
-Sirdsdarbība ir pulss: tas ir sirdsdarbības sitienu skaits 1 minūtē. Lai
viedpulksteņa izvēlnē izmērītu sirdsdarbības frekvenci, izvēlieties
attiecīgo ikonu (HR) un pagaidiet dažas sekundes. Rezultāts tiks
parādīts izsekošanas ekrānā. Pieņemtā norma ir 60 līdz 100 sitieni
minūtē.

- EKG: elektrokardiogramma ir sirds elektriskās aktivitātes pētījums.
Lai veiktu mērījumu, ievadiet viedpulkstenī pieejamo EKG opciju
un veiciet mērījumu. Mērīšanas laikā turiet metāla plāksnīti
pulksteņa sānos. Mērījums ilgst aptuveni 60 sekundes. 
Chcete-li zobrazit historii výsledků, přejděte na "Test EKG" v
aplikaci a poté vyberte ikonu 3 teček vpravo nahoře.

- Asinsspiediens: Asinsspiediens ir spēks, ar kādu asinis sirds
muskuļa saraušanās un pēc tam diastolas laikā spiež pret artēriju
sieniņām. Pieņemta norma sistoliskajam spiedienam ir 120 mm
Hg, bet diastoliskajam - 80 mm Hg. Tomēr jāatceras, ka dienas
laikā spiediens pastāvīgi mainās un mainās arī atkarībā no
vecuma. Lai izmērītu spiedienu viedpulksteņa izvēlnē, izvēlieties
attiecīgo ikonu (BP) un pagaidiet dažas sekundes. Rezultāts tiks
parādīts uzraudzības ekrānā.

 - Asins piesātinājums ar skābekli, t. i., piesātinājums: par normu tiek
pieņemts, ka piesātinājuma līmenim jābūt no 95 līdz 100 %. Lai
viedpulksteņa izvēlnē izmērītu skābekļa līmeni asinīs, izvēlieties
attiecīgo ikonu (SpO2) un pagaidiet dažas sekundes. Rezultāts tiks
parādīts pulksteņa ekrānā.

CITAS IETEIKSMES
- Valoda/ Laiks/Datums: sinhronizē datumu, laiku un valodu no
tālruņa pēc veiksmīgas viedpulksteņa savienošanas ar
programmu.

- Statusa josla: paplašināma no sākuma ekrāna (velciet uz leju). 
Tiek parādīti tādi iestatījumi kā spilgtuma iestatījumi, atiestatīšana,
režīms "Netraucēt", ziņojumu vēsture un ierīces informācija.

- Informācija par aktivitāti: sākuma ekrānā redzamie dati - soļu
skaits, nobrauktais attālums, vidējais sirdsdarbības pulss un dienas
laikā sadedzinātās kalorijas - atkarībā no izvēlētā ciparnīcas veida.
Dati tiks saglabāti lietotnē. Skaitītājs tiks atiestatīts plkst. 24:00.

 - Sporta funkcija: izvēlieties sporta režīma saskarni. Varat izvēlēties
no 7 sporta veidiem, piemēram: skriešana, riteņbraukšana, fitness,
badmintons, galda teniss, lēkšana, basketbols. Lai atlasītu konkrētu
sporta režīmu, noklikšķiniet uz tā ikonas. Sporta laikā pulkstenis
mēra tādus parametrus kā laiks, sadedzinātās kalorijas un
sirdsdarbība. Lai izietu no izvēlētā režīma, nospiediet sānu pogu vai
pārvietojiet ekrānu uz labo pusi, lai apstiprinātu izejas atļauju.

-Miega uzraudzība: kad aizmigstat, pulkstenis automātiski
pārslēdzas uz miega noteikšanu. Kamēr guļat, viedpulkstenis
reģistrē šādus datus: miega ilgumu un kvalitāti, kā arī to, cik reizes
nakts laikā pamostaties. Dati tiek nosūtīti uz lietotni. Miega
mērījumi iespējami no plkst. 22.00 līdz 8.00.

