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- Frecvența cardiacă sau pulsul: acesta este de câte ori bate inima
într-un minut. Pentru a vă măsura ritmul cardiac în meniul ceasului
inteligent, selectați pictograma corespunzătoare (HR) și așteptați
aproximativ o duzină de secunde. Rezultatul va fi afișat pe ecranul
ceasului.Norma acceptată este limita de 60 până la 100 de bătăi
pe minut.

-EKG: sau o electrocardiogramă, acesta este un test al activității
electrice a inimii. Pentru a efectua o măsurare, introduceți
opțiunea ECG disponibilă în ceasul inteligent și efectuați
măsurarea. În timpul măsurării, păstrați o placă metalică pe
partea laterală a ceasului. Măsurarea durează aproximativ 60 de
secunde.
Pentru a vizualiza istoricul rezultatelor, în aplicație, introduceți
„Test ECG”, apoi selectați pictograma cu 3 puncte din dreapta
sus.

- Tensiunea arterială: tensiunea arterială este forța cu care sângele
presează pereții arterelor atunci când mușchiul inimii se contractă
și apoi se relaxează. Norma acceptată pentru tensiunea arterială
sistolică este de 120 mm Hg, iar pentru tensiunea arterială
diastolică de 80 mm Hg. Cu toate acestea, trebuie amintit că
tensiunea arterială se modifică constant pe parcursul zilei și, de
asemenea, se modifică odată cu vârsta. Pentru a măsura presiunea
în meniul smartwatch-ului, selectați pictograma corespunzătoare
(BP) și așteptați câteva secunde. Rezultatul va fi afișat pe ecranul
ceasului.

 - Oxigenarea sângelui sau saturația: ca standard, se presupune că
nivelul de saturație ar trebui să fie între 95 și 100%. Pentru a măsura
oxigenarea sângelui în meniul smartwatch-ului, selectați
pictograma corespunzătoare (SpO2) și așteptați câteva secunde.
Rezultatul va fi afișat pe ecranul ceasului

ALTE FUNCȚII
- Limbă / Ora / Data: sincronizează data, ora și limba de pe
telefon după ce ceasul inteligent s-a conectat cu succes la
aplicație.
- Bara de stare: meniul drop-down din ecranul de start
(glisează în jos).
Vor fi afișate setări precum reglarea luminozității, resetarea,
nu deranjați, istoricul mesajelor și informațiile despre
dispozitiv.
  - Informații despre activitate: date afișate pe ecranul principal -
numărul de pași parcurși, distanța parcursă, ritmul cardiac
mediu și numărul de calorii arse în timpul zilei - în funcție de
ținta selectată. Datele vor fi salvate în aplicație. Contorul va fi
resetat la 24:00.
- Caracteristici sportive: Selectați interfața modului sport. Există 7
moduri de sport din care puteți alege: alergare, ciclism, fitness,
badminton, pingpong, sărituri, baschet. Pentru a selecta un
anumit mod de sport, faceți clic pe pictograma acestuia. În
timpul sportului, ceasul măsoară parametri precum timpul,
caloriile arse și ritmul cardiac. Pentru a ieși din modul selectat,
apăsați butonul lateral sau mutați ecranul la dreapta și acceptați
consimțământul pentru ieșire.

