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Smart Pulse Handleiding 
  

Vasculaire gezondheid / Stress meting  

  
  
1.    Wat is de Smart Pulse?  

De Smart Pulse is een draagbaar zelfmeetapparaat. De meting is eenvoudig thuis of op 
kantoor uit te voeren. De meetresultaten zijn beschikbaar na het aansluiten van de Smart 
Pulse op uw smartphone of tablet. De Smart Pulse wordt gebruikt om het risico van ziekten 
bij volwassenen te detecteren in de vroege stadia door het controleren van de werking van 
het autonome zenuwstelsel, de status van hun stress, de veroudering van hun bloedvaten, 
en hun bloedcirculatie door het analyseren van kleine veranderingen in hun hartslag. 
 

2.    Product componenten  

①    Main body (Module) : 1  

②    Handleiding: 1  

③     USB kabel: 1  

 3.    Aanbevolen specificatie en bedieningsystemen  
- Android ver. 4.4.2 en hoger. / iPhone 4S & iPad 3 en hoger.    
  
4.    Naam van ieder onderdeel   

            

  

①   Weergave van de pulsstatus: Tijdens het meten van 
de puls zal het rode licht knipperen, maar tijdens het 
wachten zal het licht geel zijn.    

②   Weergave van de selectie van de meetmodus:    

BLUETOOTH - Toont de Bluetooth-verbinding  

DIRECT - Toont de USB-aansluiting  

③   Bluetooth Icon: toont de Bluetooth Connectie 
④   Battery Display: Toont het laadniveau van de 
batterij.   
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⑤   Pulse Rate Display: Toont de pulsfrequentie per minuut tijdens de meting.   
⑥   Pulse Display: Toont de puls die wordt gemeten in een grafiek.     
⑦   Power Button: Wanneer de aan/uit-knop ingedrukt wordt gehouden, wordt de stroom 
in-/uitgeschakeld.       

⑧ USB Cable connectie: Wanneer de USB-kabel is aangesloten, wordt deze automatisch 
opgeladen. Het kan zijn dat het opladen niet mogelijk is als de computer is ingesteld op de 
slaapstand.  

 

 

 

5.    Hoe installeer je  het programma 

①  Ga naar de "Google Play Store" (voor Android) of "App Store" (voor iOS) in uw mobiele 
apparaat   
②  Zoek voor “smartpulse”  en installeer de applicatie.  

③  Nadat de installatie is voltooid, start u de toepassing ( ) om de meting te starten. 

  

6.    Hoe verbinding te maken met uw mobiele apparaat 

1)  Aangesloten via USB-kabel 

①  Zet de stroom in het Smart Pulse-apparaat aan en sluit het met een USB-kabel aan op 
het mobiele apparaat. Wanneer het is aangesloten, wordt de toepassing wordt automatisch 
uitgevoerd. * iPhone & iPad ondersteunen alleen Bluetooth communicatie.  
  

2)  Verbonden via Bluetooth    
① Activeer de functie 'Bluetooth' in uw mobiele apparaat 

② Zet de stroom vn het Smart Pulse-apparaat aan. 
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③ Voer de app uit. En de Bluetooth koppeling gaat automatisch.    

 ④ Zodra de Bluetooth-koppeling goed werkt, verschijnt het 'Bluetooth-pictogram' ( ) 
rechtsboven in beeld.  

 

 Als de koppeling mislukt, sluit u de toepassing volledig en probeert u het 
opnieuw.    

 Alleen voor Android drukt u op het pictogram "Vernieuwen" ( ) rechtsboven 
in het scherm voor het opnieuw koppelen van Bluetooth  

7. Gebruikersregistratie   

1)  Registreren als lid    

(Voor zowel App & Web/Cloud Service USE) 

① Om zowel Smart Pulse App als Web/Cloud Service te kunnen gebruiken, is de 
ledenregistratie vereist. 

