
-A pulzusszám a pulzus: a szívverések száma 1 percenként. A
pulzusszám méréséhez az okosóra menüjében válassza ki a
megfelelő ikont (HR), és várjon néhány másodpercet. Az
eredmény megjelenik a nyomon követési képernyőn. Az
elfogadott norma a 60-100 ütés/perc határérték.

- EKG: az elektrokardiogram a szív elektromos aktivitásának
vizsgálata. A mérés elvégzéséhez adja meg az okosórán elérhető
EKG opciót, és végezze el a mérést. A mérés során tartsa a
fémlapot az óra oldalán. A mérés körülbelül 60 másodpercet vesz
igénybe. 
Az eredmények előzményeinek megtekintéséhez lépjen az
alkalmazásban az "EKG-teszt" menüpontra, majd válassza a jobb
felső sarokban lévő 3 pont ikont.

- Vérnyomás: A vérnyomás az az erő, amellyel a vér az artériák
falához nyomódik a szívizom összehúzódása, majd a diasztolé
során. A szisztolés nyomás elfogadott normája 120 Hgmm, míg a
diasztolés nyomásé 80 Hgmm. Nem szabad azonban elfelejteni,
hogy a nyomás a nap folyamán folyamatosan változik, és az
életkorral is változik. A nyomás méréséhez az okosóra menüjében
válassza ki a megfelelő ikont (BP), és várjon néhány másodpercet.
Az eredmény megjelenik a felügyeleti képernyőn.

 - A vér oxigéntelítettsége, azaz a szaturáció: normaként
feltételezzük, hogy a szaturációs szintnek 95 és 100% között kell
lennie. A vér oxigénszintjének méréséhez az okosóra menüjében
válassza ki a megfelelő ikont (SpO2), és várjon néhány
másodpercet. Az eredmény megjelenik az óra képernyőjén

EGYÉB JELLEMZŐK
- Nyelv/idő/nap: Szinkronizálja a dátumot, az időt és a nyelvet a
telefonról, miután sikeresen csatlakoztatta az okosórát az
alkalmazáshoz.
- Állapotsor: a kezdőképernyőről bővíthető (húzza lefelé).
Megjelennek a beállítások, például a fényerő beállításai, a
visszaállítás, a Ne zavarjon mód, az üzenettörténet és a
készülékinformációk.
- Tevékenységi információk: a kezdőképernyőn megjelenő
adatok - a lépések száma, a megtett távolság, az átlagos
pulzusszám és a nap folyamán elégetett kalóriák - a kiválasztott
tárcsától függően. Az adatok az alkalmazásban kerülnek
tárolásra. A számláló 24:00-kor visszaáll.
 - Sport funkció: válassza ki a sport üzemmódú felületet. 7
sportmód közül választhatsz, mint például: futás, kerékpározás,
fitnesz, tollaslabda, ping-pong, ugrás, kosárlabda. Egy adott
sportmód kiválasztásához kattintson az ikonjára. Sportolás
közben az óra olyan paramétereket mér, mint az idő, az elégetett
kalóriák és a pulzusszám. A kiválasztott üzemmódból való
kilépéshez nyomja meg az oldalsó gombot, vagy mozgassa a
képernyőt jobbra a kilépési engedély elfogadásához.

-Alvásfigyelés: amikor elalszik, az óra automatikusan
alvásérzékelésre kapcsol. Alvás közben az okosóra olyan
adatokat rögzít, mint például: az alvás hossza és minősége,
valamint az éjszakai felébredések száma. Az adatokat elküldi az
alkalmazásnak. Az alvásmérés este 22 órától reggel 8 óráig
lehetséges.
-Stopperóra: a stopperóra bekapcsolásához be kell lépnie az
órán a stopperóra funkcióba, és be kell kapcsolnia azt.
-Kamera: Ez a funkció lehetővé teszi távoli fényképek
készítését, amikor az óra a telefonhoz van csatlakoztatva.
-Értesítések: az alkalmazás elindítása és az óra
csatlakoztatása után nyomja meg a "Beállítások" gombot
(jobb alsó sarokban), majd válassza ki az "Eszköz állapota"
lehetőséget, majd menjen az "Értesítések" menüpontra, és
válassza ki, milyen értesítéseket szeretne kapni. Bármit
kiválaszthat.
A "Bejövő értesítések" funkció elérhető, az alkalmazásban ezt
a lehetőséget kell kiválasztania az indításhoz. Ha ezt a
funkciót választja, a telefonjára érkező hívások láthatóak
lesznek az óráján.
Az "SMS értesítések" funkció is elérhető, ennek elindításához
az alkalmazásban ki kell választania ezt az opciót. Ha ez az
opció be van jelölve, akkor a telefonra küldött SMS-
üzeneteket az óráján láthatja.

