
Kasutusjuhend

LED pulsimõõtja

1.0 Sissejuhatus

Täname Teid selle LED pulsomeetri ostmise eest
Selleks, et võtta sellest ostust maksimum, lugege 
hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend ja hoidke seda
käepärases kohas, et see vajaduse korral kiiresti leida.

Kuigi pealtnäha on tegemist tavalise analoogkellaga,
on sellel kellal lisaks digitaalse aja, kalendri, äratuse 
ja pulsimõõtja funktsioonid.

Selleks, et kell kõiki eeltoodud funktsioone täidaks, 
soovitame järgida alljärgnevaid soovitusi: 

Ärge jätke oma kella ekstreemsetesse tingimustesse 
ebamõistlikult pikaks ajaks.

Vältige oma kella tugevat põrutamist ja järske lööke. . 

Puhastage oma kella aeg-ajalt pehme niiske lapiga.

Tugeva mustumise korral soovitame kella pesta.. 
  

Kui te kella ei kasuta, hoidke seda kuivas kohas.

Patarei soovitame lasta vahetada sertifitseeritud 
teenindusettevõttes.

2.0 Nuppude otstarve

Äratuse
nupp [D]

Kroonnupp

Kellaaja
nupp [T]

Sensori
kontakt [S1]

Pulsimõõtja
nupp [HR]

Kellaaja nupp [T]

Kellaaja näitamisel valiku tegemiseks tunnid
-minutid, kuu-kuupäev/kuupäev/kuu, nädala-
päev ja sekundite näit.

Kellaaja režiimis: hoia nuppu vajutatuna, et 
minna kellaaja seadmise režiimi.

Pulsimõõtja nupp [HR]

Hoidke nuppu vajutatuna, et alustada südame
pulsisageduse mõõtmist. 

Seaderežiimis erinevate parameetrite vahel 
valiku tegemiseks.

Äratuse nupp [D]

Äratuse kellaaja näitamise valikuks.

Seaderežiimis: näidu suurendamiseks.

Sensori kontakt [S1]

Pulsisageduse anduri kontakt

Tagakaas [S2]

Pulsisageduse anduri kontakt

Patarei luuk

MÄRKUS: Vaadake järgnevatest peatükkidest nende
operatsioonide kohta täpsemalt.

3.0 Analoogkella aja seadmine

Analoogaja seadmine

Klõps

[T]

[T]

[T] [T]

[D]

Automaatne
näit

[T] [HR]*

Kellaaeg (tunnid-minutid)

Kuupäev (kuu-päev) Äratuse režiim Äratuse aeg
(Äratus sisse lülitatud)

Nädalapäev

Sekundid

Teisipäev

Kolmapäev

Pühapäev

Laupäev

Reede

Neljapäev

Esmaspäev

4.0 kellaaeg / Kuupäev / Nädalapäev / Südame löögisageduse näit

5.0 Kellaaja ja kuupäeva seadmine

Kuidas seada kuupäeva ja kellaaega

Selleks, et minna seaderežiimi, hoia nuppu [T] 
vajutatuna kuni sekundite näit hakkab vilkuma:

Vajutage nuppu [HR] , et teha valik soovitavate seatavate parameetrite 
vahel (sekundid, minutid, tunnid, aasta kuu, kuupäev, kuupäeva formaat 
või kellaaja formaat.)

Kui tahate sekundite näidu nullida vajutage nupule [D] kui sekundite näit 
vilgub. ja seega kell sünkroniseerib ka analoogaja ja digitaalaja sekundid.

MÄRGE: Vaadake peatükist  5.1 sünkroniseerimisseadme kohta
detailsemalt.

Kui seatavaks on valitud kuupäeva või kellaaja formaat, vajutage  
formaadi muutmiseks nupule [D]. 

Teiste parameetrite seadmisel vajutage selle väärtuse suurendamiseks 
nupule [D]. (hoia seda nuppu vajutatuna, et näit suureneks kiiresti.) 

Kui soovite seadistamise lõpetada ja kellaaja režiimi tagasi minna, 
vajutage nupule [T].

Kui ühelegi nupule 1 minuti vältel ei vajutata, väljub kell automaatselt 
seaderežiimist.