② Tik op de knop 'Aanmelden' onderaan het hoofdscherm om verder te gaan met de 
registratie van een lid.    

Ook kunt u zich eenvoudig registreren via het 'Google' of 'Facebook' account. 

③ In het scherm Aanmelden vult u de vereiste informatie en aanvullende informatie in om 
de ledenregistratie te voltooien. 

④ Na registratie, logt u in op een account en start u de meting.  

- Web/Cloud Service biedt Trendanalyse/Statistisch beheer/Healthcare Solution voor uw 
gezonde leven.  

- De ID en het wachtwoord zijn hetzelfde op Smart Pulse App en Web/Cloud Service.  

- Web/Cloud Service Website -   
www.medicorehealthcare.co.kr  
  

2)    Registreer als niet-lid 

(ALLEEN voor App GEBRUIK) 

①  Tik op de knop 'Niet-lid' onderaan het hoofdscherm om door te gaan met een niet-
lidregistratie.    
②  Nieuwe gebruikers. Tik op de knop 'Nieuwe gebruiker':  

Tik op de knop 'Nieuwe gebruiker' en vul de informatie in: Geslacht, referentietype, naam 
en geboortejaar.       

 

http://www.medicorehealthcare.co.kr/
http://www.medicorehealthcare.co.kr/
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Voor de Referentietype, selecteer ASIA voor Aziatisch en WEST voor westerlingen. 

③  Bestaande gebruikers: Selecteer de 'Gebruikersnaam' in de gebruikerslijst om de 
meting te starten.  

De gebruikersinformatie kan worden verwijderd met de knop 'Bewerken' rechtsboven in 
het scherm.    

  
8. Hoe gebruik je de “Smart Pulse”  

1)    History    

①  Op het tabblad History kunt u de verzamelde meetgegevens per dag/week/maand 
controleren..  

  

2)    Measurement  

①  Selecteer op het tabblad Meting de modus 'Arteriële gezondheid' om alleen de arteriële 
gezondheid te meten en selecteer de modus 'Stress' om Stress en Vasculaire gezondheid 
tegelijkertijd meten. 

②  Plaats de linker wijsvinger en tik op de knop "START".  

Plaats de linkerwijsvinger in het apparaat.  Rechterhand of andere vingers worden niet 
klinisch gecontroleerd, waardoor het testresultaat niet wordt gecontroleerd. 

    
③  Stressmeting duurt 2 minuten en 30 seconden en de meting van de vasculaire 
gezondheid duurt ongeveer 30 seconden.    

④  Wanneer de meting is voltooid, wordt deze automatisch naar het resultatenscherm 
verplaatst. 
⑤  Trek na de meting de vinger uit het apparaat.  

 

3)    Ademhalingstraining  

①  Ga naar het tabblad 'Training' en selecteer de modus 'Ademhalingstraining'.   
②  Stel de Trainingsopties voor Moeilijkheid (1~5Level) en Tijd 2min~10min) 

③  Steek uw linkerwijsvinger in het Smart Pulse-apparaat en start de Breathing Training. 

④  Volg de ademhaling volgens de instructies van de handleiding geluid & beeld. 

  Inademen : de bal gaat omhoog  

  Uitademen : De bal gaat naar beneden.    
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4)    Meditation  

①  Ga naar het tabblad 'Training' en selecteer de modus Meditatie'. 

②  Pas het volume van elk geluid aan om de gewenste geluiden te mixen en oefen de 
meditatie.  

5)    Andere functies  

①  Taalinstelling: De gebruikerstaal van de Smart Pulse kan worden gewijzigd door de 
taalinstellingen van het mobiele apparaat aan te passen. 
②  Delen. Met het selecteren van het pictogram "Delen" linksonder in het stress 
resultatenscherm kan het resultaat worden gedeeld door E-MAIL:  Met het selecteren van 
het "Delen" icoon linksonder in het stress resultatenscherm, kan het resultaat gedeeld 
worden door E-MAIL, Facebook, Twitter.....enz. 

