
-Hartslag is de polsslag: het is het aantal hartslagen per 1
minuut. Om de hartslag te meten in het smartwatch-menu,
selecteert u het juiste pictogram (HR) en wacht u een paar
seconden. Het resultaat wordt weergegeven op het
traceerscherm. De aanvaarde norm is een limiet van 60 tot
100 slagen per minuut.
- ECG: dat wil zeggen, een elektrocardiogram is een studie
van de elektrische activiteit van het hart. Om een meting uit te
voeren, voert u de ECG-optie in die beschikbaar is op de
smartwatch en voert u de meting uit. Houd tijdens de meting
het metalen plaatje aan de zijkant van het horloge vast. De
meting duurt ongeveer 60 seconden. 
Om de geschiedenis van de resultaten te bekijken, gaat u in
de app naar "ECG-test" en selecteert u vervolgens het
pictogram met de 3 stippen rechtsboven.
- Bloeddruk: De bloeddruk is de kracht waarmee het bloed
tegen de wanden van de slagaders drukt tijdens het
samentrekken van de hartspier en vervolgens de diastole. De
aanvaarde norm voor de systolische druk is 120 mm Hg,
terwijl die voor de diastolische druk 80 mm Hg is. Men mag
echter niet vergeten dat de druk in de loop van de dag
voortdurend verandert en ook varieert met de leeftijd. Om de
druk te meten in het smartwatch-menu, selecteert u het juiste
pictogram (BP) en wacht u een paar seconden. Het resultaat
wordt weergegeven op het monitoringscherm.

 - Bloedoxygenatie, d.w.z. saturatie: als norm wordt
aangenomen dat het saturatieniveau tussen 95 en 100%
moet liggen. Om de bloedzuurstofgehalte te meten in het
smartwatch menu, selecteert u het juiste pictogram (SpO2) 

ANDERE FUNCTIES
- Taal/Tijd/Datum: Synchroniseert de datum, tijd en taal van uw
telefoon nadat u uw smartwatch met de app hebt verbonden.

- Statusbalk: uitbreidbaar vanaf het startscherm (veeg omlaag).
Instellingen zoals helderheidsinstellingen, reset, modus Niet
storen, berichtengeschiedenis en toestelinformatie worden
weergegeven.

- Activiteitsinformatie: gegevens die op het beginscherm
worden weergegeven - aantal stappen, afgelegde afstand,
gemiddelde hartslag en verbrande calorieën gedurende de
dag - afhankelijk van de gekozen wijzerplaat. De gegevens
zullen worden opgeslagen in de app. De teller wordt teruggezet
op 24:00.

 - Sportfunctie: selecteer de sportmodus-interface. Er zijn 7
sportmodi om uit te kiezen, zoals: hardlopen, fietsen, fitness,
badminton, pingpong, springen, basketbal. Om een specifieke
sportmodus te selecteren, klikt u op het pictogram ervan.
Tijdens het sporten meet het horloge parameters zoals tijd,
verbrande calorieën en hartslag. Om de geselecteerde modus
te verlaten, drukt u op de zijknop of beweegt u het scherm naar
rechts om de toestemming tot verlaten te accepteren.

-Slaapmonitoring: wanneer u in slaap valt, schakelt het
horloge automatisch over op slaapdetectie. Terwijl u slaapt,
registreert de smartwatch gegevens zoals: de lengte en
kwaliteit van uw slaap, evenals het aantal keren dat u 's
nachts wakker wordt. De gegevens worden naar de app
gestuurd. Slaapmeting is mogelijk van 22.00 tot 8.00 uur.

