សសៀវសៅណែនាំរបស់ elemedi WISH
ទាំព័រ ១
ក្របទាំព័រ
ទាំព័រ ២
ការណែនាំផលិតផល
WISH (Widya Smart និង Health Watch) គឺជានាឡិកាឆ្លាតវៃដែលដអែ កលលើ Artificial Intelligence (AI)
ដែលអាចល្រើជាឧរករណ៍្តួ តពិនិតយសុខភាពនិងកត់្ារបាយការណ៍សុខភាពស្ារ់អ្នកល្រើ្បាស់ររ
ស់ Widya Smart និង Health Watch លហ្ើយ្តូៃបានរញ្ចល
ូ ជាមួ យស្មាតហ្វ ូនាមរយៈរ្ាូ ធូ ស (Bluetooth)
។ លលើសពីលនេះលៅល ៀតអ្ន កល្រើ្បាស់ក៏អាចពិល្រេះលោរល់ាមរយៈ Via chat ឬ Video Call ជាមួ យ
Prosehat លែើមបីស្មកសួ រអ្ំពីស្មានភាពសុខភាពររស់ពួកលគ។






នាឡិកា smartwatch ្តូៃស្មកថ្ា ោ៉ាងលោចណាស់ ២ លា៉ាងមុនលពលល្រើ្បាស់។
លែើមបីអតល់ភាពងាយ្សួ លែល់អ្នកល្រើ្បាស់កនុងការដសែ ងរកនាឡិកា
នាឡិកាលនេះ្តូៃបានរំពាក់លោយមុខងារ“ Find a watch” ។
លែើមបីលចៀសវាងការល្រើ្បាស់នាឡិកាលោយអ្ន កល្រើ្បាស់មិនដមនាាស់ររស smartwatch ឡិកា
smartwatch គឺ្តូៃបានរំពាក់លោយ“ ឧរករណ៍ Unbind” ដែលជាលកខ ណៈពិលសសររស
smartwatch ។
លកខ ណៈពិលសសលនេះទាមទារឱ្យនាឡិកា smartwatch
អាចភាារ់បានដតលៅកនុងកមា ៃ ិធីដតមួ យរ៉ាុលណា
ណ េះ។ ែូ លចន េះ្រសិនលរើនាឡិកា smartwatch
្តូៃបានល្រើ លោយល្រើកមា ៃ ិធីលអេងល ៀតអ្ន កល្រើគឺ្តូៃដត "ផ្តតច់ឧរករណ៍" ។

សក្រឿងបង្គស
ាំ របស់ WISH

មុខ

ខាងល្កាយ

ការពិពណ៌នារ ូរភាពៈ
លអ្្កង់ Touch : ល្រើលែើមបីែំលណើរការមុខងារលៅលលើនាឡិកាsmartwatch
ឧរករណ៏ចារសីតុណហភាព : គណនាសីតុណហភាពកវែនិងរំដលងវាឲ្យលៅជាសីតណ
ុ ហ ភាពកនុងខល ួន
ឧរករណ៍ចារ់សញ្ញាចងាែក់លរេះែូ ង : រារ់ចងាែក់លរេះែូ ង
Charging Port : សំរារ់ស្មកថ្ា

Smartwatch Strep : រ តតរនត ងងនាឡិកាវែលៅនងងកវែ។
Touch up – down : លែើមបីផ្តាស់ ីពីមុឺនុយមួ យលៅមួ យល ៀត
Right Touch : លែើមបី្តលរ់លៅមុឺនុយមុន ៃ ិ
ចុចជារ់ ៣ ៃ ិនា ី:
ស្ារ់្រតិរតត ិការមួ យចំនួនែូ ចជាលរើកនិងរិ ឧរករណ៍ផ្តាស់រតរលអ្្កង់
ូ
មុខនាឡិកាគណនាសីតុណហ
ភាពរញ្ឈរ់ែំលណើរការគណនាលពលលៃលាលំោត់។
ការពិពែ៌នអាំពីលរខ ែៈពិសសសរបស់ WISH
1. Sleep Monitor: លកខ ណៈពិលសសលនេះ្តូៃបានល្រើលែើមបីវាស់រយៈលពលវនការលគង
2. Body Temperature: លកខ ណៈពិលសសលនេះ្តូៃបានល្រើលែើមបីវាស់សីតុណហភាព
3. Heart Rate: ល្រើលែើមបីវាស់ចងាែក់លរេះែូ ង
4. Blood Pressure: ្តូៃបានល្រើលែើមបីវាស់សាាធឈាម
5. Blood Oxy: លកខ ណៈពិលសសលនេះ្តូៃបានល្រើលែើមបីវាស់ក្មិតអ្ុកសុីដសនលៅកនុងឈាម
6. Blood Sugar: មុខងារលនេះ្តូៃបានល្រើលែើមបីវាស់ក្មិតជាតិសករកនុងឈាម
7. Cholesterol: ្តូៃបានល្រើលែើមបីវាស់កំ រ ិតកូ លលលសត រុល
8. Stress Level: ្តូៃបានល្រើលែើមបីវាស់ក្មិតល្សត ស
9. Outdoor Activities:
លកខ ណៈពិលសសលនេះ្តូៃបានល្រើលែើមបីកត់្ាសកមា ភាពល្ៅែូ ចជាការរត់ការលែើរជាលែើម។
ិននន័យាន ្មង់ជា្កាហ្ែ ិចសា ិតិវនសកមា ភាពខាងល្ៅ។ រំពាក់លោយលកខ ណៈពិលសសវនការ
រត់ ្បារ់អ្ំពីការែុតខាា ់ និងរបាយការណ៍សុខភាព។ លែើមបីចារ់លអត ើមថ្ត សូ មចុច “Start
Exercising” ។
10. Tongue Image Analysis
មុខងារលនេះ្តូៃបានល្រើលែើមបីលធែ ើការៃ ិភាគអ្ណា
ត តលោយឯករាជ្យ។
លែើមបីល្រើលកខ ណៈពិលសសលនេះលោយថ្តរ ូរអ្ណា
ត តលោយផ្តាល់ឬរញ្ចល
ូ ឯកស្មរអ្ណា
ត តដែលានលៅលលើឧ
រករណ៍ស្មាតហ្វ ូន។ អ្នុៃតត ការលធែ ើលតសត វាយតវមា រនាារ់ពីការរញ្ចល
ូ រ ូរថ្តអ្ណា
ត តលោយលជាគជ្័យ។
ល ធ អលវនការៃ ិភាគគឺជា ំលនារលៅនងងជ្ំងឺ ដែលរ ួមរញ្ចល
ូ Covid 19 ាន 4 បា៉ារាដម៉ា្ត
(ឈាម, អ្ុកសុីដសន, ចងាែក់លរេះែូ ង, សីតុណហភាពរាងកាយនិងរ ូរភាពអ្ណា
ត ត) ។
11. Medical Record: មុខងារលនេះ្តូៃបានល្រើលែើមបីអទក
ុ
ន
ិ ន ន័យលៃជ្ា ស្ម្សត ។
ិននន័យលៃជ្ា ស្ម្សត នងង្តូៃបានល្រើលែើមបីជ្ួយែល់ការៃ ិភាគសុខភាព។