-Urmărirea somnului: când adormi, ceasul trece automat la
detectarea somnului. Ceasul inteligent în timpul somnului
înregistrează date precum: durata și calitatea somnului,
precum și numărul de treziri în timpul nopții. Datele sunt
trimise la aplicație. Este posibil să se măsoare somnul între
orele 22:00 și 20:00.
- Cronometru: pentru a porni cronometrul, introduceți funcția
de cronometru de pe ceas și porniți-l.
-Camera: aceasta functie iti permite sa faci o fotografie la
distanta in timp ce ceasul este conectat la telefon.
-Notificări: după pornirea aplicației și conectarea ceasului,
apăsați pe „Setări” (în colțul din dreapta jos), apoi selectați:
„Stare Dispozitiv”, apoi accesați „Notificări” și selectați ce
notificări doriți să primiți. Puteți selecta totul.
Funcția „Notificări primite” este disponibilă, pentru a o rula,
selectați această opțiune în aplicație. Când această funcție
este bifată, apelurile primite către telefon vor fi vizibile pe
ceas.
Există și funcția „Notificări SMS”, pentru a o rula, selectați
această opțiune în aplicație. După verificarea ceasului,
mesajele SMS trimise către telefon vor fi vizibile.
Memento-uri / Alarmă: pentru a seta acești parametri,
accesați „Setări” din aplicație, apoi selectați „Stare dispozitiv

Configurarea unităților: unitățile sunt setate în aplicație.

INFORMAȚII IMPORTANTE
 1.Protecție:

- Curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a-l păstra curat
. (folosiți apă curată sau apă de mare)
2. Note despre rezistența la apă (chiar dacă este un ceas
rezistent la apă):
 acordați atenție următoarelor metode, deoarece acestea
afectează hidroizolația.
- Vă rugăm să nu purtați ceasul în cabina de duș.
- Vă rugăm să nu purtați ceasul într-o piscină încălzită, saună
sau alt mediu cu temperatură/umiditate ridicată.

-Nu purtați ceasul atunci când vă spălați pe mâini sau pe față
sau când efectuați lucrări care implică utilizarea de săpun sau
detergent -Să spălați toată sarea sau murdăria de pe ceas
după scufundarea în mare.

GARANȚIE
1. În cazul utilizării normale, dacă produsul nu are daune
mecanice și nu a fost cauzat de o utilizare
necorespunzătoare,
La 24 de luni de la data achiziției, consumatorii pot beneficia
de un serviciu gratuit de garanție.
2. Consumatorii nu pot beneficia de garanție dacă:
A. au făcut singuri pagubele,
B. perioada de garanție a expirat,
C. nu au folosit produsul în conformitate cu instrucțiunile de
utilizare și întreținere,
D. produsele au fost demontate, reparate pe cont propriu sau
scufundate în apă.
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Buton fizic:
- Apăsarea lungă pornește/oprește dispozitivul.
- Apăsarea scurtă pornește / dezactivează ecranul principal.
- O apăsare scurtă pe funcția selectată va reveni la ecranul
principal.

Touchpad:
- Din ecranul principal, glisați în sus pentru a intra în meniul
principal al ceasului.
- După ce ați selectat o caracteristică, atingeți-o pentru a
începe operația.
- Din meniul principal, glisați spre dreapta sau spre stânga
pentru a vizualiza istoricul măsurătorilor.
- Din meniul principal, glisați în jos pentru a intra în Setări.

Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual înainte de
utilizare. Se recomanda utilizarea numai a acumulatorului,
incarcatorului si accesoriilor originale care sunt incluse in
setul cu dispozitivul.
Producătorul sau distribuitorul nu este responsabil pentru
utilizarea accesoriilor de la terți.

(Funcțiile prezentate în acest manual pot diferi ușor între
modele, deoarece manualul este o descriere generală a
ceasurilor inteligente, unele modele pot diferi de
standard).

Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată, acesta
trebuie încărcat timp de cel puțin 2 ore.
Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, trebuie să
descărcați aplicația, să instalați aplicația și să acceptați
toate autorizațiile, altfel nu vor fi disponibile toate funcțiile.

Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul
acestui manual.

STIMATE CLIENT, VĂ
MULȚUMESC PENTRU

ACHIZIȚIONAREA
PRODUSULUI NOSTRU!

CHEIE EXPLICATIE INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

Acest produs folosește încărcare magnetică.

Conectați încărcătorul la intrarea USB și celălalt capăt la
contactele de încărcare din spate ale dispozitivului. Odată
conectat, încărcarea va începe automat și o pictogramă de
încărcare va apărea pe ecran.

