שעון פוקסי פולס
שעון רפואי עם GPS

פרטים להתחברות לאפליקציה
שם משתמש:
סיסמא:

מה בערכה
•

שעון פוקסי פולס.

•

כרטיס  SIMלתקשורת ,מובנה בתוך השעון.

•

מטען .USB

•

כבל לטעינה מגנטית.

•

הוראות הפעלה בעברית.

•

תעודת אחריות.
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יצירת קשר
שעון פוקסי פולס והאביזרים הנלווים אליו הגיעו אליכם לאחר
שנבדקו ונמצא תקינים ופעילים לשימוש .לכל בירור ,שאלה,
בעיה ,תקלה ,הערה או הארה ניתן לפנות לפוקסי פיינדר.

שירות לקוחות והזמנות077-5563137 :
אתר אינטרנטhttp://www.foxifinder.com :
כתובת אימיילsales@foxifinder.com :
השעון מאושר על ידי משרד התקשורת.
המטען מאושר על ידי מכון התקנים הישראלי.
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 .1סקירת השעון
 1.1תיאור כללי
מזל טוב! אתם אוחזים בידכם בשעון פוקסי פולס :שעון טלפון
רפואי עם  GPSמשולב  WIFIולחצן מצוקה .פוקסי פולס הינו
שעון יד המכיל בתוכו את השילוב המושלם בין טכנולוגית סלולר,
לטכנולוגית  GPSעם  WIFIלאיתור המיקום .פוקסי מאפשר לכם
להיות בקשר עם הקרובים אליכם ובנוסף לאתר אותם בשעת
מצוקה .כל אפשרויות השליטה על השעון מתבצעות באמצעות
אפליקציית "פוקסי פיינדר".
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 1.2תכונות עיקריות
➢ בכל רגע ניתן לצפות

➢ מענה אוטומטי לשיחות
נכנסות.

במיקום השעון.
➢ שיחות נכנסות לשעון.

➢ לחצן מצוקה .SOS

➢ שיחות יוצאות מהשעון  -רק ➢ טעינה מגנטית נוחה.
לשלושה מספרים שהוגדרו

➢ צריכת אנרגיה נמוכה.

באפליקציה.

➢ עובד בכל העולם.

➢ מד דופק.

➢ תצוגת שעון דיגיטלי

➢ מד לחץ דם.

ואנאלוגית.

➢ חיישן נפילה.

➢ לבחירה רטט \ צלצול.

➢ תזכורת לתרופות.

➢ מוגן מים.
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 .2מפרט טכני
שם
שם המוצר

מידע
שעון פוקסי פולס  Foxi Pulseגרסא 1.4

גודל
משקל
תדרים
איתור
דיוק מערכת האיתור

 49.0*40.0*14.5מ"מ
 52גרם
דור GSM 850/900/1800/1900 2
GPS / WIFI / AGPS
עד  2.5מטר

מוגן מים
מסך

IP67
 1.44אינצ' תצוגת IPS

תצוגה
טעינה

240x240
 , 5V DCטעינה מגנטית

סוללה

3.7V 500mAh

חיישנים

מד דופק ,מד לחץ דם ,מד תאוצה ()G

טמפרטורת שימוש

℃ -10 ~ 60
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 .3הוראות חשובות לפני השימוש
לפני השימוש הראשוני בשעון ,יש לקרוא בקפידה את ההסברים
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

יש להטעין את הסוללה טעינה ראשונית מלאה לפחות שעתיים.
השעון מוגן בפני מים עבור פעילות יום יומית של עונד השעון.
אין להשתמש בחומרי ניקוי על מנת לנקות את השעון והמטען .יש
להשתמש במטלית יבשה.
אין לחשוף את השעון והמטען לטמפרטורות גבוהות.
אין לחבר את השעון למקור מתח שלא סופק בערכה.
אין להחליף את הפתיל או התקע של המטען בעצמכם .חיבור לקוי
עלול לגרום להתחשמלות.
במקרה של תקלה עם השעון ו/או המטען אין לנסות לתקן לבד .יש
ליצור קשר עם התמיכה.
ניתן להגדיר עד  3מספרים לחיוג מהיר בלחיצה אחת .יש לבחור בין
 1-3מספרים שישמשו את השעון .ההגדרה נעשית דרך האפליקציה
כפי שיוסבר בהמשך מדריך זה.
במידה והשעון מיועד לשימוש בחו"ל ,יש לוודא שהמדינה שאליה אתם
טסים נמצאת ברשימת המדינות שהשעון יכול לעבוד בהם .כמו כן,
כאשר מבצעים מעבר בין מדינה למדינה ,יש לוודא שהשעון מכובה
לפני כניסה למטוס .לפרטים נוספים כנסו לאתר שלנו.
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 .4תצוגת השעון
 4.1מבט חיצוני ותצוגה
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 4.2הסבר על הכפתורים
כפתור הדלקה \ מצוקה
 כאשר השעון כבוי ,לחיצה ארוכה על הכפתור תדליק את השעון. כאשר השעון דלוק ,לחיצה כ  3שניות תפעיל מצב חירום  .SOSהשעוןישלח אות מצוקה לאפליקציה ויניסה לחייג לאנשי הקשר שהוגדרו מראש.
 -כאשר השעון דלוק ,לחיצה מהירה פעמיים תקריא את השעה באנגלית.

