOGADÁSA:

Nyomja meg a főgombot  röviden és lépkedjen 
a menüben a telefonkönyvbe elmentett névhez! 
Nyomja meg hosszan a főgombot, hogy elindítsa a 
hívást! A vonalat a főgomb egyszeri rövid megnyo-
másával tudja bontani. A bejövő hívást jól hallható 
csengés és enyhe rezgés jelzi. A hívás fogadásához 
röviden nyomja meg a főgombot, és tartsa  
a PS-órát közel a szájához a beszélgetés alatt!

A PS-ÓRA KIKAPCSOLÁSA:

Nyomja meg a főgombot  röviden és lépkedjen a 
menüben addig, amíg a kikapcsolás  ikon megje-
lenik! Ekkor nyomja meg hosszan a főgombot !

A készülék por-, csepp-, és vízálló (IP65), de erősen 
javallott az erős vízsugár és az eszköz víz alatti 
használatának elkerülése.

A megfelelő egészségügyi értékek mérése érdeké-
ben a PS-óra szíját erősebben húzza meg! Ügyeljen 
rá, hogy ne szorítson túlságosan, de a bőrrel 
folyamatosan érintkezésben maradjon!

Mielőtt a szervízhez fordulna, kérjük, ellenőrizze:
az akkumulátor nem merült-e le / a PS-óra be 
van-e kapcsolva / van-e a PS-órában SIM kártya.
Ha kérdése van, hívja a +36 70 589 0461 számot!

Ha leveszi a PS-órát, lehetőség szerint tegye 
fel töltőre!

A töltőkábel USB csatlakozóval ellátott végét csat-
lakoztassa az adapterhez, a másik végét pedig a 
PS-óra hátlapján található töltési pontokhoz !  

A kétpólusú mágneses csatlakozó kizárólag 
a helyes pozícióban illeszthető a PS-órához. 
Ezután csatlakoztassa az adaptert a hálózati 
aljzatba!

Amennyiben a PS-órát bekapcsolt állapotban 
tölti, töltés közben helyezze azt számlapjával lefe-
lé úgy, hogy a felfelé néző vérnyomásmérőre  
ne helyezzen semmit, a hátlapot ne fedje el! 

Ügyeljen arra, hogy a főgomb töltés közben ne 
nyomódjon be, ezáltal téves riasztást indítva!


