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- Südame löögisagedus ehk pulss: see on südamelöökide arv 1
minuti jooksul. Südame löögisageduse mõõtmiseks valige
nutikella menüüs vastav ikoon (HR) ja oodake paar sekundit.
Tulemus kuvatakse jälgimisekraanil. Eeldatakse, et norm on
vahemikus 60-100 lööki minutis.

- EKG mõõtmine: mõõtmiseks sisestage nutikellale kättesaadav
EKG valik ja tehke mõõtmine. Hoidke mõõtmise ajal metallist
plaati kella küljes. Kella elektroodid peavad olema vastu nahka.
Tulemus on saadaval rakenduses. Mõõtmine võtab umbes 60
sekundit.
- Vererõhk: Vererõhk on jõud, millega veri avaldab südamelihase
kontraktsiooni ja sellele järgneva diastooli ajal arterite seintele
survet. Süstoolse rõhu aktsepteeritud norm on 120 mm Hg ja
diastoolse rõhu 80 mm Hg. Siiski on oluline meeles pidada, et
vererõhk kõigub pidevalt päeva jooksul ja muutub ka vanusega.
Vererõhu mõõtmiseks valige nutikella menüüs vastav ikoon (BP)
ja oodake paar sekundit. Tulemus kuvatakse seireekraanil.

 - Küllastatus: tavaliselt eeldatakse, et küllastatuse tase peaks
olema vahemikus 95-100%. Nutikella menüüs veresaturatsiooni
mõõtmiseks valige vastav ikoon (SpO2) ja oodake paar sekundit.
Tulemus kuvatakse kella ekraanil

MUUD FUNKTSIOONID
1.Keel / Kellaaeg / Kuupäev : sünkroonib kuupäeva, kellaaja ja
keele teie telefonist, kui nutikell on edukalt rakendusega
ühendatud.
2: Laiendatav avakuval (pühkige allapoole). 
Kuvab Bluetooth-ühenduse olekut, energiatarbimise teavet ja
heleduse reguleerimist, samuti seadistusi. 

 3. Teave tegevuse kohta: Avakuval kuvatavad andmed - astutud
sammude arv, läbitud vahemaa, keskmine südame löögisagedus ja
päevas põletatud kalorite arv - sõltuvalt valitud numbrimärgist.
Andmed salvestatakse rakendusse. Loendur nullib kell 24:00. 
4. Valige spordirežiimi liides. Valida saab paljude spordirežiimide
vahel, näiteks jooksmine, jalgrattasõit, fitness, sulgpall, pingpong,
hüppamine, korvpall. Konkreetse spordirežiimi valimiseks klõpsake
valitud režiimi ikoonil. Sporditegevuse ajal mõõdab kell selliseid
parameetreid nagu aeg, põletatud kalorid ja südame
löögisagedus. Valitud režiimist väljumiseks vajutage külgmist
nuppu või liigutage ekraani paremale ja võtke väljumine vastu. 

5. Une jälgimine: kui te magama jääte, lülitub kell
automaatselt une tuvastamisele. Une ajal salvestab nutikell
andmeid, nagu une pikkus ja unekvaliteet, samuti ärkamiste
arv öö jooksul. Andmed saadetakse rakendusse. Une
mõõtmine on võimalik vahemikus 22.00-8.00.

6. Stoppkell: Stoppkella sisselülitamiseks peate sisestama
kellal stoppkella funktsiooni, selle väljalülitamiseks peate
ekraani liigutama paremale.
7. Kaamera: See funktsioon võimaldab teil teha kaugfotosid,
kui kell on ühendatud teie telefoniga.
8. Sõnumid: Klõpsake kellale ilmuval sõnumil, et vaadata
selle sisu, kerige üles- või allapoole. Väljumiseks pühkige
paremale.
9. Teated: Kui rakendus on käivitatud ja kell on ühendatud,
vajutage "Seaded" (all paremal), seejärel valige: "Seadme
staatus".
Seejärel minge rubriiki "Teated" ja valige, milliseid teateid
soovite saada. Saate valida kõike.
10. Meeldetuletus/häire: nende parameetrite seadistamiseks
sisenege rakendusse "Seaded" ja seejärel valige "Seadme
olek".
11.Üksuste konfigureerimine: üksused määratakse
rakenduses.

OLULINE TEAVE
1.Kaitse:
-puhastage kella pehme lapiga, et hoida kella ja rihma 
(kasutage puhast vett või merevett)
-veenduge, et teie kella pulsilääts on nahale lähedal.
-rannikul on ilmastiku tõttu liiga madal nahatemperatuur, mis
mõjutab südame löögisageduse kontrolli.
2.Märkused veekindluse kohta (isegi kui tegemist on veekindla
kellaga):
pöörake tähelepanu järgmistele meetoditele, kuna need
nõrgestavad veekindlust.
-Ärge kandke oma kella duši all.
-Ärge kandke kella isoleeritud basseinis, saunas või muus kõrge
temperatuuriga/niiskusega keskkonnas.
-Ärge kandke kella käte või näo pesemise ajal, tehes tööd, kus
kasutate seepi või pesuvahendit.
-Pärast merre kastmist peske kellalt kogu sool või mustus.