-Lai ieslēgtu hronometru: lai ieslēgtu hronometru, pulksteņa
ekrānā ir jāievada hronometra funkcija un tā jāiedarbina.
-Kamera: Šī funkcija ļauj uzņemt tālvadības fotoattēlus, kad
pulkstenis ir savienots ar tālruni.
-Paziņojumi: pēc programmas palaišanas un pulksteņa
savienošanas nospiediet "Iestatījumi" (apakšējā labajā stūrī)
un pēc tam izvēlieties "Ierīces statuss" Pēc tam dodieties uz
"Paziņojumi" un izvēlieties, kādus paziņojumus vēlaties
saņemt. Varat izvēlēties jebko.
Ir pieejama funkcija "Ienākošie paziņojumi", lai to palaistu, ir
jāizvēlas šī opcija lietotnē. Ja izvēlaties šo funkciju, ienākošie
zvani uz tālruni būs redzami jūsu pulkstenī.
Ir pieejama arī funkcija "SMS paziņojumi", lai to palaistu, ir
jāizvēlas šī opcija lietotnē. Ja šī opcija ir atlasīta, pulksteņa
ekrānā redzēsiet īsziņas, kas nosūtītas uz tālruni.
-Atgādinājums / modinātājs: lai iestatītu šos parametrus, ieejiet
lietotnē "Iestatījumi" un pēc tam izvēlieties "Ierīces statuss".

Vienību konfigurācija: vienības tiek iestatītas
lietojumprogrammas līmenī.

SVARĪGA INFORMĀCIJA
1.protection:
-tīriet pulksteni ar mīkstu drānu, lai tas būtu tīrs (izmantojiet tīru
ūdeni vai jūras ūdeni).
2.Waterproof piezīmes (pat ja tas ir ūdensizturīgs pulkstenis):
 Jāņem vērā šādas metodes, jo tās vājina ūdensizturību.
-Nenoņemiet pulksteni dušā.
-Nēsājiet pulksteni izolētā baseinā, saunā vai citā
paaugstinātas temperatūras/mitruma vidē.

-Nenēsājiet pulksteni, kad mazgājat rokas vai seju vai veicat
darbus, kuros tiek izmantotas ziepes vai mazgāšanas līdzekļi.-
Nomazgājiet no pulksteņa sāli vai netīrumus pēc iegremdēšanas
jūrā.

GARANTIJA 
1. Normālas lietošanas gadījumā, ja izstrādājumam nav
mehānisku bojājumu un tos izraisījusi nepareiza lietošana, 
24 mēnešus pēc iegādes datuma patērētāji var izmantot
bezmaksas garantijas apkalpošanu.
2. Patērētāji nevar izmantot garantiju, ja:
A. viņi paši ir radījuši kaitējumu,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. lietošana pretrunā ar izstrādājuma lietošanas un apkopes
instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, patstāvīgi remontēti vai iegremdēti
ūdenī.
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Fiziskā poga:
- Ilgi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.
- Īss nospiedums ieslēdz/izslēdz galveno ekrānu.
- Īsi nospiediet izvēlēto funkciju, lai atgrieztos galvenajā
ekrānā.

Skārienpaliktnis:
- Galvenajā ekrānā pārvelciet uz augšu, lai atvērtu pulksteņa
galveno izvēlni.
- Kad esat izvēlējies funkciju, pieskarieties tai, lai sāktu darbu.
- Galvenajā izvēlnē pārvelciet pa labi vai pa kreisi, lai skatītu
mērījumu vēsturi.
- Galvenajā izvēlnē velciet uz leju, lai piekļūtu iestatījumiem.

Pirms lietošanas sākuma rūpīgi izlasiet visu lietošanas
instrukciju. Ieteicams izmantot tikai oriģinālo akumulatoru,
lādētāju un piederumus, kas iekļauti kopā ar ierīci saņemtajā
komplektā.
Ražotājs un izplatītājs nav atbildīgs par trešo pušu piederumu
lietošanu.

(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas dažādos modeļos
var nedaudz atšķirties, jo rokasgrāmatā ir sniegts vispārīgs
viedpulksteņa apraksts, daži modeļi var atšķirties no
standarta).

Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce jālādē vismaz 2 stundas.
Pirms ierīces lietošanas ir jālejupielādē lietotne, jāinstalē
lietotne un jāpieņem visas atļaujas, citādi visas funkcijas
nebūs pieejamas.

Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas saturu.

CIENĪJAMAIS KLIENTS, 
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES MŪSU

PRODUKTU!

POGU SKAIDROJUMS UZLĀDES INSTRUKCIJAS

Šis izstrādājums izmanto magnētisko uzlādi.

Pievienojiet lādētāju USB ievadei, bet otru galu - ierīces
aizmugurējiem uzlādes kontaktiem. Pēc savienošanas uzlāde
sāksies automātiski un ekrānā parādīsies uzlādes ikona. 