Kellaaja displei

Kellaaja
displei

Äratuse displei

Sekundinäidu nullimine Minutinäidu seadmine Tunninäidu seadmine Aasta seadmine

Kuupäeva seadmine Kuu seadmineKuupäeva formaat
(kuupäev-kuu /
kuu-kuupäev)

Aja formaat
(12 tundi /
24 tundi)

Hoia [T] 2 sek. [HR] [HR] [HR]

[HR][HR]

[T]

[HR][HR][HR]

[D]:
suurendab näitu/
muudab sätet

Hoia [D]: 
näit muutub
suure kiirusega

Südame löögisageduse režiim

Tagakaas [S2]

Märkus: Kui nuppu [S1] samaaegselt ei vajutata, siis
              südame löögisageduse näitu displeile ei ilmu.

*Märkus:Samal ajal kui sekundite
näit nullitakse, sünkroniseerub 
ka analoogaeg.

AM PM

Märge: Kui ühelegi nupule 3 sekundi jooksul ei 
              vajutata, lülitab kell LED displei automaatselt 
               välja.

Kuidas seada analoogkella aega

Õige aja seadmiseks tõmmake kroonnupp välja 
esimese klõpsuni. 

Kui kroonnupp on välja tõmmatud, seiskub sekundiseier. 
Seejärel vajutage ja hoidke nuppu [T] kuni sekundite
digitaalnäit hakkab vilkuma.

Seejärel pöörake seierid õiget aega näitama 

Digitaalaja näitu saab analoogaja seadmiseks 
kasutada. Selleks vajutage nuppu [T], misjärel näete 
tundide ja minutite näitu, sekundite näidu saamiseks
hoidke nuppu [T] vajutatuna.

Kui aeg on seatud lükake kroonnupp sujuvalt 
algasendisse tagasi ja kell hakkab uuesti tööle.

.

Sekundiseieri joondamine

Lükake  kroonnupp  algasendisse  hetkel  kui 
sekundiseier näitab sama aega kui digitaalne 
sekundi näit’ (digitaalne sekundite näit ühtib
 sekundiosuti poolt näidatavaga.)

TÄHELEPANU: Kui analoog ja digitaalsekundite 
näidud pole joondatud ei tööta ka digitaalnäidu
sünkroniseerimisseade.

Vaadake peatükist 5.1 detailsemalt, kuidas 
digitaalnäidu sünkroniseerimisseadet kasutada.

kroonnuppu päri- või vastupäeva keerates.

 

Sekundite displei

Nupp [T]

Tunnid-minutid
displei

5 sek.



8.0 Spetsifikatsioon 9.0 Vihjeid LED käekella kasutamiseks

7.1 Pulsomeetri režiim - Kuidas saada pulsi näitu

Kellaaeg (Analoog)

Ajasüsteem: Kvartsmehhanism 

Seierid: 3 seierit (tunni, minuti ja sekundi) / 2 seierit (tunni ja minuti)

Kellaaeg (Digitaalne)

Maaletooja: AS Keilar Laki 26 12915 Tallinn

Tel. +372 6728 374  e-mail: keilar@keilar.ee

Fax. +372 6041 111  http://www.keilar.ee

Ajasüsteem:  AM, PM, tunnid, minutid ja sekundid

Kalender: Kuu, kuupäeva ja nädalapäeva displei

Aja formaat: Valitav kas 12-tunnine või 24-tunnine formaat 

Kalendri formaat: Valitav kas Kuu-kuupäev või Kuupäev-kuu

Pulsomeeter

Mõõteulatus: 40 ~ 240 lööki minutis

Patarei

Pateri tüüp:  3V liitium

Patarei mudel: CR2032

Patareisid kasutusel: 1 tk.

Patarei kasutus

Üldiselt valgust emiteerivad dioodididega , Light 
Emitting Diode (LED) kellad annavad kasutajale 
eredad numbrid, mistõttu näeb neid 
hästi isegi pimedas.

See kell nagu ka kõik teised LED kellad,
kasutab rohkem energiat kui LED-e 
sagedasti sisse lülitada. 