GARANTII
Garantiiteenus:
1. Toodete tavapärase kasutamise korral, kui tootel ei ole
mehaanilisi kahjustusi ja kui see on põhjustatud väärkasutamisest,
saavad tarbijad 24 kuud alates ostukuupäevast tasuta
garantiiteenust.
2. Tarbijad ei saa garantiid kasutada, kui:
A. nad on ise kahju tekitanud,
B. garantiiaeg on lõppenud,
C. nad ei ole kasutanud toodet vastavalt kasutus- ja
hooldusjuhendile,
D. nad on demonteerinud, parandanud või uputanud end vette.
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Kasutusjuhend
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Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu kasutusjuhend.
Soovitatav on kasutada ainult seadmega kaasasolevat
originaalakut, -laadijat ja -tarvikuid.
Tootja ega turustaja ei vastuta kolmandate isikute lisaseadmete
kasutamise eest.
(Käesolevas kasutusjuhendis näidatud funktsioonid võivad
mudeliti veidi erineda, kuna kasutusjuhend on nutikella üldine
kirjeldus, mõned mudelid võivad standardist erineda).
Palun laadige seadet vähemalt 2 tundi, enne kui seda esimest
korda kasutate.
Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima ja
installima ning aktsepteerima kõik volitused, vastasel juhul ei
ole kõik funktsioonid kättesaadavad.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva kasutusjuhendi
sisu.

LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAN TEID
MEIE TOOTE OSTMISE EEST!

 

NUPPUDE SELGITUS LAADIMISJUHISED

See toode kasutab magnetilist laadimist.
Ühendage laadija USB-sisendisse ja seadme tagumistesse
laadimisviikudesse. Kui seade on ühendatud, algab laadimine
automaatselt ja ekraanile ilmub laadimise ikoon. 

Täielik laadimine võtab tavaliselt 2 tundi, seadme ooteaeg kuni
30 päeva, ooterežiimil 5-7 päeva. Ärge kasutage kella laadimise
ajal.

Ettevaatust: Ärge ühendage magnetilist laadimiskaablit
üheaegselt 2 kontaktiga juhtiva materjaliga, sest see võib
põhjustada lühise.

APLIKATSIOON
Rakendus "SmartHealth" tuleb alla laadida, kasutades

selleks spetsiaalset poodi või QR-koodi.

Pärast rakenduse installimist lubage Bluetooth ja rakendus
oma telefonis.Kinnitage teavitused ja muud küsitud
õigused. Täitke oma isiklikud andmed - valige paremas
allnurgas "Seaded", seejärel valige ikoon oma e-posti
aadressiga.  Kellade ühendamiseks klõpsake allnurgas:
"Seaded" ja seejärel "Seadme olek". Telefon otsib Bluetooth-
seadmeid ja valib sobiva mudeli (M18 Plus).

NÕUDED RIISTVARALE
iOS 9.0 ja uuemad versioonid
Android 4.4 ja uuemad
versioonid
Bluetooth 4.0 toetatud 

KELLAKUJUTISED
Valikuklahvi valimiseks hoidke avaekraani umbes 10 sekundit
all, seejärel kuvatakse viis valikuklahvi, mille hulgast saate valida. 

MÕÕTMED
Mõõtmised tehakse korpuse sees olevate anduritega.
Mõõtmised tehakse naha skaneerimisel rohelise optilise
valgusega. Andurid tuvastavad veresoontes toimuvaid muutusi
ja mõõdavad nende muutuste põhjal terviseparameetreid.
Lisaks põhinevad andurid güroskoobil, mis tuvastab randme
liigutusi ja muutusi kella asendis. Selleks, et mõõtmised oleksid
täpsed, peab nutikell kohanema nahaga. Selles mudelis
kasutatakse Texas Instruments'i AFE Ti4404 andurit ja 2*
OSRAM 2703 + OSRAM LED-i.
Võimalus kalibreerida nutikellasse sisseehitatud
vererõhumõõtjat rakenduse kaudu - täpsemate vererõhu
mõõtmiste tagamiseks saab nutikella kalibreerida meditsiinilise
vererõhumõõtjaga. 

Füüsiline nupp

Füüsiline nupp:
- Seadme sisse/välja lülitamiseks vajutage pikalt.
- Vajutage lühidalt, et lülitada avakuva sisse/välja.
- Vajutage lühidalt valitud funktsioonile, et naasta avaekraanile.

Puutepaneel:
- Nipsake avakuval üles, et pääseda kella peamenüüsse.
- Kui olete funktsiooni valinud, puudutage seda käivitamiseks.
- Peamenüüst pühkige mõõtmiste ajaloo vaatamiseks
paremale või vasakule.
- Peamenüüst pühkige allapoole, et avada seaded.

TERVISEALASED FUNKTSIOONID

-Kehatemperatuur: temperatuuri test tuleb teha pärast 10
minutit nutikella kandmist. Temperatuuri mõõtmiseks valige
nutikella menüüs vastav ikoon: TEMP. Tulemus kuvatakse
kellal mõne sekundi pärast. Täiskasvanu normaalne
kehatemperatuur on 36,6 kraadi Celsiuse järgi. Kui
temperatuur tõuseb 38 kraadini, räägime palavikust.

- Vererõhu ja hapnikuga varustatuse, temperatuuri ja
südame löögisageduse mõõtmised kuvatakse kella
graafikutena. Rakenduses salvestatakse ka nende
mõõtmiste ajalugu.  EKG ja hingamissageduse mõõtmiste
ajalugu salvestatakse ainult rakenduses.  Rakenduses saab
seadistada ka temperatuuri alarmi ja automaatset südame
löögisageduse tuvastamist.

- Hingamissagedus: hingamisteede arv minutis. Täiskasvanu
normaalne vaikne hingamine toimub kiirusega 12-20
hingetõmmet minutis. Hingamissageduse mõõtmiseks
valige nutikella menüüs vastav ikoon (Rr) ja oodake paar
sekundit. Tulemus kuvatakse kella ekraanil

Pärast spetsiaalse rakenduse installimist minge kodulehele ja
otsige seejärel funktsiooni "PRESSURE". Pärast funktsiooni
sisestamist vajutage nuppu "KALIBREERIMINE" ja sisestage
klassikalise vererõhumõõtja mõõtmistulemus.