12. Nearest Hospital:
មុខងារលនេះ្តូៃបានល្រើលែើមបីដសែ ងរកព័ត៌ានអ្ំពីមនា ីរលព យដែលលៅជ្ិតរំអុត
ដែលជាជ្ំនួយអាចលធែ ើបានភាាមៗ។
13. Emergency Calls: មុខងារលនេះ្តូៃបានល្រើលែើមបីលធែ ើលតលៅសល្ងាគេះរនាាន់
លោយដអែ កលលើលលខ ូ រស័ពាដែលបានចុេះលឈាាេះ
14. Geofencing:
្តូៃបានលគល្រើលែើមបីាមោន ីាំងវនស្មានភាពសីតុណហភាពមិន្រ្កតីលៅកនុងតំរន់ដែលា
នចំងាយជាក់លាក់
15. Themes: ្តូៃបានល្រើលែើមបីលធែ ើការផ្តាស់រតរវអា
ូ ខាងល្កាយវននាឡិកាលៅលលើ smartwatch
16. Smart Reminder: ល្រើវាលែើមបី ការរំលងកទាក់ ងនងងលៃជ្ា ស្ម្សត ការពិស្មរ ងក ការលលងកីឡារ
សលមា ងលរា ិ៍ និង កមា ៃ ិធី។
17. Health Report:
ល្រើវាលែើមបីដសែ ងរកការៃ ិភាគសុខភាពលោយដអែ កលលើបា៉ារាដម៉ា្តលៃជ្ា ស្ម្សត វនកមា ៃ ិធី
18. Device Management: ល្រើវាលែើមបីអ្នុៃតត ការ្គរ់្គងឧរករណ៍ឬការកំណត់ែូចជា
a.

Screen lock: ចាក់លស្មលអ្្កង់

b. Find the clock: រកលា៉ាង
c. Music control: ការ្គរ់្គងត្នត ី
d. Remote camera: កាលមរាពីចាាយ
e. Electronic fence: របាំងលអ្ឡិច្តូនិច
f.

Firmware information: ព័ត៌ាន Firmware

g. Unbind the device: ផ្តតច់ឧរករណ៍
19.

ការកំណត់

ល្រើវាលែើមបីអ្នុៃតត ការកំណត់ ូ លៅែូ ចជា
a. គណនីនិងសុៃតា ិភាព
b. ឯកាឬល្គឿង
c. ភាស្ម
d. អ្ំពី WISH

e. លច ពីកមា ៃ ិធី
20. Telemedicine
អាចជ្ួ យអ្ន កល្រើ្បាស់កនុងការពិល្រេះលោរល់ជាមួ យលៃជ្ា រណឌិតាមរយៈ via chat រ កក៏ video call
លហ្ើយក៏អាច chatbot បានអងដែរ។ កមា ៃ ិធីលៅ ីលនេះនងងល្ា ើយសំណួរ ទាក់ ងនងងសុខភាព
លកខ ខណឌោ៉ាងឆ្លរ់រហ្័សនិងចាស់លាស់
Page 3 រលរៀរតភាារ់ដខេ WISH


ចុងដខេនីមួយៗានដែកតូ ចមួ យ (spring bar)



ចុចលលើដែកតូ ចលៅរនធ កនុង Smartwatch ជាររហ្ូ តែល់វាសមលា មកនុងការលោេះ

Page 4 : រលរៀរពាក់ WISH


ល្ជ្ើសលរ ើសកវែដែលសមលា មរំអុត



រញ្ចល
ូ ចុងកនា េះវនដខេចូ លលៅកនុងដខេមួ យល ៀត



ល្ជ្ើសលរ ើសរនធ ដែលអ្ន កានអារមា ណ៍សមលា មរំអុត

 ចារ់ភាារដនន កវនដខេរជាមួ យនងង ំពក់ដខេអទ យ
ុ មួ យល ៀត
Page 5 & 6 : ៃ ិធីភាារ់ Smartwatch ជាមួ យ Application
នាឡិកា smartwatch WISH ្តូៃបានរំ្ ជាមួ យនងងកមា ៃ ិធី WISH
ស្ារ់ការ្តួ តពិនិតយសុខភាព ិននន័យងាយ្សួ ល។ ជា ូ លៅឧរករណ៍ smartwatch
មួ យ្តូៃបានល្រើស្ារ់កមា ៃ ិធី ៃ ើមួ យ។


ទា យកនិងតំលឡើងកមា ៃ ិធី WISH លៅលលើ Playstore / Appstore
រនាារ់មកអត ល់ការអ្នុញ្ញាតឱ្យោក់ពាកយលែើមបីចូលល្រើសិ ធ ិ(GPS & Bluetooth)