Energia säästmiseks  lülitab  kell 
LED-id automaatselt välja kui ühtki nuppu 
3 sekundi jooksul ei vajutata. 

LED-de intensiivsus vähenemine on märk
patarei tühjenemisest.

Displei nähtavus

Selleks, et kella otses päikesevalguses 
paremini näha, varjutage päike käega.

7.2  Pulsomeetri režiim -
       Näit puudub / Pikk reaktsiooniaeg

5.1 Digitaalaja ja analoogaja sünkroniseerimine 6.0 Äratuse seadmine

7.0 Pulsomeetri režiim - Ettevaatusabinõud/ Vihjed

Ettevaatusabinõud / Vihjed

Üks südame löögisageduse anduri kontaktidest [S2] on kella tagakaanes
Mõõtmise ajal peab see olema kindlas kontaktiskasutaja nahaga.

ÄRGE mõõtke oma pulsisagedust sukeldumisel või vee all olles.

Puhastage kella tagakaant aeg ajalt tilgutades sellele mõne tilga vett ja 
eemaldades paberrätiga kogunenud mustuse. 

ÄRGE kasutage kätekreemi, see isoleerib signaali naha ja anduri kontakti 
vahel.

Signaali paremaks ülekandeks peske oma sõrmed ja ranne seebi ning veega.

ÄRGE üritage mõõta oma pulsisagedust kui sõrmeotste nahk on paks ja kuiv.
Neil,  kellel  on  eriti  kuiv  nahk,  soovitame  niisutada  sõrmeotsad  veega
või kasutada juhtivat geeli. 

Liikudes mõõtmisel hoidke kellast tugevalt kinni.

Ebaõigete tulemuste saamise vältimiseks ärge tehke mõõtmise ajal järske 
liigutusi.

Kuidas saada pulsisageduse näitu

Igas funktsionaalses režiimis ja iga displeiga saate mõõta oma pulsisagedust 
alljärgnevalt: 

Kella randmel kandes veenduge, et kella tagakaas [S2] on kindlas  kontaktis 
randmega.

Hoidke vajutatuna nuppe [HR] ja [S1] vastavalt oma nimetissõrme ja pöidlaga, 
mispeale algab pulsi mõõtmine ja displeile ilmub “südame” ikoon. Kui pulsisagedus 
on mõõdetud, näidatakse seda kella displeil.

Märkus: Pulsisageduse mõõtmise ajal analoogkella sekundiseier mõõtmise
lõppemiseni ei liigu. 

Analoogkella käigu taastumisel liigub sekundiseier kiiresti digitaalkella ajaga 
sünkroniseeritud aega näitama.

Kui kell ei suuda pulssi 40 sekundi jooksul mõõta või nupp [HR] vabastatakse 
rohkem kui 1 sekundiks, lõpetab kell mõõtmise ja ja eelnev displei taastub. 

Peale pulsi näidu saamist kuvatakse näitu 15 sekundi jooksul kui hoida  
nuppu [HR] vajutatuna.

1) Põhjus: Kuiv nahk.

Lahendus: Kandke  oma randmele  ja sõrmeotstele  juhtivat geeli vöi niisutage  neid 
süljega. (Isegi vesi/sõlg aitab, kui juhtivat geeli pole käepärast.)

2) Põhjus: Näpud ei ole korralikult sensorite peal.

Lahendus: Veenduge, et näpud (mitte näpuotsad) oleksid kindlalt sensoriga kontaktis 
ja kell oleks kindlalt randmel. Ärge vajutage nuppe sõrmeotstega, sest sõrmeotstel 
pole piisavat kontakti, et EKG signaal kätte saada.

3) Põhjus: Lihaste värin, mis on põhjustatud A) sensorite liialt tugevast vajutamisest 
või B) kasutaja liigub mõõtmise ajal ja hoiab kella kohmakalt.

Lahendus: Parima tulemuse saab, kui panna pöial sensori kontaktile [S1] ja nimetissõrm
nupule [HR]. See kindlustab pideva näitude saamise isegi jalutades või sörkjooksu 
tehes kui ranne liigub.

4) Põhjus: Surnud nahk randmel.

Lahendus: Tavaliselt rätikuga randme küürimine aitab.

