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- Srdcová frekvencia je pulz: je to počet úderov srdca za 1
minútu. Ak chcete merať srdcovú frekvenciu v ponuke
inteligentných hodiniek, vyberte príslušnú ikonu (HR) a počkajte
niekoľko sekúnd. Výsledok sa zobrazí na obrazovke sledovania.
Prijatá norma je 60 až 100 úderov za minútu.

- EKG: to znamená, že elektrokardiogram je štúdia elektrickej
aktivity srdca. Ak chcete vykonať meranie, zadajte možnosť EKG
dostupnú na inteligentných hodinkách a vykonajte meranie.
Počas merania držte kovovú doštičku na boku hodiniek. Meranie
trvá približne 60 sekúnd. 
Ak chcete zobraziť históriu výsledkov, prejdite v aplikácii na
položku "Test EKG" a potom vyberte ikonu 3 bodiek vpravo hore.

- Krvný tlak: Krvný tlak je sila, ktorou krv tlačí na steny tepien počas
kontrakcie srdcového svalu a následne jeho diastoly. Prijatá
norma pre systolický tlak je 120 mm Hg a pre diastolický tlak 80
mm Hg. Treba však pamätať na to, že tlak sa počas dňa neustále
mení a mení sa aj s vekom. Ak chcete zmerať tlak v ponuke
inteligentných hodiniek, vyberte príslušnú ikonu (BP) a počkajte
niekoľko sekúnd. Výsledok sa zobrazí na monitorovacej
obrazovke.

 - Okysličenie krvi, t. j. saturácia: normálne sa predpokladá, že
úroveň saturácie by sa mala pohybovať od 95 do 100 %. Ak
chcete zmerať okysličenie krvi v ponuke inteligentných hodiniek,
vyberte príslušnú ikonu (SpO2) a počkajte niekoľko sekúnd.
Výsledok sa zobrazí na obrazovke hodiniek

OSTATNÉ FUNKCIE
- Jazyk/čas/dátum: Synchronizuje dátum, čas a jazyk z telefónu po
úspešnom pripojení inteligentných hodiniek k aplikácii.
- Stavový riadok: možno ho rozšíriť z domovskej obrazovky
(potiahnutím prstom nadol). 
Zobrazia sa nastavenia, ako sú nastavenia jasu, reset, režim Nerušiť,
história správ a informácie o zariadení.
- Informácie o aktivite: údaje zobrazené na domovskej obrazovke -
počet krokov, prejdená vzdialenosť, priemerná srdcová frekvencia a
kalórie spálené počas dňa - v závislosti od zvoleného ciferníka. Údaje
budú uložené v aplikácii. Počítadlo sa vynuluje o 24:00.

 - Športová funkcia: vyberte rozhranie športového režimu. Na
výber je 7 športových režimov, napríklad: beh, bicyklovanie, fitnes,
bedminton, ping-pong, skákanie, basketbal. Ak chcete vybrať
konkrétny športový režim, kliknite na jeho ikonu. Počas športovania
hodinky merajú parametre, ako je čas, spálené kalórie a srdcová
frekvencia. Ak chcete ukončiť vybraný režim, stlačte bočné tlačidlo
alebo posuňte obrazovku doprava, aby ste prijali povolenie na
ukončenie.

-Monitorovanie spánku: keď zaspíte, hodinky sa automaticky
prepnú na detekciu spánku. Počas spánku inteligentné hodinky
zaznamenávajú údaje, ako napríklad: dĺžku a kvalitu spánku, ako
aj počet prebudení počas noci. Údaje sa odošlú do aplikácie.
Meranie spánku je možné od 22:00 do 8:00.