-Emlékeztető/riasztó: ezeknek a paramétereknek a
beállításához lépjen be a "Beállítások" alkalmazásba, majd
válassza az "Eszköz állapota" lehetőséget.
Egységkonfiguráció: az egységek beállítása az alkalmazás
szintjén történik.

FONTOS INFORMÁCIÓK
1.Védelem:
-tisztítsa meg az órát puha ruhával, hogy tisztán tartsa (tiszta
vizet vagy tengervizet használjon).
2.Vízálló jegyzetek (még akkor is, ha ez egy vízálló óra):
 A következő módszereket figyelembe kell venni, mivel
gyengítik a vízállóságot.
-Ne viselje az órát a zuhany alatt.
-Ne viselje az órát szigetelt medencében, szaunában vagy
más magas hőmérsékletű/páratartalmú környezetben.

-Ne viselje az órát kéz- vagy arcmosáskor, illetve szappant
vagy mosószert használó munkák során.-A tengerbe merítés
után mossa le az óráról a sót és a szennyeződéseket.

GARANCIA 
1. Normál használat esetén, ha a termék nem szenved mechanikai
sérülést, és azt nem megfelelő használat okozta, 
A vásárlástól számított 24 hónapig a fogyasztók ingyenes
garanciális szolgáltatást vehetnek igénybe.
2. A fogyasztók nem vehetik igénybe a jótállást, ha:
A. ők maguk okozták a kárt,
B. a jótállási időszak lejárt,
C. a termék használati és karbantartási utasításával ellentétes
használat,
D. a termékeket szétszerelték, önállóan javították vagy vízbe
merítették.

SMARTWATCH 
WATCHMARK WM18 Plus

Használati utasítás
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Fizikai gomb:
- Hosszan nyomja meg a készülék be/ki kapcsolásához.
- Rövid megnyomásával a főképernyő be/ki kapcsolható.
- Nyomja meg röviden a kiválasztott funkciót a főképernyőre
való visszatéréshez.

Touchpad:
- A főképernyőről húzza felfelé a lapot, hogy belépjen az óra
főmenüjébe.
- Ha kiválasztott egy funkciót, koppintson rá a munka
megkezdéséhez.
- A főmenüben a mérési előzmények megtekintéséhez
lapozzunk jobbra vagy balra.
- A főmenüből a beállítások eléréséhez lapozzunk lefelé.

A használat megkezdése előtt figyelmesen olvassa el a
teljes használati útmutatót. Javasoljuk, hogy csak az eredeti
akkumulátort, töltőt és a készülékhez kapott készletben
található tartozékokat használja.
A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget a harmadik
féltől származó tartozékok használatáért.

(A kézikönyvben felsorolt funkciók modellenként némileg
eltérhetnek, mivel a kézikönyv az okosóra általános leírása,
egyes modellek eltérhetnek a szabványtól).

A készüléket az első használat előtt legalább 2 órán
keresztül fel kell tölteni.
A készülék használata előtt le kell töltenie az alkalmazást,
telepítenie kell az alkalmazást, és el kell fogadnia az összes
engedélyt, különben nem lesz elérhető minden funkció.

A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának
megváltoztatására.

KEDVES ÜGYFÉL, 
KÖSZÖNJÜK, HOGY

MEGVÁSÁROLTA TERMÉKÜNKET!

A GOMBOK MAGYARÁZATA RAKODÁSI UTASÍTÁSOK

Ez a termék mágneses töltést használ.

Csatlakoztassa a töltőt az USB-bemenethez, a másik végét
pedig a készülék hátsó töltőcsatlakozóihoz. A csatlakoztatás
után a töltés automatikusan elindul, és a töltés ikonja
megjelenik a képernyőn. 