ចុេះលឈាាេះជាមួ យលលខ ូ រស័ពា ឬ អ្ុីដមល



រញ្ចល
ូ លឈាាេះ នាមខល ួន នាម្តកូ ល ពាកយសាាត់និងព័ត៌ានលអេងល ៀតដែល្តូៃការ



រញ្ចល
ូ ជ្ំោន / ជ្ំោនលរលលៅ



រនាារ់ពីជ្ោ
ំ នលនាេះកំណត់ Bluetooth synchronization លែើមបីឱ្យនាឡិកា smartwatch
្តូៃបានភាារ់លៅនងងស្មាតហ្វ ូនលោយចុចដអន ក “connect ”លៅលលើមឺនុយដកសំរ ួល។

លៅលពលរកល ើ កមា ៃ ិធីដសែ ងរកនាឡិកា smartwatch រ្ាូ ធូ សសូ មល្ជ្ើសលរ ើស Bluetooth clock
លហ្ើយអ្ន កនងងបានភាារ់នាឡិកា smartwatch លោយលជាគជ្័យជាមួ យកមា ៃ ិធី ៃ ើ WISH

ំព័រ ៧
១. កមា ៃ ិធីាមោនការលគង
មុខងារលនេះអាចល្រើបានលៅលពលអ្ន កល្រើ្បាស់ Smartwatch កំពុងលគង។ Smartwatch
នងងគណនាគុណភាពវនការលគងររស់អ្នក លពលអ្ន កកំពុងលែកលក់លោយល្រើ Smartwatch ។
ការគណនាគុណភាពវនការលគងនងងរងាហ លៅកនុងារាងរុករកលលើកមា ៃ ិធី WISH
លៅលលើស្មាតហ្វ ូនលហ្ើយលរើកដអន ក " Sleep Monitoring"

២. រម្ម វ ិធីតាម្ដានរាំសៅរាងកាយ
លែើមបីល្រើលកខ ណៈសីតុណហភាពរាងកាយអ្ន កអាច្ា ងកាត់នាឡិកា smartwatch ឬាមរយៈកមា ៃ ិធី WISH
លៅលលើ ូ រស័ពាវែ។




លលើ smartwatch អ្ូ សលអ្្កង់លឡើងលលើឬចុេះល្កាមលែើមបីរករ ូរសញ្ញាសីតុណហភាព។
ចុចមួ យលនា ត រនាារ់មកដលងវា លែើមបីចារ់លអត ើមវាស់សីតុណហភាពរាងកាយ
រង់ចាំល ធ អលសីតុណហភាពរាងកាយ

៣. រម្ម វ ិធីពិនិតយចង្វារ់សបេះដូ ង
លែើមបីល្រើមុខងារចងាែក់លរេះែូ ងលនេះអ្ន កអាចល្រើលៅាមរយៈនាឡិកាវៃឆ្លាតឬាមរយៈកមា ៃ ិធី WISH
លៅលលើ ូ រស័ពាវែររស់អ្នក។


លលើ Smartwatch អ្ន កអាចអ្ូ សលអ្្កង់លឡើងលលើឬចុេះល្កាមលែើមបីរករ ូរសញ្ញាចងាែក់លរេះែូ ង។




ចុចមួ យសនទុេះល្កាយមកដលងលែើមបីចារ់យកចងាែក់លរេះែូ ងលោយសែ ័យ្រៃតត ិ។
រង់ចាំ ល ធ ិអលចងាែក់លរេះែូ ង

៤. រម្ម វ ិធីពិនត
ិ យសម្ពាធឈាម្
លែើមបីល្រើមុខងារសាាធឈាមលនេះអ្ន កអាចល្រើលៅាមរយៈនាឡិកាវៃឆ្លាតឬាមរយៈកមា ៃ ិធី WISH
លៅលលើ ូ រស័ពាវែររស់អ្នក។



លៅលលើនាឡិកាវៃឆ្លាតអ្ន កអាចអ្ូ សលអ្្កង់លឡើងលលើឬចុេះល្កាមលែើមបីរកស្មាកសញ្ញាសាាធឈាម។
រង់ចាំមួយដនា តនាឡិកាវៃឆ្លាតនងងចារ់លអត ើមវាស់សាង់ល ធ អលវនសាាធឈាមលោយសែ ័យ្រៃតត ិ។

៥. រម្ម វ ិធីពិនត
ិ យអសរសសីណសន
លែើមបីល្រើលកខ ណៈពិលសសវនក្មិតអ្ុកសុីដសនលៅកនុងឈាមអ្ន កអាច្ា ងកាត់Smartwatch
ឬាមរយៈកមា ៃ ិធី WISH លៅលលើ ូ រស័ពាវែ។



លៅលលើនាឡិកាវៃឆ្លាតសូ មអ្ូ សលអ្្កង់លឡើងលលើឬចុេះល្កាមលែើមបីរករ ូរសញ្ញាស្ារ់ក្មិតអ្ុកសុី
ដសនលៅកនុងឈាម។
រង់ចាំមួយដនា តស្ារ់នាឡិកាវៃឆ្លាតនងងចារ់លអត ើមវាស់ល ធ អលលោយសែ ័យ្រៃតត ិចំលពាេះក្មិតអ្ុ
កសុីដសនលៅកនុងឈាម។