חיוג לאנשי קשר
חיוג לאנשי קשר זהו אייקון בתוך השעון .לחיצה על האייקון של המחברת
תפתח את שלושת אנשי הקשר ותאפשר לחייג אליהם.

בדיקת דופק ולחץ דם
בדיקת דופק ולחץ דם באמצעות אייקון בתוך השעון .לחיצה על האייקון
תאפשר לבדוק בצורה מקומית את הדופק ולחץ הדם.
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 .5הוראות הפעלה – שלב אחרי שלב
 5.1הורדת האפליקציה
להורדת האפליקציה סרקו את הברקוד או חפשו "פוקסי פיינדר" בחנויות
האפליקציות

כניסה לאפליקציה מתאפשרת עם שם משתמש וסיסמא שקיבלתם
במעמד ההזמנה .במידה ובצעתם הזמנה דרך משווק ואין ברשותכם שם
משתמש וסיסמא ,יש להתקשר לשירות הלקוחות077-5563137 :
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 5.2מסך ראשי

המידע האחרון שהגיע
מהשעון .חלון זה יופיע
כאשר תלחצו על
האייקון.

פאנל עליון – תצוגה
של כל השעונים
שברשותכם .צבעים:
ירוק = מחובר
צהוב = ללא קליטה
אדום = שעון כבוי

לחיצה על תפריט
"פעולות" תאפשר לכם
לבצע הגדרות שונות
עבור השעון .בעמודים
הבאים יוצגו
האפשרויות של תפריט
זה.
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 5.3מסך היסטוריה
במסך זה תוכלו לצפות בהיסטורית המיקומים של השעון .יש לבחור תאריך
רצוי והאפליקציה תראה את המיקום בטווח של  24שעות לתאריך
שבחרתם.
האפליקציה תציג שביל ירוק עם כל המיקומים של התאריך שבחרתם החל
משעה  00:00ועד לשעה  .23:59תוכלו לדפדף במיקומי ההיסטוריה
באמצעות הלחצנים בצדדים:
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 5.4שיחת טלפון
לחיצה על כפתור זה תבצע שיחת טלפון לשעון .ניתן לחייג לשעון גם אם
השעון נמצא מחוץ לישראל.

 5.5ניווט לשעון
לחיצה על כפתור הניווט תאפשר לכם לפתוח את אפליקציית  Wazeאו
"גוגל מפות" על מנת לבצע ניווט למיקום הנוכחי של השעון.

 5.6מדידת דופק ולחץ דם
מסך מדידת דופק ולחץ דם מאפשר לשלוח פקודה לשעון אשר מבקשת
את המדדים של עונד השעון .כמו כן תוכלו לראות היסטוריית מדידות.
חיישן הדופק נמצא מאחורי השעון בסמוך לנקודת הטעינה.
** שימו לב ,מד הדופק אינו מהווה תחליף לייעוץ רפואי או למדידת דופק על
ידי אנשי מקצוע .במידה ויש ספק לגבי התוצאה ,יש לפנות לרופא.
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 5.7מסך הגדרות
מסך הגדרות מאפשר לכם לשלוט ישירות על השעון .להלן הסבר על חלק:
ערוך פרופיל  -שינוי שם השעון והאייקון
מספרי משפחה  1,2,3אלו אותם מספרים
עבור לחיצת  SOSבשעון.
זמן פעימה – כל כמה זמן תרצו שהשעון
יראה את מיקומו על המפה.
התראת נפילה – התראה כאשר עונד
השעון נופל .הסבר על התראה זו בעמוד
.18
מענה אוטומטי – ברגע שתפעילו ,כל שיחה
נכנסת לשעון תתקבל באופן אוטומטי.
התראות – מאפשר להגדיר אילו התראות
תרצו לקבל עבור השעון.
אנאלוגי\דיגיטלי ורטט\צלצול.
סוג  +פרופיל – תוכלו להגדיר שעון 15