-Stopwatch: om de stopwatch aan te zetten, moet u de
stopwatchfunctie op het horloge invoeren en aanzetten.
-Camera: Met deze functie kunt u op afstand foto's maken
wanneer het horloge is verbonden met uw telefoon.
-Meldingen: nadat u de app hebt gestart en het horloge
hebt aangesloten, drukt u op "Instellingen"
(rechterbenedenhoek) en selecteert u "Apparaatstatus" Ga
vervolgens naar "Meldingen" en selecteer welke
meldingen u wilt ontvangen. Je kunt alles kiezen.
De functie "Inkomende meldingen" is beschikbaar, u moet
deze optie in de app selecteren om hem te starten. Als u
deze functie selecteert, zijn inkomende gesprekken naar
uw telefoon zichtbaar op uw horloge.
De "SMS Notifications" functie is ook beschikbaar, u moet
deze optie selecteren in de app om het te starten. Wanneer
deze optie is geselecteerd, ziet u SMS-berichten die naar
uw telefoon zijn verzonden op uw horloge.
-Herinnering/Alarm: om deze parameters in te stellen, gaat
u naar de app "Instellingen" en selecteert u vervolgens
"Apparaatstatus".

- Eenhedenconfiguratie: eenheden worden ingesteld
vanaf het toepassingsniveau.

BELANGRIJKE INFORMATIE
1.Bescherming:
-het horloge schoonmaken met een zachte doek om het
schoon te houden (gebruik schoon water of zeewater)
2. Waterdichte notities (zelfs als het een waterdicht horloge is):
 De volgende methoden moeten worden opgemerkt omdat zij
de waterdichtheid verzwakken.
-Draag het horloge niet onder de douche.
-Draag het horloge niet in een geïsoleerd zwembad, sauna of
andere omgeving met hoge temperatuur/vochtigheid.
-Draag het horloge niet wanneer u uw handen of gezicht wast,
of wanneer u klusjes doet waarbij u zeep of detergent gebruikt.-
Was zout of vuil van het horloge na onderdompeling in de zee.

GARANTIE 
1. Bij normaal gebruik, als het product geen mechanische
schade heeft en veroorzaakt is door oneigenlijk gebruik, 
24 maanden vanaf de datum van aankoop kunnen
consumenten profiteren van gratis garantieservice.
2. Consumenten kunnen geen aanspraak maken op de
garantie indien:
A. zij hebben de schade zelf veroorzaakt,
B. de garantieperiode is verstreken,
C. gebruik in strijd met de gebruiks- en
onderhoudsaanwijzingen van het product,
D. de producten zijn gedemonteerd, zelfstandig gerepareerd of
ondergedompeld in water.
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  en wacht een paar seconden. Het resultaat wordt
weergegeven op het scherm van het horloge

Fysieke knop:
- Lang indrukken om het toestel aan/uit te zetten.
- Kort indrukken zet het hoofdscherm aan/uit.
- Druk kort op de geselecteerde functie om terug te keren
naar het hoofdscherm.

Touchpad:
- Veeg vanaf het hoofdscherm omhoog om het hoofdmenu
van het horloge te openen.
- Zodra u een functie hebt geselecteerd, tikt u erop om aan
de slag te gaan.
- Veeg in het hoofdmenu naar rechts of links om de
meetgeschiedenis te bekijken.
- Veeg in het hoofdmenu omlaag om toegang te krijgen tot
de instellingen

U dient de gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te
lezen alvorens het toestel in gebruik te nemen. Het wordt
aanbevolen om alleen de originele batterij, lader en
accessoires te gebruiken die in de bij het toestel geleverde kit
zitten.
De fabrikant en de distributeur zijn niet verantwoordelijk voor
het gebruik van accessoires van derden.

(De in deze handleiding genoemde functies kunnen per
model enigszins verschillen, aangezien de handleiding een
algemene beschrijving van de smartwatch is, kunnen
sommige modellen afwijken van de standaard).

Het apparaat moet minstens 2 uur worden opgeladen voor
het eerste gebruik.
Voordat u het apparaat gebruikt, moet u de app downloaden,
de app installeren en alle autorisaties accepteren, anders zijn
alle functies niet beschikbaar.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van
deze handleiding te wijzigen.

BESTE KLANT, 
DANK U VOOR HET KOPEN VAN

ONS PRODUCT!

UITLEG VAN DE KNOPPEN LAADINSTRUCTIES

Dit product maakt gebruik van magnetisch opladen.

Sluit de lader aan op de USB-ingang en het andere uiteinde op
de oplaadcontacten aan de achterkant van het toestel. Zodra
het toestel is aangesloten, begint het opladen automatisch en
verschijnt het oplaadicoon op het scherm. 