៦. រម្ម វ ិធីពិនត
ិ យជាតិសករ
លែើមបីល្រើមុខងារជាតិសករកនុងឈាមអ្ន កអាចល្រើាមរយៈSmartwatchឬាមរយៈកមា ៃ ិធី WISH
លៅលលើ ូ រស័ពាវែ។
•លៅលលើSmartwatchអ្ន កអាចអ្ូ សលអ្្កង់លឡើងចុេះលែើមបីរករ ូរសញ្ញាជាតិសករកនុងឈាម
•រង់ចាំរនត ិចSmartwatchនងងចារ់លអត ើមវាស់ល ធអលជាតិសករកនុងឈាមលោយសែ ័យ្រៃតត ិ
៧. រម្ម វ ិធីពិនត
ិ យរូ សេសសេរល
ស
លែើមបីល្រើលកខ ណៈពិលសសកូ លឡលសត រុលអ្ន កអាច្ា ងកាត់Smartwatchឬាមរយៈកមា ៃ ិធី WISH
លៅលលើ ូ រស័ពាវែ។
•លៅលលើSmartwatchអ្ន កអាចអ្ូ សលអ្្កង់លឡើងឬចុេះលែើមបីរករ ូរសញ្ញាកូ លឡលសត រល
ុ ។
•រង់ចាំមួយដនា តស្ារ់Smartwatchនងងចារ់លអត ើមវាស់ល ធ អលកូ លឡលសត រុលលោយសែ ័យ្រៃតត ិ
៨. រម្ម វ ិធីពិនិតយរក្ម្ិតភាពតានតឹង (រក្ម្ិតស្សេស)
ល្រើលកខ ណៈពិលសសវនក្មិតល្សត សលនេះាមរយៈSmartwatch ឬាមរយៈកមា ៃ ិធី WISH លៅលលើ ូ រស័ពាវែ។
•រង់ចាំមួយដនា តស្ារ់Smartwatchចារ់លអត ើមវាស់ក្មិតល្សត សលោយសែ យ
័ ្រៃតត ។ិ
៩. រម្ម វ ិធីរីឡា
•ល្ជ្ើសលរ ើសរ ូរតំណាងកីឡា
•ល្ជ្ើសលរ ើសកីឡារត់ លែើរ ជ្ិេះកង់ ដហ្ល ងក ឬ កាយៃរបកមា

•ចុច ៣ ៃ ិនា ីលលើលអ្្កង់លហ្ើយល្ជ្ើសលរ ើសតលតើកំណត់្ានងង្តូៃរបានកទ ុក រ កអ្ត់។
១០. រម្ម វ ិធី វ ិភារអណ្ត
េ ត
មុខងារលនេះអាចលធែ ើបានដតលៅកនុងកមា ៃ ិធី WISH លៅលលើ Smartphone រ៉ាុលណា
ណ េះ
•លៅលលើ ំព័រកមា ៃ ិធីសំខាន់លៅកនុងដអន កពិនិតយសុខភាព សូ មល្ជ្ើសលរ ើសដអន ក ៃ ិភាគរ ូរតំណាង
ឬរ ូរភាពអ្ណា
ត ត
•រនាារ់មកចុចលលើរ ូរតំណាងអ្ណា
ត តលែើមបីចារ់លអតម
ើ ដសែ ងរក។
•ល្ជ្ើសលរ ើសរ ូរថ្តលោយផ្តាល់ឬាមរយៈអាល់រ្ុម
រ ួចរង់ចាំមួយដនា តរហ្ូ តទាល់ដតល ធ អលវនការដសែ ងរកលច មក
១១. រម្ម វ ិធីរែ
ាំ ត់ក្តាណផែរសវជ្ជសា្សេ
មុខងារលនេះអាចលធែ ើបានដតលៅកនុងកមា ៃ ិធី WISH លៅលលើ ូ រស័ពាវែរ៉ាុលណា
ណ េះ
•ចុច លលើ Menu លៅលលើ ូ រស័ពាវែររស់អ្នកលហ្ើយចូ លលៅកាន់ដអន ក "Medical Record" ។
•ល្ជ្ើសរ ូរ(+)រដនា មលែើមបីរដនា មកំណត់្ាថ្ា ី។
•រញ្ចល
ូ រ ូរភាព Medical Record និងព័ត៌ានជ្ំនួយដែលាន្រលោជ្ន៍។
•ល្ជ្ើសលរ ើស្រលន ចំណុចកត់សំរល់ រនាារ់មកចុច “Save”
១២. រម្ម វ ិធី ម្នទ រី សពទយណដលសៅជ្ិតបាំផត
ស
មុខងារលនេះអាចលធែ ើបានដតលៅកនុងកមា ៃ ិធី WISH លៅលលើ ូ រស័ពាវែរ៉ាុលណា
ណ េះ
•លៅលលើកមា ៃ ិធីអ្នកអាចអ្ូ សលែើមបីរកដអន ក “Nearest Hospitals”
•ចុចមនា ីរលព យលែើមបីលមើលព័ត៌ានលមែ ិតរដនា មអ្ំពីមនា ីរលព យដែលបានល្ជ្ើសលរ ើស
•លែើមបីលមើលរញ្ា ីមនា ីរលព យរដនា មចុចលលើរ ូរសញ្ញា “other” លៅកនុងដអន ក “Closest hospitals” ។
១៣. រម្ម វ ិធីសៅសៅកាន់ណផែរសសក្ង្វរេះបនទន់
លកខ ណៈពិលសសលនេះអាចល្រើបានដតលៅកនុងកមា ៃ ិធី WISH លៅលលើ ូ រស័ពាវែរ៉ាលុ ណា
ណ េះ។
•ចុចលៅលលើ Menu “Emergency Call” សូ មចុចសងក ត់រ ូរតំណាងជ្ូ នែំណងងរយៈលពល ៣ ៃ ិនា ី។
•ល្ជ្ើសលរ ើស menu លៅលោយលោងាមភាពអាសនន រចចុរបនន ។
•្រសិនលរើស្មានភាព្តូៃបានលោេះ្ស្មយលហ្ើយ “false alarm” ចុចលលើរ ូរតំណាងលែើមបី “I’m safe” ។
១៤. Geofencing
មុខងារលនេះអាចល្រើបានដតលៅកនុងកមា ៃ ិធី WISH លៅលលើ ូ រស័ពាវែរ៉ាុលណា
ណ េះ
•លៅលលើកមា ៃ ិធីអ្នកអាចអ្ូ សលែើមបីដសែ ងរកដអន ក “Geofencing”
•លៅកនុងដអន ក Geofencing ានដអន ី ដែលរកល ើ មនុសេលៅដកបរលនាេះ

•ចុចលលើ folder លែើមបីរញ្ចល
ូ Geofencing radius

១៥. រម្ម វ ិធី វ ិភារ Tongue Image
មុខងារលនេះអាចល្រើបានដតលៅកនុងកមា ៃ ិធី WISH លៅលលើ ូ រស័ពាវែរ៉ាុលណា
ណ េះ



រញ្ចល
ូ Manu រកលៅលលើ ូ រស័ពាវែររស់អ្នកលហ្ើយលរើកដអន ក " health reports "
ល្ជ្ើសលរ ើស “Tongue Scanner”.