5) Põhjus: Õhuke kiht rasu isoleerib EKG signaali ja ei lase kella tagakaanes 
oleval sensoril EKG signaali registreerida.

Lahendus: Puhastage ranne ja kella tagakaas kätepaberi või pehme rätikuga.

6) Põhjus: Karvane ranne.

Lahendus: Kandke randmele juhtivat geeli. 

7) Põhjus: Ebaregulaarne pulss.

Lahendus: Puudub. On võimatu järjekindlalt saada näitu neil isikutel, kelle pulss on 
ebaregulaarne. Ebajärjekindlad signaalid viitavad südame arütmiale.

Seejärel vajutage nuppu [HR] oma nimetis-
sõrmega umbes 5 sekundit.

Veenduge, et kella tagakaas [S2]
oleks kindlalt vastu rannet

Vajuta [S1]
pöidlaga

kasutaja ranne

Suvaline displei

Hoia [HR] & [S1]

Pulsi mõõtmine
 (”    ” ikoon on nähtav)

Pulsisageduse displei

Hoia [D] 2 sek.

[HR]

[HR]

[T]

[HR]

[D]

Äratuse displei
(Nüüd on äratus väljas)

Äratus ON

Äratus OFF

Äratuse tunni seadmine

Äratuse minutite seadmine

[D]:
Suurenda väärtust/
muuda sätet

Hoia [D]: 
Näit muutub
kiiresti

Kuidas seada äratuse aega

Seaderežiimi minekuks hoia äratuse displei ajal 
vajutatuna nuppu [D]. Äratuse indikaator “AL ON” / 
“AL OF” hakkab vilkuma:

Äratuse sisse/välja (ON/OF) lülitamiseks vajutage 
nupule [D].

Erinevate parameetri vahel valikuks vajutage 
nuppu [HR](äratus ON/OFF, äratuse tunnid, 
äratuse minutid). 

Kui seatavaks on valitud äratuse tunnid või 
minutid, vajutage nupule [D], et suurendada 
näitu. (Nupu hoidmisel vajutatuna muutub näit 
kiiresti).

Kui seadmine on lõpetatud vajutage kellaja 
režiimi minekuks nuppu [T]. 

Kui 1 minuti jooksul ühtki nuppu ei 
vajutata, lõpeb seaderežiim 
automaatselt.

Digitaalaja ja analoogaja sünkroniseerimine

Üldiselt analoogaeg ja analoog digitaalse kella digitaal-
aeg on asünkroonsed kuna need on kahe sõltumatu
mehhanismi näidud, mida kasutaja saab üksteisest 
sõltumatult seada.

Siiski saab see kell mõlemad ajad sünkroniseerida,
seega digitaal ja analoogaeg kulgevad samas faasis.

TÄHELEPANU:Veenduge, et sekundiseieri joondamine 
   on enne analoogaja seadmist läbi viidud, vastasel 
    juhul on sünkroniseerimisseadme töö häiritud.

Kuidas teostada sünkroniseerimist

Kui digitaalne sekundite näit on nullitud, teeb kell 
ühe alljärgnevatest toimingutest ja sünkroniseerub 
automaatselt:

Juhtum 1: Kui sekundiseieri näit on väiksem 
kui 30 sek, nt. 12 sekundit kui sekundid nullitakse,
seiskub sekundiseier kuni sekundite näit on võrdne 
sekundiseieri  näiduga.  (Sekundiseier ootab kuni 
digitaalne  sekundi  näit  on  ka  12  ja jätkab siis 
liikumist).

Juhtum 2: Kui sekundiseieri näit on suurem või 
võrdne 30 sekundiga, nt. 45 sek., kui digitaalkella 
sekundite näit nullitakse, liigub sekundiseier kiiresti 
asendisse 12 ja digitaalsele minutite näidule
lisatakse 1.

Näide 1
(algseadistamine enne 30 sekundit)

Näide 2
(algseadistamine pärast 30 sekundit)

Sekundiseier
seisab

Analoog ja
digitaalaeg
on sünkroonsed

Analoog ja
digitaalaeg
sünkroniseeritud

Sekundiseier
liigub kiiresti