Een volledige lading duurt meestal 2 uur. Gebruik het apparaat
niet terwijl het wordt opgeladen.

Opmerking: Sluit de magnetische oplaadkabel niet tegelijkertijd
met geleidend materiaal aan op 2 contacten, omdat dit
kortsluiting kan veroorzaken.

APPLICATIES
U moet de "SmartHealth" app downloaden, hiervoor moet u

een speciale winkel of QR code gebruiken.

Schakel Bluetooth en de geïnstalleerde app in op uw telefoon
nadat u de app hebt geïnstalleerd. Bevestiging van alle
toestemmingen en andere machtigingen die zij vragen. Vul uw
persoonlijke gegevens in - ga naar "Instellingen" in de rechter
benedenhoek en selecteer dan het icoontje met uw
emailadres. Om uw horloge te verbinden, klikt u in de
benedenhoek: "Instellingen" en dan "Apparaatstatus". Uw
telefoon zoekt naar het Bluetooth-apparaat en selecteert het
juiste model (M18 Plus).

HARDWAREVEREISTEN
iOS 9.0 en hoger
Android 4.4 en hoger
Ondersteund bluetooth 4.0 

HOOFDINTERFACE
Om het uiterlijk van het hoofdscherm te wijzigen, houdt u de
toets 2 seconden lang ingedrukt, waarna u de wijzerplaat kunt
kiezen. Nadat u uw selectie hebt gemaakt, moet u deze met
een korte klik selecteren.  Er zijn 5 wijzerplaten om uit te kiezen:

METINGEN
De metingen worden verricht met sensoren aan de binnenzijde
van de behuizing. De meting wordt uitgevoerd door de huid te
scannen met een groen optisch licht. De sensoren detecteren
veranderingen die zich in onze bloedvaten voordoen en meten
op basis van deze veranderingen gezondheidsparameters.
Bovendien zijn deze sensoren gebaseerd op een gyroscoop,
die polsbewegingen en veranderingen in de positie van het
horloge detecteert. Om de metingen nauwkeurig te laten zijn,
moet de smartwatch goed aansluiten op de huid. Dit model
gebruikt een sensor van Texas Instruments AFE Ti4404,
evenals 2* OSRAM 2703 + OSRAM LED's.
Mogelijkheid om de in de smartwatch ingebouwde
bloeddrukmeter te kalibreren via de app - voor nauwkeurigere
bloeddrukmetingen kan de smartwatch worden gekalibreerd
met een medische bloeddrukmeter. 

Fysieke knop

GEZONDHEIDSFUNCTIES

-Lichaamstemperatuur: de temperatuurtest moet worden
uitgevoerd na 10 minuten dragen van het smartwatch. Om de
temperatuur te meten in het smartwatch-menu, selecteert u het
juiste pictogram: TEMP. Het resultaat verschijnt na een paar
seconden op het horloge. Voor wordt uitgegaan van de juiste
lichaamstemperatuur van een volwassene De norm is 36,6
graden Celsius. Als de temperatuur oploopt tot 38 graden,
spreken we van koorts

Metingen van bloeddruk en zuurstofgehalte, temperatuur en
hartslag worden weergegeven in grafieken op het horloge. De
geschiedenis van deze metingen wordt ook bewaard in de
app.  De geschiedenis van ECG- en
ademhalingsfrequentiemetingen wordt alleen in de app
opgeslagen.  U kunt in de app ook een temperatuuralarm en
automatische hartslagdetectie instellen.

- Ademhalingsfrequentie: aantal ademhalingen per minuut. Een
volwassene ademt 12 tot 20 keer per minuut. Om de
ademhalingsfrequentie in het smartwatch-menu te meten,
selecteert u het betreffende pictogram (Rr) en wacht u een paar
seconden. Het resultaat wordt weergegeven op het scherm van
het horloge

Nadat u de speciale app hebt geïnstalleerd, gaat u naar de
startpagina en zoekt u naar de functie "DRUK". Druk na het
invoeren van de functie op de toets "KALIBRERING" en voer het
meetresultaat van een klassieke bloeddrukmeter in.