•ល្ជ្ើសយក “Take Picture”.
•រិ អ្ណា
ត តទា ំងមូ លលែើមបីឱ្យអ្ន កអាចចារ់យករ ូរភាពទា ំងមូ ល
•រនាារ់មករង់ចាំមួយដនា តលែើមបីែងងពីល ធអល
១៦. រម្ម វ ិធី Smart Reminder
មុខងារលនេះអាចលធែ ើបានដតលៅកនុងកមា ៃ ិធី WISH លៅលលើស្មាតហ្វ ូនរ៉ាុលណា
ណ េះ
រញ្ចល
ូ មុឺនុយរុករកលៅលលើស្មាតហ្វ ូនររស់អ្នកលហ្ើយចូ លលៅកាន់ “កមា ៃ ិធី Smart Reminder”
រ. រម្ម វ ិធីរំលរ
ឹ ហូ បថ្ែ ាំ Medication Reminder
- ចូ លមុឺនុយ Medication Reminder
- ល្ជ្ើសលរ ើសរ ូរតំណាងរដនា មលែើមបីរដនា មការរំលងកថ្ា ី
- រញ្ចល
ូ ការពិពណ៌នាអ្ំពត
ី ន ំ
- ល្ជ្ើសលរ ើស " Medication timeលែើមបីកំណត់លពលលៃលាដែលតនគ
ំ ួ រលលរ "
- ល្ជ្ើសលរ ើស “reminder distanceលែើមបីកំណត់ចលនាាេះលពលរំលងក ”
- ល្ជ្ើសលរ ើស “Medication amountលែើមបីកំណត់រ រ ិាណតនដំ ែល្តូៃការល្រើ្បាស់ ”
- ល្ជ្ើសលរ ើសមីនុយ "Repeatលែើមបីកំណត់លពលលៃលាវនការរំលងកលឡើង ៃ ិ ។ "
- ល្ជ្ើសលរ ើស Save

ខ. រម្ម វ ិធី Drink Reminder
- រញ្ចល
ូ មុឺនុយ drink reminder
- ល្ជ្ើសលរ ើសរ ូរតំណាង (+) លែើមបីរដនា មការរំលងកថ្ា ី
- រញ្ចល
ូ ការពិពណ៌នាអ្ំពី (drink) ដែល្តូៃ

ួ លទាន

- ល្ជ្ើសលរ ើស “Drink Time” លែើមបីកំណត់លពលលៃលា

- ល្ជ្ើសលរ ើស “Interval” លែើមបីកំណត់ចលនាាេះលពលរំលងក
- ល្ជ្ើសលរ ើស “Number of Time to Drink Water” លែើមបីកំណត់ចំនួន Drink ដែល្តូៃបាន Drunk
- ល្ជ្ើសលរ ើសមីនុយ " repeat"" លែើមបីកំណត់លពលលៃលាវនការរំលងកលឡើង ៃ ិ ។
- ល្ជ្ើសលរ ើស “Save”

រ. រម្ម វ ិធី រំលរ
ឹ សលងរីឡា
- ល្ជ្ើសលរ ើស “Sport Reminder” menu.
- ល្ជ្ើសលរ ើសរ ូរតំណាង (+) លែើមបីរដនា មការរំលងកថ្ា ី
- រញ្ចល
ូ “Sport Information” ដែល្តូៃអ្នុៃតត
- ល្ជ្ើសលរ ើស “Tim of Exercise” លែើមបីកំណត់លពលលៃលាស្ារ់លោ
ំ ត់ដែល្តូៃលធែ ើ
- ល្ជ្ើសលរ ើស “Interval Reminders” លែើមបីរំលងក
- ល្ជ្ើសលរ ើស “Number of Sports” លែើមបីកំណត់ចំនួនលំោត់្បាណ
- ល្ជ្ើសលរ ើស “Repeat “លែើមបីកំណត់លពលលៃលាលឡើង ៃ ិ
- ល្ជ្ើសលរ ើស “Save” រកទ ុក

ឃ. រម្ម វ ិធី Sedentary Reminder
Sedentary គឺជាសកមា ភាពមួ យល្ៅពីការលគងលោយានកាឡូ រ ើតិចតួ ចរំអត
ុ ែូ ចជាការលគង ឬ
អ្ងគុយ។ Sedentary ចាំបាច់្តូៃានការរ តតតបិត ពីល្ពាេះសកមា ភាពលនេះអាចរងក ឱ្យធាត់។
- ចុចលលើ “Sedentary Reminder”
- ល្ជ្ើសលរ ើសរ ូរតំណាងរដនា មលែើមបីរដនា មការរំលងកថ្ា ី
- ល្ជ្ើសលរ ើស “Starting Time” លែើមបីកំណត់លពលលៃលាចារ់លអត ើម
- ល្ជ្ើសលរ ើស “End Tim” លែើមបីកំណត់លពលលៃលារញ្ា រ់
- ល្ជ្ើសលរ ើស “Length of sedentary time” លែើមបីកំណត់ចលនាាេះលពលរំលងក
- ល្ជ្ើសលរ ើសមីនុយ " Repeat " លែើមបីកំណត់លពលលៃលាលកើតលឡើងមដ ងល ៀត
- ល្ជ្ើសលរ ើស Save
ង. រម្ម វ ិធីសសម្េ ងសរាទិ៍ (Alarm)
- រញ្ចល
ូ មុឺនុយលរា ិ៍ “alarm”

