
-Srdeční frekvence to je puls: to je počet srdečních mrtvic za 1
minutu. Chcete-li měřit srdeční tep v nabídce chytrých hodinek,
vyberte příslušnou ikonu (HR) a počkejte několik sekund.
Výsledek se zobrazí na obrazovce sledování. Přijatou normou je
limit od 60 do 100 úderů za minutu.

- EKG: to znamená, že elektrokardiogram je studie elektrické
aktivity srdce. Chcete-li provést měření, zadejte možnost EKG
dostupnou v chytrých hodinkách a proveďte měření. Během
měření držte kovovou desku na boku hodinek. Měření trvá
přibližně 60 sekund. 
Chcete-li zobrazit historii výsledků, přejděte na "Test EKG" v
aplikaci a poté vyberte ikonu 3 teček vpravo nahoře.

- Krevní tlak: Krevní tlak je síla, se kterou krev tlačí proti stěnám
tepen během kontrakce srdečního svalu a poté jeho diastoly.
Přijatá norma pro systolický tlak je 120 mm Hg, zatímco pro
diastolický tlak 80 mm Hg. Je však třeba mít na paměti, že tlak se
během dne neustále mění a také se mění s věkem. Chcete-li měřit
tlak v nabídce chytrých hodinek, vyberte příslušnou ikonu (BP) a
počkejte několik sekund. Výsledek se zobrazí na obrazovce
sledování.
 - Okysličení krve to je saturace: jako norma se předpokládá, že
úroveň nasycení by měla být od 95 do 100%. Chcete-li měřit
okysličení krve v nabídce chytrých hodinek, vyberte příslušnou
ikonu (SpO2) a počkejte několik sekund. Výsledek se zobrazí na
obrazovce hodinek

DALŠÍ FUNKCE
- Jazyk / čas / datum: Synchronizuje datum, čas a jazyk z telefonu
po úspěšném připojení chytrých hodinek k aplikaci.
- Stavový řádek: rozšiřitelný z domovské obrazovky (přejeďte
prstem dolů). 
Zobrazí se nastavení, jako je nastavení jasu, reset, režim Nerušit,
historie zpráv a informace o zařízení.
- Informace o aktivitě: údaje zobrazené na domovské obrazovce -
počet kroků, ujetá vzdálenost, průměrná srdeční frekvence a
kalorie spálené během dne - v závislosti na zvoleném číselníku.
Data budou uložena v aplikaci. Počítadlo bude resetováno ve
24:00.
 - Sportovní funkce: Vyberte rozhraní sportovního režimu. Na výběr
je 7 sportovních režimů, jako jsou: běh, cyklistika, fitness,
badminton, ping-pong, skákání, basketbal. Chcete-li vybrat
konkrétní sportovní režim, klikněte na jeho ikonu. Během sportu
hodinky měří parametry, jako je čas, spálené kalorie a srdeční
frekvence. Chcete-li vybraný režim ukončit, stiskněte boční tlačítko
nebo přesuňte obrazovku doprava a přijměte oprávnění k
ukončení.

-Monitorování spánku: když usnete, hodinky se automaticky
přepnou na detekci spánku. Během spánku chytré hodinky
zaznamenávají takové údaje, jako jsou: délka a kvalita spánku,
stejně jako počet probuzení během noci. Data jsou odeslána do
aplikace. Měření spánku je možné od 10 p.m. do 8 a.m.

-Stopky: chcete-li zapnout stopky, musíte zadat funkci
stopek na hodinkách a zapnout ji.
-Fotoaparát: Tato funkce umožňuje pořizovat vzdálené
fotografie, když jsou hodinky připojeny k telefonu.
-Oznámení: po spuštění aplikace a připojení hodinek
stiskněte "Nastavení" (v pravém dolním rohu) a poté vyberte:
"Stav zařízení" Poté přejděte na "Oznámení" a vyberte, jaká
oznámení chcete dostávat. Můžete vybrat cokoli.
Funkce "Příchozí oznámení" je k dispozici, pro její spuštění
musíte tuto možnost vybrat v aplikaci. Vyberete-li tuto funkci,
příchozí hovory do telefonu budou viditelné na hodinkách.
K dispozici je také funkce "SMS oznámení", pro její spuštění je
třeba tuto možnost vybrat v aplikaci. Když je tato možnost
vybraná, uvidíte na hodinkách SMS zprávy odeslané do
telefonu.
-Připomenutí / Alarm: pro nastavení těchto parametrů zadejte
do aplikace "Nastavení" a poté vyberte "Stav zařízení"

Konfigurace jednotek: jednotky se nastavují z aplikační
úrovně.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
1.Ochrana:
-hodinky očistěte měkkým hadříkem, aby byly čisté (použijte
čistou vodu nebo mořskou vodu)
2.Vodotěsné poznámky (i když se jedná o vodotěsné hodinky):
 je třeba poznamenat následující metody, protože oslabují
vodotěsnost.
-Nenoste hodinky ve sprchovém koutu.
-Nenoste hodinky v izolovaném bazénu, sauně nebo jiném
prostředí s vysokou teplotou/vlhkostí.

-Nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličeje, při provádění
prací, na které používáte mýdlo nebo prací prostředek.-Po
ponoření do moře umyjte veškerou sůl nebo nečistoty z hodinek.

ZÁRUKA 
1. Při běžném používání, pokud výrobek nemá mechanické
poškození a je způsoben nesprávným použitím, 
24 měsíců od data nákupu mohou spotřebitelé využít
bezplatného záručního servisu.
2. Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud:
A. škodu napáchali sami,
B. záruční doba uplynula,
C. použití v rozporu s návodem k použití a údržbě výrobku,
D. došlo k demontáži, opravě výrobků samostatně nebo
ponoření do vody.
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Fyzické tlačítko:
- Dlouhým stisknutím se zařízení zapne / vypne.
- Krátké stisknutí zapne / vypne hlavní obrazovku.
- Krátkým stisknutím vybrané funkce se vrátíte na hlavní
obrazovku.