-Stopky: Ak chcete zapnúť stopky, musíte na hodinkách
zadať funkciu stopiek a zapnúť ju.
-Kamera: Táto funkcia umožňuje fotografovať na diaľku, keď
sú hodinky pripojené k telefónu.
-Oznámenia: Po spustení aplikácie a pripojení hodiniek
stlačte tlačidlo "Nastavenia" (v pravom dolnom rohu) a potom
vyberte položku "Stav zariadenia" Potom prejdite na položku
"Oznámenia" a vyberte, aké oznámenia chcete dostávať.
Môžete si vybrať čokoľvek.
Funkcia "Prichádzajúce oznámenia" je k dispozícii, ak ju
chcete spustiť, musíte túto možnosť vybrať v aplikácii. Ak
vyberiete túto funkciu, na hodinkách sa budú zobrazovať
prichádzajúce hovory na váš telefón.
K dispozícii je aj funkcia "SMS notifikácie", ktorú musíte vybrať
v aplikácii, ak ju chcete spustiť. Po výbere tejto možnosti sa
na hodinkách zobrazia správy SMS odoslané do telefónu.

-Pripomienka/budík: ak chcete nastaviť tieto parametre, vstúpte
do aplikácie "Nastavenia" a potom vyberte položku "Stav
zariadenia".

- Konfigurácia jednotiek: jednotky sa nastavujú z úrovne
aplikácie.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
1.Ochrana:
-čistite hodinky mäkkou handričkou, aby boli čisté (použite
čistú vodu alebo morskú vodu)
2.Vodotesné poznámky (aj keď ide o vodotesné hodinky):
 Je potrebné upozorniť na nasledujúce metódy, pretože
oslabujú vodotesnosť.
-Nenoste hodinky v sprche.
-Nenoste hodinky v izolovanom bazéne, saune alebo v inom
prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.
-Nenoste hodinky pri umývaní rúk alebo tváre, ani pri prácach,
pri ktorých sa používa mydlo alebo čistiaci prostriedok.-Po
ponorení do mora umyte z hodiniek všetku soľ alebo nečistoty.

ZÁRUKA 
1. Pri bežnom používaní, ak výrobok nemá mechanické
poškodenie a je spôsobené nesprávnym používaním, 
24 mesiacov od dátumu nákupu môžu spotrebitelia využiť
bezplatný záručný servis.
2. Spotrebitelia nemôžu využiť záruku, ak:
A. škodu si spôsobili sami,
B. uplynula záručná doba,
C. používanie v rozpore s návodom na použitie a údržbu
výrobku,
D. výrobky boli rozobrané, samostatne opravované alebo
ponorené do vody.
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Pred začatím používania by ste si mali pozorne prečítať celý
návod na použitie. Odporúča sa používať iba originálnu batériu,
nabíjačku a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou súpravy dodanej
so zariadením.
Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za používanie
príslušenstva tretích strán.

(Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu medzi jednotlivými
modelmi mierne líšiť, pretože príručka je všeobecným opisom
inteligentných hodiniek, niektoré modely sa môžu odchyľovať
od štandardu).

Zariadenie by sa malo pred prvým použitím nabíjať aspoň 2
hodiny.
Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť aplikáciu,
nainštalovať ju a prijať všetky oprávnenia, inak nebudú k
dispozícii všetky funkcie.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto
príručky.

Fyzické tlačidlo:
- Dlhým stlačením zapnete/vypnete zariadenie.
- Krátkym stlačením zapnete/vypnete hlavnú obrazovku.
- Krátkym stlačením vybranej funkcie sa vrátite na hlavnú
obrazovku.

Dotykový panel:
- Na hlavnej obrazovke potiahnutím prsta nahor vstúpte do
hlavnej ponuky hodiniek.
- Po výbere funkcie ťuknite na ňu a začnite pracovať.
- V hlavnej ponuke potiahnite prstom doprava alebo doľava
a zobrazte históriu meraní.
- V hlavnej ponuke potiahnutím prsta nadol otvorte
nastavenia.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME
VÁM ZA NÁKUP NÁŠHO

PRODUKTU!

VYSVETLENIE TLAČIDIEL POKYNY NA NABÍJANIE

Tento výrobok využíva magnetické nabíjanie.

Pripojte nabíjačku k vstupu USB a druhý koniec k zadným
nabíjacím kontaktom zariadenia. Po pripojení sa nabíjanie
spustí automaticky a na obrazovke sa zobrazí ikona nabíjania. 

Plné nabitie trvá zvyčajne 2 hodiny. Počas nabíjania zariadenie
nepoužívajte.