- ល្ជ្ើសលរ ើសរ ូរតំណាងរដនា ម (+) លែើមបីរដនា មការរំលក
ង ថ្ា ី
- កំណត់លពលលៃលាដែលការជ្ូ នែំណងងនងងសកមា
- ល្ជ្ើសលរ ើស “Repeat” លែើមបីកំណត់លពលលៃលាលកើតលឡើងរំលងកមដ ងល ៀត
- ល្ជ្ើសលរ ើស “Save” រកទ ុក
ច. រម្ម វ ិធី Application Reminder
- លធែ ើសកមា ភាពលោយរំកិលរ្ូ តុងលៅខាងល្ែ ងលែើមបីរងាហ

កមា ៃ ិធីលៅលលើនាឡិកា smartwatch

ឆ. ការក្រប់ក្រងឧបររែ៍ Device Management
មុខងារលនេះអាចល្រើបានដតលៅកនុងកមា ៃ ិធី WISH លៅលលើស្មាតហ្វ ូនរ៉ាុលណា
ណ េះ
-

លៅលលើ menu ល្ជ្ើសលរ ើស “Adjust” លៅខាងលលើ្ជ្ ុងខាងស្មដំ ភាារ់ smartwatch
ល្ជ្ើសលរ ើសរ ូរ Connect/ Disconnect ភាារ់ជាមួ យ Smartphone

ជ្. ចារ់សសាសអក្រង់សដាយសា័យក្បវតេ ិ
•ល្ជ្ើសលរ ើស auto screen lock
•កំណត់តលតើនាឡិកា smartwatch នងងចាក់លស្មររយៈលពលរ៉ាុនាានរនាារ់ពី ុកលចាល
•ល្ជ្ើសលរ ើស” Save” រកទ ុក
ឈ. ណសាងររ Smartwatch
•ល្ជ្ើសលរ ើស “Smartwatch Finder”
•ល្ជ្ើស " Search for Device “លែើមបីដសែ ងរកឧរករណ៍
•រង់ចាំល ធ អលរងាហ

ីាង
ំ ររស់នាឡិកា smartwatch

រ. ឧបររែ៍បញ្ជជត្នេ ី
•ល្ជ្ើសមុឺនុយ “Music controller”
•ល្ជ្ើសលរ ើសកមា ៃ ិធីត្នត ីលៅលលើស្មាតហ្វ ូនររស់អ្នក
•្គរ់្គងត្នត ីែូចដែលអ្ន កចង់បានាមរយៈនាឡិកាវៃឆ្លាត
ឃ. ឧបររែ៍បញ្ជជកាសម្រា
-

ល្ជ្ើសលរ ើស menu “ Camera Controller
ថ្តរ ូរពីកាលមរា ូ រស័ពាវែររស់អ្នកលោយ smartwatch ររស់អ្នក

ង. លអ្ឡិច្តូនិច fence
-

ល្ជ្ើសលរ ើសមុខសញ្ញា electronic fence
អ្ន កអាចលមើលល ើ កាំវន electronic fence

ច. រាំណែរម្ម វ ិធីបងក ប់ Firmware version
•ល្ជ្ើសលរ ើស “Firmware” លែើមបីដសែ ងយល់ពី Firmware version
•ល្ជ្ើសលរ ើសការលធែ ើរចចុរបនន ភាពលែើមបីតំលឡើងកមា ៃ ិធី

ំព័រ ៨៖
រសបៀបសដាេះនេិកានិងណខែ
•លោេះគនា ឺេះលច ពីរនធ លៅលលើដខេ
•លោេះ្កវាត់លច ពី ំពក់លៅលលើដខេរ្ញ្ញាស
វ ិធីសដាេះរនេ េះណខែរសចញពីនេិការ
•ែកដខេរលៅលលើ្ នារ់នាឡិកា
•យកកនា េះដខេរលច
ទាំព័រទី ៩៖
រសបៀបសារថ្ម
•លោតឆ្លនំស្មកលៅនងងតួ ា៉ាសុីន នាឡិកា /
•លៅលលើឆ្លនំងស្មកាន្រអ្រ់លលខមួ យដែល្តូៃោក់លៅលលើចំនុច ពណ៌លលឿង 2
លៅខាងល្កាយតួ ា៉ាសុីន / តួ smartwatch ។

ំព័រ ១០៖ ំព័រ ល

ំព័រ ី ១១៖ កំណត់ចំណា ំ


វា្តូៃការស្មកថ្ា ពីរ 1-2 លា៉ាង លែើមបីលព

•ភាារ់ដខេលៅនងងនាឡិកាលៅដអន កខាងលលើនិងខាងល្កាម
• Bluetooth នងង្តូៃបានផ្តតច់លៅលពលចាាយលលើស។
លៅលពលតភាារ់្តូៃបានបាត់រង់មុខងារមួ យចំនួនមិនអាច្តូៃបានលធែ ើសមកាលកមា ែូចជាមុខងារដសែ
ងរកនាឡិកាវៃឆ្លាត។
•សូ មភាារ់មតងល ៀតលោយ Bluetooth ្រសិនលរើផ្តតច់។
ភាារ់លោយវែ្រសិនលរើរូ ធូ
្ា ស្តូៃបានផ្តតច់អ្ស់រយៈលពល 5 នា ី។
ី ីលអ្ស ឬ ីាំង កាលមរា ការអ្នុញ្ញាតអទ ក
•សូ មយល់្ពមលលើ លសៀៃលៅ ូ រស័ពា ជ្ន
ុ
លែើមបីរលងក ើន្រសិ ធ ភាពលកខ ណៈពិលសស។