De obicei, o încărcare completă durează 2 ore. Nu folosiți
dispozitivul în timp ce se încarcă.

Atenție: Nu conectați cablul magnetic de încărcare la oricare 2
contacte în același timp cu material conductiv, deoarece
acest lucru poate provoca un scurtcircuit.

APP
Descarcă aplicația „SmartHealth”, folosește un magazin

dedicat sau cod QR.

După instalarea aplicației, porniți Bluetooth și aplicația
instalată pe telefon. Confirmați toate consimțământurile și
alte permisiuni pe care le solicită. Completați-vă datele
personale - accesați „Setări” în colțul din dreapta jos, apoi
selectați pictograma cu adresa de e-mail.
Pentru a conecta ceasul, faceți clic în colțul de jos:
„Setări” și apoi „Stare dispozitiv”. Telefonul va căuta
dispozitive bluetooth și va selecta modelul corect (M18
Plus).

CERINȚE HARDWARE
iOS 9.0 și versiuni
ulterioare Android 4.4 și
versiuni ulterioare
Bluetooth 4.0 acceptat  

INTERFATA PRINCIPALA
Pentru a schimba aspectul ecranului principal, țineți apăsat
timp de 2 secunde, apoi puteți selecta un cadran. După ce ați
făcut selecția, selectați-o cu un clic scurt.
Avem 5 cadrane din care să alegem

FUNCȚII
Măsurătorile se fac cu ajutorul senzorilor plasați pe interiorul
plicului. Măsurarea se face prin scanarea pielii cu lumină
optică verde. Senzorii detectează modificările care apar în
vasele noastre de sânge și, pe baza acestor modificări,
măsoară parametrii de sănătate. În plus, acești senzori se
bazează pe un giroscop, datorită căruia sunt detectate
mișcările încheieturii și schimbările de poziție a ceasului.
Pentru ca măsurătorile să fie precise, ceasul inteligent trebuie
să se potrivească perfect pe piele. Acest model folosește un
senzor Texas Instruments AFE Ti4404, precum și 2 * OSRAM
2703+ OSRAM LED.
Posibilitatea de a calibra tensiometrul încorporat în
smartwatch prin intermediul aplicației - pentru a asigura
măsurători mai precise ale tensiunii arteriale, smartwatch-ul
poate fi calibrat cu un tensiometru medical. 

butonul fizic

FUNCȚII DE SĂNĂTATE

-Temperatura corpului: Testul de temperatură trebuie
făcut după 10 minute de purtare a smartwatch-ului.
Pentru a măsura temperatura în meniul smartwatch-ului,
selectați pictograma corespunzătoare: TEMP. Rezultatul
va apărea pe ceas după câteva secunde. In spate
se presupune temperatura corectă a corpului adultului
norma de 36,6 grade Celsius. Când temperatura crește la
38 de grade, se numește febră

Tensiunea arterială, oxigenarea, temperatura și ritmul
cardiac sunt afișate în graficele afișate pe ceas. Istoricul
acestor măsurători este de asemenea salvat în aplicație.
Istoricul măsurătorilor ECG și al frecvenței respirației este
salvat numai în aplicație. De asemenea, puteți seta o
alarmă de temperatură și detectarea automată a ritmului
cardiac în aplicație.

- Frecvența respirației: numărul de respirații pe minut.
Pentru un adult, respirația normală, calmă este efectuată
cu o frecvență de 12-20 de respirații pe minut. Pentru a
măsura frecvența respiratorie în meniul smartwatch-ului,
selectați pictograma corespunzătoare (Rr) și așteptați
câteva secunde. Rezultatul va fi afișat pe ecranul
ceasului

După instalarea aplicației dedicate, accesați pagina
principală și căutați funcția "PRESSURE". După ce ați
introdus funcția, apăsați butonul "CALIBRATION" și
introduceți rezultatul măsurătorii de la un tensiometru
clasic.