Pilnai uzlādei parasti nepieciešamas 2 stundas. Nelietojiet ierīci,
kamēr tā tiek uzlādēta.

Piezīme: nepievienojiet magnētisko uzlādes kabeli vienlaikus 2
kontaktiem ar vadošiem materiāliem, jo tas var izraisīt
īssavienojumu.

PIETEIKUMI
Jums ir jālejupielādē lietotne "SmartHealth", lai to izdarītu,
jāizmanto īpašs veikals vai QR kods.

Pēc programmas instalēšanas iespējojiet Bluetooth un
instalēto programmu tālrunī. Apstipriniet visus pieprasītos
piekrišanas un citas atļaujas. Aizpildiet savu personisko
informāciju - dodieties uz "Iestatījumi" apakšējā labajā stūrī un
pēc tam izvēlieties ikonu ar savu e-pasta adresi.
Lai pievienotu pulksteni, noklikšķiniet uz apakšējā stūrī:
"Iestatījumi" un pēc tam "Ierīces statuss". Tālrunis meklēs
Bluetooth ierīci un izvēlēsies atbilstošo modeli (M18 Plus).

APARATŪRAS PRASĪBAS
iOS 9.0 un jaunāka versija
Android 4.4 un jaunāka
versija
Atbalstītais bluetooth 4.0 

GALVENĀ INTERFACE
Lai mainītu galvenā ekrāna izskatu, turiet to 2 sekundes, un pēc
tam varat izvēlēties ciparnīcu. Pēc atlases veikšanas ar īsu klikšķi
to atlasiet. 
Var izvēlēties no 5 ciparnīcām:

MĒRĪJUMI
Mērījumus veic, izmantojot sensorus, kas atrodas korpusa
iekšpusē. Mērījumu veic, skenējot ādu ar zaļu optisko gaismu.
Sensori nosaka izmaiņas, kas notiek asinsvados, un,
pamatojoties uz šīm izmaiņām, mēra veselības parametrus.
Turklāt šo sensoru pamatā ir žiroskops, kas nosaka rokas
kustības un pulksteņa stāvokļa izmaiņas. Lai mērījumi būtu
precīzi, viedpulksteņam ir atbilstoši jāpielāgojas ādai. Šajā
modelī izmantots Texas Instruments AFE Ti4404 sensors, kā arī
2* OSRAM 2703 + OSRAM LED.
Iespēja kalibrēt viedpulkstenī iebūvēto spiediena mērītāju,
izmantojot lietotni - lai nodrošinātu precīzāku asinsspiediena
mērījumu, viedpulksteni var kalibrēt, izmantojot medicīnisko
spiediena mērītāju. 

Fyzické tlačítko

VESELĪBAS FUNKCIJAS

-Ķermeņa temperatūra: temperatūras tests jāveic pēc 10
minūšu viedpulksteņa nēsāšanas. Lai viedpulksteņa
izvēlnē izmērītu temperatūru, izvēlieties attiecīgo ikonu:
TEMP. Pēc dažām sekundēm pulksteņa ekrānā parādīsies
rezultāts. Vietnei
tiek pieņemta pareiza pieauguša cilvēka ķermeņa
temperatūra.
Norma ir 36,6 grādi pēc Celsija. Kad temperatūra
paaugstinās līdz 38 grādiem, mēs runājam par drudzi.

Asinsspiediena un skābekļa koncentrācijas, temperatūras
un sirdsdarbības mērījumi tiek attēloti ar pulksteņa displejā
redzamajiem grafikiem. Lietotnē tiek saglabāta arī šo
mērījumu vēsture.  EKG un elpošanas frekvences mērījumu
vēsture tiek saglabāta tikai lietotnē.  Lietotnē var iestatīt arī
temperatūras modinātāju un automātisku sirdsdarbības
frekvences noteikšanu.

- Elpošanas biežums: ieelpu skaits minūtē. Pareiza mierīga
elpošana pieaugušajiem notiek ar ātrumu 12-20 ieelpas
minūtē. Lai viedpulksteņa izvēlnē izmērītu elpošanas
frekvenci, izvēlieties attiecīgo ikonu (Rr) un pagaidiet dažas
sekundes. Rezultāts tiks parādīts pulksteņa ekrānā.

Pēc īpašās lietojumprogrammas instalēšanas dodieties uz
sākuma lapu un meklējiet "PRESSURE". Pēc funkcijas
ievadīšanas nospiediet pogu "KALIBRĀCIJA" un ievadiet
mērījumu rezultātu no klasiskā manometra.