Dotykový panel:
- Z hlavní obrazovky přejeďte prstem nahoru a vstupte do
hlavní nabídky hodinek.
- Jakmile vyberete funkci, klepněte na ni a začněte pracovat.
- Z hlavního menu přejeďte prstem doprava nebo doleva pro
zobrazení historie měření.
- Z hlavního menu přejeďte prstem dolů a přejděte na
nastavení

Před zahájením používání byste si měli pečlivě přečíst celou
příručku s návodem k použití. Doporučuje se používat pouze
originální baterii, nabíječku a příslušenství, které jsou součástí
přijaté sady se zařízením.
Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za používání
příslušenství třetích stran.

(Funkce uvedené v této příručce se mohou mezi modely
mírně lišit, protože příručka je obecným popisem chytrých
hodinek, některé modely se mohou odchylovat od
standardu).

Před prvním použitím zařízení by mělo být nabíjeno nejméně
2 hodiny.
Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout aplikaci,
nainstalovat aplikaci a přijmout všechny autorizace, jinak
nebudou k dispozici všechny funkce.

Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této příručky.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, 
DĚKUJEME, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI

NÁŠ PRODUKT!

VYSVĚTLENÍ TLAČÍTEK POKYNY K NABÍJENÍ

Tento produkt používá magnetické nabíjení.

Připojte nabíječku ke vstupu USB a druhý konec k zadním
nabíjecím kontaktům zařízení. Po připojení se nabíjení spustí
automaticky a na obrazovce se zobrazí ikona nabíjení. 

Plné nabití obvykle trvá 2 hodiny. Během nabíjení zařízení
nepoužívejte.

Upozornění: Nepřipojujte magnetický nabíjecí kabel k žádným
2 kontaktům současně s vodivým materiálem, protože by to
mohlo způsobit zkrat.

APLIKACE
Měli byste si stáhnout aplikaci "SmartHealth", k tomu musíte

použít vyhrazený obchod nebo QR kód.

Po instalaci aplikace povolte Bluetooth a nainstalovanou
aplikaci v telefonu. Potvrďte všechny souhlasy a další
oprávnění, o která požádají. Vyplňte své osobní údaje - přejděte
na "Nastavení" v pravém dolním rohu a poté vyberte ikonu s
vaší e-mailovou adresou.
Chcete-li hodinky připojit, klikněte v dolním rohu na:
"Nastavení" a poté "Stav zařízení". Telefon vyhledá zařízení
Bluetooth a vybere příslušný model (M18 Plus).

HARDWAROVÉ POŽADAVKY
iOS 9.0 a novější
Android 4.4 a vyšší
Podporované bluetooth 4.0 

HLAVNÍ ROZHRANÍ
Chcete-li změnit vzhled hlavní obrazovky, podržte ji po dobu 2
sekund a poté můžete zvolit číselník. Po provedení výběru
byste jej měli vybrat krátkým kliknutím. 
Na výběr máme 5 číselníků:

MĚŘENÍ
Měření se provádí pomocí senzorů umístěných na vnitřní straně
pouzdra. Měření se provádí skenováním kůže zeleným
optickým světlem. Senzory detekují změny, ke kterým dochází v
našich cévách, a měří zdravotní parametry na základě těchto
změn. Kromě toho jsou tyto senzory založeny na gyroskopu,
díky kterému jsou detekovány pohyby zápěstí a změny polohy
hodinek. Aby byla měření přesná, musí chytré hodinky
odpovídajícím způsobem přilnout k pokožce. Tento model
používá senzor od Texas Instruments AFE Ti4404, stejně jako 2
* OSRAM 2703 + OSRAM LED.
Možnost kalibrace tlakoměru zabudovaného do chytrých
hodinek prostřednictvím aplikace - pro zajištění přesnějšího
měření krevního tlaku lze chytré hodinky kalibrovat pomocí
lékařského tlakoměru. 

Fyzické tlačítko

ZDRAVOTNÍ FUNKCE

-Tělesná teplota: Teplotní test by měl být proveden po 10
minutách nošení chytrých hodinek. Chcete-li změřit teplotu
v nabídce chytrých hodinek, vyberte příslušnou ikonu:
TEMP. Výsledek se na hodinkách objeví po několika
sekundách. Za
předpokládá se správná tělesná teplota dospělého
norma 36,6 stupňů Celsia. Když teplota stoupne na 38
stupňů, mluvíme o horečce

Měření krevního tlaku a okysličení, teploty a srdeční
frekvence jsou zobrazena pomocí grafů zobrazených na
hodinkách. Historie těchto měření je také zachována v
aplikaci.  Historie měření EKG a respirační frekvence je
zachována pouze v aplikaci.  V aplikaci můžete také
nastavit teplotní alarm a automatickou detekci srdeční
frekvence.

- Respirační frekvence: počet dechů za minutu. Správné
klidné dýchání u dospělého se provádí s frekvencí 12-20
dechů za 1 minutu. Chcete-li změřit respirační frekvenci v
nabídce chytrých hodinek, vyberte příslušnou ikonu (Rr) a
počkejte několik sekund. Výsledek se zobrazí na obrazovce
hodinek

Po instalaci speciální aplikace přejděte na domovskou
stránku a vyhledejte funkci "PRESSURE". Po zadání
funkce stiskněte tlačítko "CALIBRATION" a zadejte
výsledek měření z klasického tlakoměru.