Egy teljes feltöltés általában 2 órát vesz igénybe. Ne használja a
készüléket töltés közben.

Megjegyzés: Ne csatlakoztassa a mágneses töltőkábelt
egyidejűleg 2 érintkezőhöz vezető anyaggal, mert ez
rövidzárlatot okozhat.

ALKALMAZÁSOK
Le kell töltenie a "SmartHealth" alkalmazást, ehhez egy

dedikált áruházat vagy QR-kódot kell használnia.

Az alkalmazás telepítése után engedélyezze a Bluetooth és a
telepített alkalmazás használatát a telefonon. Erősítse meg a
kért hozzájárulásokat és egyéb engedélyeket. Töltse ki
személyes adatait - menjen a "Beállítások" menüpontra a jobb
alsó sarokban, majd válassza ki az e-mail címét tartalmazó
ikont. Az óra csatlakoztatásához kattintson az alsó sarokban:
"Beállítások", majd "Eszköz állapota". A telefon megkeresi a
Bluetooth-eszközt, és kiválasztja a megfelelő modellt (M18
Plus).

HARDVERKÖVETELMÉNYEK
iOS 9.0 és újabb verziók
Android 4.4 vagy újabb
verzió
Támogatott bluetooth 4.0 

FŐ INTERFACE
A főképernyő megjelenésének megváltoztatásához tartsa
lenyomva 2 másodpercig, majd válassza ki a tárcsát. A
kiválasztás után egy rövid kattintással ki kell jelölnie. 
5 tárcsa közül választhat:

MÉRÉSEK
A mérések a ház belsejében elhelyezett érzékelőkkel
történnek. A mérés a bőr zöld optikai fénnyel történő
pásztázásával történik. Az érzékelők érzékelik az
érrendszerünkben bekövetkező változásokat, és ezek
alapján mérik az egészségügyi paramétereket. Ezenkívül
ezek az érzékelők egy giroszkópon alapulnak, amely érzékeli
a csukló mozgását és az óra helyzetének változásait. Ahhoz,
hogy a mérések pontosak legyenek, az okosórának
megfelelően kell illeszkednie a bőrhöz. Ez a modell a Texas
Instruments AFE Ti4404 érzékelőjét, valamint 2* OSRAM
2703 + OSRAM LED-et használ.
Az okosórába épített vérnyomásmérő kalibrálásának
lehetősége az alkalmazáson keresztül - a pontosabb
vérnyomásmérés érdekében az okosóra kalibrálható orvosi
vérnyomásmérővel. 

Fizikai gomb

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓK

Testhőmérséklet: a hőmérséklet-tesztet az okosóra viselése
után 10 perccel kell elvégezni. A hőmérséklet méréséhez az
okosóra menüjében válassza ki a megfelelő ikont: TEMP. Az
eredmény néhány másodperc múlva megjelenik az órán. A 
 oldalon.
egy felnőtt megfelelő testhőmérsékletét feltételezzük
A normális hőmérséklet 36,6 Celsius-fok. Amikor a hőmérséklet
38 fokig emelkedik, lázról beszélünk.

A vérnyomás és az oxigénellátás, a hőmérséklet és a
pulzusszám mérése az órán megjelenő grafikonokon látható. A
mérések előzményei is megmaradnak az alkalmazásban.  Az
EKG- és légzésszámmérések előzményeit csak az alkalmazás
tárolja.  Az alkalmazásban beállíthat hőmérséklet-riasztást és
automatikus pulzusszám-érzékelést is.

- Légzésszám: a percenkénti légzésszám. A megfelelő nyugodt
légzés egy felnőttnél 12-20 légzés/perc sebességgel történik. A
légzésszám méréséhez az okosóra menüjében válassza ki a
megfelelő ikont (Rr), és várjon néhány másodpercet. Az
eredmény megjelenik az óra képernyőjén

A dedikált alkalmazás telepítése után lépjen a kezdőlapra, majd
keresse meg a "PRESSURE" funkciót. A funkció megadása után
nyomja meg a "KALibrálás" gombot, és adja meg a klasszikus
vérnyomásmérőből származó mérési eredményt.


