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- Hjärtfrekvens är pulsen: det är antalet hjärtslag per minut. Om du
vill mäta pulsen i smartwatch-menyn väljer du lämplig ikon (HR)
och väntar några sekunder. Resultatet visas på spårningsskärmen.
Den accepterade normen är 60-100 slag per minut.

- EKG: ett elektrokardiogram är en undersökning av hjärtats
elektriska aktivitet. För att göra mätningen anger du det EKG-
alternativ som finns tillgängligt i smartklockan och gör mätningen.
Håll metallplattan på sidan av klockan under mätningen.
Mätningen tar cirka 60 sekunder. 
Om du vill se en historik över resultaten går du till "EKG-test" i
appen och väljer sedan ikonen med de tre prickarna längst upp till
höger.

- Blodtryck: Blodtrycket är den kraft som blodet utövar på
artärernas väggar under hjärtmuskelns sammandragning och den
efterföljande diastolen. Den accepterade normen för systoliskt
tryck är 120 mm Hg och för diastoliskt tryck 80 mm Hg. Man bör
dock komma ihåg att trycket ständigt förändras under dagen och
att det också förändras med åldern. För att mäta trycket i
smartklockans meny väljer du lämplig ikon (BP) och väntar några
sekunder. Resultatet visas på övervakningsskärmen.

 - Syresättning av blodet, dvs. mättnad: normalt antas att
mättnadsnivån ska ligga mellan 95 och 100 %. För att mäta
blodsyresättningen i smartwatch-menyn väljer du lämplig ikon
(SpO2) och väntar några sekunder. Resultatet visas på klockans
skärm.

ANDRA FUNKTIONER
- Språk/tid/Datum: Synkroniserar datum, tid och språk från
telefonen när du har anslutit smartklockan till appen.

- Statusfältet: kan öppnas från startskärmen (svep nedåt). 
Inställningar som ljusstyrka, återställning, Do Not Disturb-läge,
meddelandehistorik och enhetsinformation visas.

- Aktivitetsinformation: data som visas på startskärmen - antal steg,
vandringssträcka, genomsnittlig hjärtfrekvens och förbrukade kalorier
under dagen - beroende på vald urtavla. Uppgifterna lagras i appen.
Räknaren återställs till 24:00.

 - Sportfunktion: Välj gränssnittet för sportläget. Det finns 7
sportlägen att välja mellan, till exempel: löpning, cykling, fitness,
badminton, pingis, hoppning, basket. Om du vill välja ett specifikt
sportläge klickar du på dess ikon. När du idrottar mäter klockan
parametrar som tid, förbrukade kalorier och puls. Om du vill avsluta
det valda läget trycker du på sidoknappen eller för skärmen till
höger för att acceptera avslutningstillståndet.

-Sömnövervakning: När du somnar går klockan automatiskt över
till sömndetektering. Medan du sover registrerar smartklockan
data som: sömnens längd och kvalitet samt hur många gånger
du vaknar under natten. Uppgifterna skickas till appen.
Sömnmätning är möjlig från 22:00 till 8:00.

-Stoppur: För att slå på stoppuret måste du gå in i
stoppurfunktionen på klockan och slå på den.

-Kamera: Med den här funktionen kan du ta foton på distans när
klockan är ansluten till din telefon.

-Notiser: När du har startat appen och anslutit klockan trycker du
på knappen "Inställningar" (i det nedre högra hörnet) och väljer
sedan "Enhetsstatus" Gå sedan till "Aviseringar" och välj vilka
aviseringar du vill få. Du kan välja vad som helst.
Funktionen "Inkommande meddelanden" är tillgänglig och om
du vill starta den måste du välja det här alternativet i appen. Om
du väljer den här funktionen visar klockan inkommande samtal
till din telefon.
Funktionen "SMS-meddelanden" är också tillgänglig, men du
måste välja den i appen för att starta den. När du väljer det här
alternativet visar klockan SMS-meddelanden som skickats till din
telefon.

-Påminnelse/alarm: För att ställa in dessa parametrar går du in i
programmet "Inställningar" och väljer sedan "Enhetsstatus".

- Enhetskonfiguration: Enheterna ställs in från programnivån.

VIKTIG INFORMATION
1.Skydd:
-Rengör klockan med en mjuk trasa för att hålla den ren
(använd rent vatten eller havsvatten).
2.Vattentäta anteckningar (även om det är en vattentät klocka):
 Följande metoder bör beaktas eftersom de försämrar
vattentätheten.
-Bär inte klockan i duschen.
-Bär inte klockan i en isolerad pool, bastu eller annan miljö med
hög temperatur och fuktighet.

-Bär inte klockan när du tvättar händerna eller ansiktet, eller när
du utför arbete där tvål eller rengöringsmedel används.- Tvätta
bort salt eller smuts från klockan efter nedsänkning i havet.

GARANTI 
1. Vid normal användning, om produkten inte har några
mekaniska skador som orsakats av felaktig användning, 24
månader från inköpsdatumet kan konsumenterna utnyttja gratis
garantiservice.
2. Konsumenter kan inte utnyttja garantin om:
A. skadan är självförvållad,
B. garantiperioden har löpt ut,
C. användning i strid med produktens bruks- och
underhållsinstruktioner,
D. Produkterna har demonterats, reparerats eller sänkts i vatten.