Poznámka: Nepripájajte magnetický nabíjací kábel k žiadnym 2
kontaktom súčasne s vodivým materiálom, pretože to môže
spôsobiť skrat.

APLIKÁCIE
Mali by ste si stiahnuť aplikáciu "SmartHealth", na čo musíte

použiť špecializovaný obchod alebo QR kód.

Po nainštalovaní aplikácie povoľte v telefóne funkciu
Bluetooth a nainštalovanú aplikáciu. Potvrdiť všetky súhlasy a
iné povolenia, ktoré požadujú. Vyplňte svoje osobné údaje -
prejdite na položku "Nastavenia" v pravom dolnom rohu a
potom vyberte ikonu s e-mailovou adresou.
Ak chcete pripojiť hodinky, kliknite na spodný roh:
"Nastavenia" a potom "Stav zariadenia". Telefón vyhľadá
zariadenie Bluetooth a vyberie príslušný model (M18 Plus).

POŽIADAVKY NA HARDVÉR
iOS 9.0 a novší
Android 4.4 a novší
Podporované rozhranie
bluetooth 4.0 

HLAVNÉ ROZHRANIE
Ak chcete zmeniť vzhľad hlavnej obrazovky, podržte ju 2
sekundy a potom môžete vybrať číselník. Po vykonaní výberu
by ste ho mali vybrať krátkym kliknutím. Na výber je 5 číselníkov:

KRESBY
Merania sa vykonávajú pomocou snímačov umiestnených na
vnútornej strane krytu. Meranie sa vykonáva skenovaním
pokožky zeleným optickým svetlom. Senzory zisťujú zmeny, ku
ktorým dochádza v našich cievach, a na základe týchto zmien
merajú zdravotné parametre. Okrem toho sú tieto snímače
založené na gyroskope, ktorý zisťuje pohyby zápästia a zmeny
polohy hodiniek. Aby boli merania presné, musia sa inteligentné
hodinky prispôsobiť pokožke. Tento model využíva snímač AFE
Ti4404 od spoločnosti Texas Instruments, ako aj 2* LED
OSRAM 2703 + OSRAM.
Možnosť kalibrácie tlakomera zabudovaného v inteligentných
hodinkách prostredníctvom aplikácie - na zabezpečenie
presnejšieho merania krvného tlaku možno inteligentné
hodinky kalibrovať pomocou lekárskeho tlakomera. 

Fyzické tlačidlo

ZDRAVOTNÉ FUNKCIE

-Telesná teplota: test teploty by sa mal vykonať po 10
minútach nosenia inteligentných hodiniek. Ak chcete merať
teplotu v ponuke inteligentných hodiniek, vyberte príslušnú
ikonu: TEMP. Výsledok sa po niekoľkých sekundách zobrazí
na hodinkách. Pre predpokladá sa správna telesná teplota
dospelého človeka Norma je 36,6 stupňa Celzia. Keď teplota
stúpne na 38 stupňov, hovoríme o horúčke.

- Merania krvného tlaku a okysličenia, teploty a srdcovej
frekvencie sa zobrazujú v grafoch na hodinkách. V aplikácii
sa uchováva aj história týchto meraní.  História meraní EKG a
dychovej frekvencie sa ukladá len v aplikácii.  V aplikácii
môžete nastaviť aj teplotný alarm a automatickú detekciu
srdcového tepu.

- Dýchacia frekvencia: počet nádychov za minútu. Správne
pokojné dýchanie u dospelého človeka sa vykonáva rýchlosťou
12-20 vdychov za 1 minútu. Ak chcete zmerať frekvenciu
dýchania v ponuke inteligentných hodiniek, vyberte príslušnú
ikonu (Rr) a počkajte niekoľko sekúnd. Výsledok sa zobrazí na
obrazovke hodiniek

Po nainštalovaní špecializovanej aplikácie prejdite na
domovskú stránku a potom vyhľadajte funkciu "PRESSURE".
Po zadaní funkcie stlačte tlačidlo "CALIBRATION" a zadajte
výsledok merania z klasického tlakomeru.