 5.8איזור בטוח
איזור בטוח מאפשר לכם לקבל התראה כאשר:
 השעון נכנס לאיזור מסויים (התראת כניסה). השעון יצא מאיזור מסויים (התראת יציאה). השעון היה אמור להיכנס לאיזור ,אבל לא נכנס (התראת אמור להיכנס). השעון היה אמור לצאת מאיזור ,אבל לא יצא (התראת אמור לצאת).שם איזור בטוח – יש להכניס שם.
כתובת – יש לרשום את הכתובת של
האיזור הבטוח .למשל כתובת הבית.
מרחק במטרים – כמה מטרים מסביב
לכתובת ייחשב כאיזור בטוח.
התראה – יש לבחור אחת מארבעת
האפשרויות.
ברגע שתבחרו "אמור להיכנס\לצאת"
יופיע גם מסך לבחור יום ושעה .דוגמא
ל"אמור להיכנס" :המערכת תתריע
במידה והשעון לא חזר הביתה בימים
א'-ה' עד השעה .19:00
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 5.9חירום SOS
לחיצה על כפתור זה משמעו השעון נמצא במצב חירום ואתם רוצים לאתר
את השעון במידי .האפשרות הזאת תהפוך את זמן הפעימה ל  10שניות,
למשך  10דקות .לאחר מכן זמן הפעימה המקורי יחזור באופן אוטומטי.

 .6מסך אפשרויות
בחלק העליון של האפליקציה מופיע האייקון של מסך אפשרויות:
יפתח לפניכם תפריט ,לחצו על מסך
"התראות" ברשימה .מסך זה יציג לכם את
כל ההתראות שהגיעו לשעון.
ניתן לבצע חיפוש ולצפות בכל הנתונים :סוג
התראה ,תאריך ושעת קבלה ,כתובת
ומהירות.
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 .7שינוי סיסמת כניסה
ניתן לשנות את סיסמת הכניסה לאפליקציה.
בחלק העליון של האפליקציה מופיע האייקון של מסך אפשרויות:
יפתח לפניכם תפריט ,לחצו על מסך "החשבון שלי" .בתוך החשבון שלי
תוכלו לשנות את סיסמת הכניסה לאפליקציה.

 .8התראת נפילה  -הסבר
כפי שהוזכר בעמוד  15תחת מסך הגדרות ,ניתן להפעיל ולכבות התראת
נפילה .התראת נפילה הינה חיישן מיוחד שמזהה כאשר עונד השעון נפל.
ברגע שזוהתה התראת נפילה ,השעון יצפצף ויראה אייקון על המסך ,לאחר
הצפצוף תשלח התראת נפילה לאפליקציה .התראת הנפילה מצליחה
לזהות כ  80%ממקרי הנפילה ולכן אין להסתמך על מערכת לזיהוי הנפילה
בצורה מוחלטת.
יתכן מקרה אשר חיישן הנפילה זיהה נפילה אך בפועל לא התרחשה נפילה
( .)False positiveתרחיש זה קורה כאשר עונד השעון ביצע תנועה חדה
עם היד .במידה וחיישן הנפילה מתחיל לצפצף ועונד השעון לא נפל ,יש
לגעת במסך והשעון לא ישלח התראה לאפליקציה.
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 .9חשוב לדעת
•
•

•

•
•

ייתכנו אייקונים ויכולות נוספות בהמשך תהליך הפיתוח של
האפליקציה.
השעון הגיע אליכם יחד עם חבילת דקות לשיחות יוצאות .לאחר
שמכסת הדקות תיגמר ,תוכלו לרכוש חבילה נוספת דרך שירות
הלקוחות.
כאשר השעון ינסה להוציא שיחה (אם זה באמצעות כפתור ה SOS
או באמצעות אייקון חיוג לאנשי קשר) יופיע על המסך אייקון של
טלפון אשר מציין כי השעון מנסה להוציא שיחה כעת.
כברירת מחדל ,השעון פתוח לשימוש בישראל בלבד .במידה
וברצונכם להפעילו גם לחו"ל ,יש ליצור קשר עם שירות הלקוחות.
השעון מבצע איתור בטכנולוגיה כפולה :כאשר השעון בחוץ ,יבוצע
איתור באמצעות  .GPSכאשר השעון בתוך מבנה סגור (בית ,דיור
מוגן ,קניון וכדומה) יבוצע איתור באמצעות  .WIFIאין צורך לחבר את
השעון לאינטרנט  WIFIשל הבית ואין צורך להגדיר סיסמא של ה
 WIFIבתוך השעון .תהליך האיתור מתבצע באופן אוטומטי.
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Foxi Pulse
שעון רפואי עם GPS
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