SMARTWATCH 
WATCHMARK WM18 Plus

Bruksanvisningar
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Du bör läsa hela bruksanvisningen noggrant innan du börjar
använda den. Det rekommenderas att endast använda
originalbatteri, laddare och tillbehör som ingår i det kit som
medföljer enheten.
Tillverkaren och distributören ansvarar inte för användningen
av tillbehör från tredje part.

(De funktioner som anges i den här handboken kan variera
något mellan olika modeller eftersom handboken är en allmän
beskrivning av smartklockan och vissa modeller kan avvika
från standarden).

Enheten bör laddas i minst 2 timmar innan den används för
första gången.
Innan du använder enheten måste du ladda ner appen,
installera den och acceptera alla behörigheter, annars kommer
alla funktioner inte att vara tillgängliga.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna
handbok.

Fysisk knapp:
- Tryck länge på för att slå på/av enheten.
- Tryck kort på för att slå på/av huvudskärmen.
- Tryck kort på den valda funktionen för att återgå till
huvudskärmen.

Beröringspanel:
- På huvudskärmen sveper du uppåt för att komma till klockans
huvudmeny.
- När du har valt en funktion trycker du på den för att börja
arbeta.
- Svep till höger eller vänster från huvudmenyn för att visa
mätningshistoriken.
- I huvudmenyn sveper du nedåt för att öppna inställningarna.

KÄRA KUND, TACK FÖR ATT DU
KÖPER VÅR PRODUKT!

FÖRKLARING AV KNAPPARNA LADDNINGSINSTRUKTIONER

Den här produkten använder magnetisk laddning.

Anslut laddaren till USB-ingången och den andra änden till
enhetens bakre laddningskontakter. När den är ansluten startar
laddningen automatiskt och laddningsikonen visas på
skärmen. 

En full laddning tar vanligtvis 2 timmar. Använd inte enheten när
den laddas.

Obs: Anslut inte den magnetiska laddningskabeln till två
kontakter samtidigt med ledande material eftersom det kan
orsaka en kortslutning.

TILLÄMPNINGAR
Du bör ladda ner appen "SmartHealth", för vilken du måste

använda en särskild butik eller QR-kod.

När appen är installerad aktiverar du Bluetooth på telefonen
och den installerade appen. Bekräfta eventuella samtycken
och andra tillstånd som du behöver. Fyll i din personliga
information - gå till "Inställningar" i det nedre högra hörnet och
välj sedan ikonen med din e-postadress.
För att ansluta din klocka klickar du på det nedre hörnet:
"Inställningar" och sedan "Enhetsstatus". Telefonen söker efter
Bluetooth-enheten och väljer lämplig modell (M18 Plus).

HÅRDVARUKRAV
iOS 9.0 och senare
Android 4.4 och senare
Stödjer Bluetooth 4.0-
gränssnitt 

HUVUDGRÄNSSNITT
Om du vill ändra utseendet på huvudskärmen håller du in den i
2 sekunder och kan sedan välja ratten. När du har gjort ditt val
ska du välja det med ett kort klick. 
Du kan välja mellan fem rattar:

MÄTNINGAR
Mätningarna görs med hjälp av sensorer på insidan av höljet.
Mätningarna görs genom att huden skannas med ett grönt
optiskt ljus. Sensorerna upptäcker förändringar som sker i våra
blodkärl och mäter hälsoparametrar utifrån dessa förändringar.
Dessutom är dessa sensorer baserade på ett gyroskop som
känner av handledsrörelser och förändringar i klockans
position. För att mätningarna ska bli exakta måste smartklockan
anpassa sig till huden. Den här modellen använder AFE Ti4404-
sensorn från Texas Instruments samt 2* LED OSRAM 2703 +
OSRAM.
Möjlighet att kalibrera blodtrycksmätaren som är inbyggd i
smartklockan via appen - för att säkerställa mer exakta
blodtrycksmätningar kan smartklockan kalibreras med en
medicinsk blodtrycksmätare. 

Fysisk knapp

HÄLSOFUNKTIONER

-Kroppstemperatur: temperaturtestet bör göras efter 10 minuter
när du bär smartklockan. Om du vill mäta temperaturen i
smartklockans meny väljer du motsvarande ikon: TEMP.
Resultatet visas på klockan efter några sekunder. För den
antagna korrekta kroppstemperaturen hos en vuxen person är
normen 36,6 grader Celsius. När temperaturen stiger till 38
grader talar vi om feber.

- Blodtryck och syresättning, temperatur och
hjärtfrekvensmätningar visas i grafer på klockan. En historik
över dessa mätningar lagras också i appen.  Historiken för
EKG- och andningsfrekvensmätningar lagras endast i appen.  
Du kan också ställa in ett temperaturlarm och automatisk
pulsmätning i appen.

- Andningsfrekvens: antal andetag per minut. En vuxen person
andas lugnt och korrekt med en hastighet av 12-20 andetag per
minut. För att mäta andningsfrekvensen i smartwatch-menyn
väljer du lämplig ikon (Rr) och väntar några sekunder. Resultatet
kommer att visas på klockans skärm.

När du har installerat den dedikerade appen går du till startsidan
och söker sedan efter funktionen "PRESSURE" (tryck). När du har
angett funktionen trycker du på knappen "CALIBRATION" och
anger mätresultatet från en klassisk blodtrycksmätare.