•លៅលពលចាក់ត្នត ី ត្នត ីមន
ិ ្តូៃបានរងាហ ល
•ខាងល្កាមលនេះគឺជា ៃ ិធីស្ម្សត លោេះ្ស្មយរញ្ញហ ូ លៅស្ារ់រញ្ញហនាឡិកាវៃឆ្លាត
្រសិនលរើមិនបានលោេះ្ស្មយ សូ មទាក់ ងអ្ន កដចកចាយ ឬ រុគគលិកលសវាកមា ររស់លយើង។
• លរើមិនអាចលរើកនាឡិកាវៃឆ្លាតបានល
ៃ ិនា ី។ លរើ ថ្ា លខទយ សូ មស្មកនាឡិកា។

លនាេះសូ មចុចរ្ូ តុង power លោយសូ មសងក ត់វាឱ្យលលើសពី ៣

• ថ្ា លខទយ រិ លោយសែ ័យ្រៃតត ិ សូ មស្មក smartwatch
• ការល្រើ្បាស់ខាី លរើថ្ាមិនលព

្តូៃ្បាកែស្មកឲ្លព (ស្មក្រដហ្ល២លា៉ាង)

•មិនអាចស្មកបាន អាយុកាលថ្ា នងងថ្យចុេះរនាារ់ពី ពីររីឆ្លនំ សូ មពិនិតយលមើលតលតើថ្ាែំលណើរការឬអ្ត់។
ជ្ំនួសឆ្លនំងស្មកថ្ា្ី រសិនលរើវាមិនអាចល្រើបាន។
សូ មពិនិតយលមើលតរនធ លោតភាារ់ោ៉ាង្តងម្តូៃលរើមន
ិ ែូ លចានេះល សូ មពាោមមត ងល ៀត។
•មិនអាចរក Bluetooth លៅលពលភាារ់។ នាំយក smartwatch ឱ្យជ្ិតនងង ូ រស័ពាវែ។
ពាោមដសែ ងរកការភាារ់ Bluetooth មត ងល ៀត

ការម្ិនទទួ លខសស៖
សៅសក្ៅក្បអប់
អលិតអលលនេះមិន្តូៃបានរ្ម ុង ុកស្ារ់ល្រើជាឧរករណ៏លៃជ្ា ស្ម្សដ ល ។
និនន័យសំរារ់ឯកស្មរលោងរ៉ាុលណា
ណ េះ
លយើងមិនានការធានាអ្ំពីភាព្តងម្តូៃវនព័ត៌ានលនេះល ។
សកមា ភាពណាមួ យដែលអ្ន កលធែ ើជាមួ យព័ត៌ានលៅលលើឧរករណ៍លនេះគឺ ួ លខុស្តូៃខល ួនឯងទា ំង្ស ុង
លហ្ើយលយើងនងងមិន ួ លខុស្តូៃចំលពាេះការបាត់រង់និងការខូ ចខាតណាមួ យទាក់ ងនងងការល្រើ្បាស់
ឧរករណ៍ររស់លយើងលឡើយ។ ាមរយៈការ ិ អាជាារ័ណណ ការល្រើ្បាស់្រព័នធ
្តូៃយល់្ពមត្រព័នធដែលអដ ល់លោយ WISH គឺ៖ (១) មិន្តូៃបានរញ្ញាក់ជាឧរករណ៍លៃជ្ា ស្ម្សត (២)
មិន្តូៃបានរ្ម ុង ុកស្ារ់ការល្រើ្បាស់គាីនិកឬលធែ ើលរាគៃ ិនិចឆ័យល លហ្ើយ (៣)
្តូៃបានរ្ម ុង ុកស្ារ់ជាឯកស្មរលោងដតរ៉ាុលណា
ណ េះ ។
្តូៃ ួ លស្មគល់និងយល់្ពមរដនា មល ៀតកនុងការល្រើនិងចូ លល្រើ្រព័នធ (៤) លររពាមចារ់និង
រ របញ្ញាតិដែលអ្នុៃតត ។ (៥) និង្សរាមឯកស្មរអ្ន កល្រើ្បាស់លសៀៃលៅដណនាំ/
ការដណនាំត្មូៃការដែលលយើងអដ ល់ជ្ូនលលាកអ្ន ក ។
រាន្រព័នធណាមួ យលែើមបី (៦) លធែ ើលរាគៃ ិនិចឆ័យពាបាល ឬស្មានភាពមនុសេ ឬ
កនុងស្មានភាពសល្ងាគេះជ្ី ៃ ិតលឡើយ។ (៧) រំ្ ែល់ការសល្មចចិតតដអន កលៃជ្ា ស្ម្សត ៃ
ជ្ំនា ការលធែ ើលរាគៃ ិនិចឆ័យ ឬ ការពាបាល ឬ (៨) ជ្ំនួសការលធែ ើលរាគៃ ិនិចឆ័យ ការអតល់លោរល់ការពាបាល
ការ្រងកទ ឬ ការសំលរចចិតតររស់លៃជ្ា រណឌិតដែល ួ លបានការរណតុេះរណា
ត លនិងានការអ្នុញ្ញាត។
ការល្រើ្បាស់្រព័នធលនេះជាមួ យៃ ិជាាពិត្បាកែអាចរណា
ត លឱ្យានររួ សធា ន់ធារឬស្មារ់។

យកចិតត ុកោក់

WISH មិនតំណាងឱ្យការធានា និង មិន ួ លខុស្តូៃចំលពាេះ្រព័នធលៃជ្ា ស្ម្សដ លនាេះល ពត៍ាន ឬ
ឯកស្មរលោងដែលបានអដល់ជា្រព័នធ (ក) នងងានជានិចា (ខ) រានកំហ្ុស ភាពលព លល ្តងម្តូៃ
លហ្ើយមិនរំភាន់។ ការល្រើ្រព័នធររស់អ្នកគឺលព លោយចំលណេះែងង
ដែលតអ្ន កកំពុងលលើកដលងការទាមទា លោយពងងដអែកពត៍ាន
ការរណ្ុេះរណា
ដ លដែលរងាហ ជា្រព័នធ។