③  Afdrukken. Het resultaat wordt naar de e-mail gestuurd door middel van delen: Het 
resultaat dat naar de e-mail wordt gestuurd via de uitwisselingsfunctie kan worden 
afgedrukt.       

9.    Voorzorgsmaatregelen tijdens de meting 

①  De gebruiker moet meten met open ogen en mag niet bewegen of praten tijdens de 
meting. 
②  Het apparaat werkt normaal wanneer de linker wijsvinger diep in de houder van het 
apparaat wordt gestoken. 
③  Na het sporten niet meteen meten, maar na ongeveer 10 minuten ontspannen.    
④  Adem normaal in en haal niet diep adem.    
⑤  Zet het apparaat op tafel om een stabiele meting te verrichten, omdat we aanraden om 
de wijsvinger in het apparaat op dezelfde positie boven het hart te plaatsen 

⑥  Meetresultaten voor mensen met aritmie of hartziekte (die een pacemaker gebruiken) 
zijn niet te vertrouwen.    
⑦  Meten in de ochtend is wenselijk. De resultaten zullen niet nauwkeurig zijn als de 
persoon die wordt getest koffie heeft gedronken, een sigaret heeft gerookt of medicijnen 
heeft genomen binnen 3 uur voor de meting. 

⑧  Als de linker wijsvinger wordt gemanicuurd, moet de manicure op de nagel worden 
verwijderd voordat u gaat meten. (Lichtabsorptiefouten treden op waardoor het 
meetresultaat onnauwkeurig is.) 
  

10.    Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van 

①  Plaats het apparaat niet in het water en raak het niet aan met natte handen.    
②  Reinig het oppervlak van het apparaat met alcohol en een droge doek.     
③  Laat het apparaat niet vallen en open het niet. 
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11.    Specificaties  

①  Afmeting(B xL x H): 35mm x 57mm x 40mm  
②  Gewicht: Ongeveer 50g  
③  Power: 3.7V DC  
④  Levensduur van de batterij: De batterij wordt automatisch opgeladen wanneer het 
apparaat is aangesloten op een computer via een USB CABLE en is volledig opgeladen.  

opgeladen na ongeveer 3 uur. Wanneer u continu meet, gaat de batterij tot 3 uur mee. De 
batterij gaat waarschijnlijk langer mee dan 12 uur algemeen gebruik.   

⑤  Fabrikant / Fabrikant land : Medicore Co., Ltd. KOREA  
  
  
  
Garantie  

Hartelijk dank voor de aanschaf van de Smart Pulse.  

  

Dit product wordt geleverd na het passeren van strenge kwaliteitscontroleprocedures 
waarbij strenge tests zijn uitgevoerd. Als er zich tijdens de aankoop van dit product 
defecten hebben voorgedaan tijdens de productie van dit product en werden gevonden om 
onder de voorwaarden van deze garantie, zal het product worden gerepareerd op ons 
hoofdkantoor.  

Als het product echter onjuist is gebruikt, onjuist is aangesloten op de stroomvoorziening of 
is gerepareerd of gerepareerd door andere serviceproviders anders dan een Medicore 
Service Center of hun distributeur, wordt het product niet gratis gerepareerd.  

Medicore Co., Ltd. Verstrekt gratis diensten gedurende één jaar na aankoop.  

Gelieve een papieren exemplaar van de garantie te verstrekken wanneer u een reparatie 
aanvraagt.  

 Volg de voorzorgsmaatregelen in de handleiding.  

 Hoofdkantoor   : 82-2-2056-2681, 82-2-2056-2650  
E –MAIL: info1@medi-core.co.kr  
Website:  http://www.medi-core.com 

 

Voor vragen in Nederland 

Heart Health   0031 65 060 51 42  

Email: info@hearthealth.nl  
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