ដែនកំណត់វនការ

ួ លខុស្តូៃ

កនុងស្មានភាពមួ យចំនួន WISH
ួ លខុស្តូៃចំលពាេះការបាត់រង់ការល្រើ្បាស់
ការបាត់រង់្បាក់ចំលណ ឬការខូ ចខាតលោយ្រលោលពិលសសការលកើតលឡើងលោយការោក់ ណឌកមា ឬ
អលរ៉ាេះពាល់(រ ួមទា ំងការបាត់រង់្បាក់ចំលណ ) ការ ួ លខុស្តូៃអលិតអល លទាេះរីជា WISH
្តូៃបានលគជ្ូ នែំណងងអ្ំពីរញ្ញហដែលអាចលកើតាន។ លលើសពីលនេះ WISH មិនានការ ួ លខុស្តូៃ
អ្ែ ើដែលទាក់ ងនងងការខូ ចខាតដែលលកើតលឡើងពាក់ព័នធនងងការល្រើ្បាស់លោយរានការអ្នុញ្ញាត
ល្រើ្បាស់ ឬការផ្តាស់រ្ ូរ ការរំផ្តា ់ លោយភាគី ីរី រ ួមទា ំងអ្ន កល្រើ្បាស់ណាមួ យវន្រព័នធ ឬ
ិនន័យណាមួ យដែលានលៅកនុងវា ឬ រលងក ើតលោយ្រព័នធ ឬឧរកណ៍ររស់អ្នក។
លរលការណ៍លនេះអាចានការផ្តាស់រ្ ូរាមលពលលៃលា។
ការលធែ ើរចចុរបនន ភាពនងង្តូៃបានអ្នុញ្ញាតលៅលពលដែលានលៅលលើលគហ្ ំព័រររស់លយើង។

រាំ រ ិតការពារទឹរក្ជាប
WISH ្តូៃបានរំពាក់ជាមួ យមុខងារការពារ ងក IP67
កំ រ ិត ំហ្ំ WISH
Bluetooth Chip
ចងាែក់លរេះែូ ង
Body Temperature Module
Charging Voltage
Screen Display
Batter Capacity
Strap Material



ការបញ្ជជរ់ Smartphone

NRF52832
HRS 3300
CT1711
SV
1.4 inch IPS
240mAh
Silica Gel

អ្ងគ ចង់ចាំ
Touch Method
Motor
Charging Interface
Colour Screen
Body Material
Topside

512k
Full screen Touch
Built in, Vibration Alert
USB Charging Clip Charging
Waterproof Rating IP67
Zinc Alloy (vacuum plating)
2.5D Tempered Glass

ទាំព័រ ១៣៖ ល័រខខែ
័ ឌ ការធាន
1. ការធានាលនេះអ្នុៃតត ដតចំលពាេះអលិតអលររស់្ក ុមហ្្ុន WISH
ដែលាន ិនន័យររស់វា្តួ ៃបានរញ្ញាក់លៅលលើរណ
័ ណ
2. លពលលៃលាធានា១២ដខ លៅលលើ Sensor, Screen, ា៉ាសុីន និងកាលររ ិលចឆ វនការ ិ
3. រ័ណណធានាានការធានាស្ារ់ដតអ្ន ក ិ អលិតអលែំរូងរ៉ាុលណា
ណ េះ
មិនអាចលអា លៅអ្ន កលអេងលឡើយ
4. រ័ណណធានាអ្នុៃតត ដតចំលពាេះ កំហ្ុស្គ ងពីលរាងច្ករ៉ាុលណា
ណ េះ
5. ការជ្ួ សជ្ុល្តូៃបានលធែ លើ ឡើងដតាម ីាំង រញ្ញាក់កនុងរ័ណណ និងរងាកន់វែ ិ
6. ការធានាគឺានសុពលភាពដតលៅកនុង្រល សឥណឌលូ នសុីរ៉ាុលណា
ណ េះ
រ័ណណធានាានសុពលភាពលុេះ្ាដតភាារ់ជាមួ យព័តា
៌ នលព លល
(លឈាាេះអ្តិថ្ិជ្នលលខ ូ រស័ពាកាលររ ិលចឆ
ិ ។ ល។
8. រ័ណណធានាមិន្តូៃខូ ចលឡើយ
7.

ការធានាមិនអ្នុៃតត ចំលពាេះល្គឿងរនាាស់ល
10. ការធានាលនេះរ ួមានវថ្ាលែើមវនការជ្ួ សជ្ុលនិងការជ្ំនួសឧរករណ៍រ៉ាុដនត មិនរារ់រញ្ចល
ូ វថ្ា ែងកជ្
ញ្ជន
ូ ល
9.

11. រាល់ពត៍ានការធានាទា ំងអ្ស់ានការផ្តាស់លោយការរានការជ្ូ នែំណងងជាមុន
12. ការសល្មចចិតតររស់មជ្ឈមណឌលសវាកមា
ួ លរាល់រញ្ញហទា ំងអ្ស់ដែលទាក់ ង ការខូ ចខាត
ការលធែ ើលឡើង ៃ ិ សាារៈអលិតអល
គឺជាការសល្មចចិតតចុងល្កាយដែលបានកំណត់លោយអ្ន ក ិ យល់្ពមអ្នុៃតត ាមការស្មច
ចិតត។
* មជ្ឈមណឌលលសវាកមា ានសិ ធ ិរែិលសធ្រសិនលរើលកខ ខណឌខាងលលើមិន្តូៃបានរំលព
ស្ារ់ព័តា
៍ នរដនា ម សូ មទាក់ ង
្ក ុង
ចាកាា

អា្ស័យោាន
Jl. Tangkas Baru Blok E No 2 RT.8 RW.2, Karet
Semanggi,
Setiabudi, Jakarta Selatan (12930)
Jl. Anggajaya 2 No. 105, Sanggrahan,
Condongcatur, Kec.

យូហ្គ ីកាា

អ្ុីដមលៈ info@widyaimersif.com
ូ រស័ពាលលខៈ
+62 85788887055
+62 8113187055

Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55281
Gang Mawar 98D Jatirejo, Sendangadi, Mlati,
Sleman,
Yogyakarta 55285

