
За да измерите честотата на дишане в менюто на смарт
часовника, изберете съответната икона (Rr) и изчакайте
няколко секунди. Резултатът ще се покаже на екрана на
часовника.-
Сърдечният ритъм е пулсът: това е броят на сърдечните
удари за 1 минута. За да измерите сърдечния си ритъм в
менюто на смарт часовника, изберете съответната икона
(HR) и изчакайте няколко секунди. Резултатът ще бъде
показан на екрана за проследяване. Приетата норма е от
60 до 100 удара в минута.

- ЕКГ: това е електрокардиограма, която изследва
електрическата активност на сърцето. За да направите
измерване, въведете опцията за ЕКГ, налична в смарт
часовника, и направете измерването. По време на
измерването дръжте металната пластина отстрани на
часовника. Измерването отнема приблизително 60
секунди. 
За да видите историята на резултатите, отидете на "ЕКГ
тест" в приложението и след това изберете иконата с 3
точки в горния десен ъгъл.

- Кръвно налягане: Кръвното налягане е силата, с която
кръвта притиска стените на артериите по време на
свиването на сърдечния мускул и след това на
диастолата. Приетата норма за систоличното налягане е
120 mm Hg, а за диастоличното - 80 mm Hg. Все пак не бива
да се забравя, че налягането непрекъснато се променя
през деня и също така варира с възрастта. За да измерите
налягането в менюто на смарт часовника, изберете
съответната икона (BP) и изчакайте няколко секунди.
Резултатът ще се покаже на екрана за наблюдение.

- Език / час / дата:  Синхронизира датата, часа и езика от
телефона след успешно свързване на смарт часовника с
приложението.
- Лентата за състоянието: може да се разшири от началния
екран (плъзнете надолу). Показва се информация за
настройките, като например настройки на яркостта,
нулиране, режим "Не безпокойте", история на
съобщенията и информация за устройството.
- Информация за активността: данни, които се показват на
началния екран - брой стъпки, изминато разстояние,
среден сърдечен ритъм и изгорени калории през деня - в
зависимост от избрания циферблат. Данните ще бъдат
съхранени в приложението. Броячът ще бъде нулиран в
24:00 ч.
 - Спортна функция: изберете интерфейса на спортния
режим. Има 7 спортни режима, от които можете да
избирате, като например: бягане, колоездене, фитнес,
бадминтон, пинг-понг, скокове, баскетбол. За да изберете
конкретен спортен режим, щракнете върху неговата
икона. По време на спорт часовникът измерва параметри
като време, изгорени калории и сърдечен ритъм. За да
излезете от избрания режим, натиснете страничния бутон
или преместете екрана надясно, за да приемете
разрешението за излизане.

 - Оксигенация на кръвта, т.е. насищане: като норма се
приема, че нивото на насищане трябва да бъде от 95 до
100%. За да измерите нивото на кислород в кръвта в
менюто на смартфона, изберете съответната икона (SpO2)
и изчакайте няколко секунди. Резултатът ще се покаже на
екрана на часовника.

-Мониторинг на съня: когато заспите, часовникът
автоматично превключва на режим за откриване на
сън. Докато спите, смартчасовникът записва данни като:
продължителността и качеството на съня ви, както и
броя на събужданията през нощта. Данните се изпращат
към приложението. Измерването на съня е възможно от
22:00 до 8:00 ч.
-хронометър: за да включите хронометъра, трябва да
въведете функцията за хронометър на часовника и
да я включите.
-Камера: Тази функция ви позволява да правите
снимки от разстояние, когато часовникът е свързан с
телефона ви.
-Известия: след като стартирате приложението и
свържете часовника, натиснете "Настройки" (в
долния десен ъгъл) и изберете "Състояние на
устройството" След това отидете на "Известия" и
изберете какви известия искате да получавате.
Можете да изберете всичко.
Функцията "Входящи известия" е налична, трябва да
изберете тази опция в приложението, за да я
стартирате. Ако изберете тази функция, входящите
повиквания към телефона ви ще се виждат на
часовника ви.
Налична е и функцията "SMS известия", като трябва да
изберете тази опция в приложението, за да я
стартирате. Когато изберете тази опция, ще виждате
SMS съобщенията, изпратени до телефона, на
часовника си.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
1.Защита:
-почистете часовника с мека кърпа, за да го поддържате
чист (използвайте чиста вода или морска вода)
2.Водоустойчив бележки (дори ако това е водоустойчив
часовник):
 Трябва да се обърне внимание на следните методи, тъй
като те отслабват водоустойчивостта.
-Не носете часовника под душа.
-Не носете часовника в изолиран басейн, сауна или друга
среда с висока температура/влажност.

-Не носете часовника, когато миете ръцете или лицето
си, или когато извършвате дейности, при които се
използва сапун или почистващ препарат.-Измийте солта
или мръсотията от часовника след потапяне в морето.

1. при нормална употреба, ако продуктът няма
механични повреди и са причинени от неправилна
употреба, 
24 месеца от датата на закупуване потребителите могат
да се възползват от безплатно гаранционно
обслужване.
2. Потребителите не могат да се възползват от
гаранцията, ако:
А. те сами са причинили щетите,
Б. гаранционният срок е изтекъл,
В. използване в противоречие с инструкциите за
употреба и поддръжка на продукта,
Г. продуктите са били разглобявани, ремонтирани
самостоятелно или потапяни във вода.
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Физически бутон:
- Натиснете продължително, за да включите/
изключите устройството.
- Кратко натискане включва/изключва основния
екран.
- Натиснете кратко избраната функция, за да се
върнете към главния екран.

Тъчпад:
- От основния екран плъзнете нагоре, за да
влезете в главното меню на часовника.
- След като изберете функция, докоснете я, за да
започнете работа.
- От главното меню плъзнете надясно или наляво,
за да видите историята на измерванията.
- От главното меню плъзнете надолу, за да
получите достъп до настройките

Трябва да прочетете внимателно цялото
ръководство за употреба, преди да започнете да
го използвате. Препоръчително е да използвате
само оригиналната батерия, зарядното
устройство и аксесоарите, включени в комплекта,
получен с устройството.
Производителят и дистрибуторът не носят
отговорност за използването на аксесоари на
трети страни.
(Функциите, изброени в това ръководство, могат
леко да се различават при различните модели, тъй
като ръководството представлява общо описание
на смарт часовника, а някои модели могат да се
отклоняват от стандартните).
Устройството трябва да се зарежда поне 2 часа
преди първата употреба.
Преди да използвате устройството, трябва да
изтеглите приложението, да го инсталирате и да
приемете всички разрешения, в противен случай
всички функции няма да бъдат достъпни.
Компанията си запазва правото да променя
съдържанието на това ръководство.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ

НАШИЯ ПРОДУКТ!

ОБЯСНЕНИЕ НА БУТОНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

Този продукт използва магнитно зареждане.

Свържете зарядното устройство към USB входа, а
другия край - към задните контакти за зареждане на
устройството. След свързване зареждането ще
започне автоматично и на екрана ще се появи
иконата за зареждане. 

Пълното зареждане обикновено отнема 2 часа. Не
използвайте устройството, докато то се зарежда.

Забележка: Не свързвайте магнитния кабел за
зареждане към 2 контакта едновременно с
проводящ материал, тъй като това може да доведе
до късо съединение.

Трябва да изтеглите приложението "SmartHealth",
като за целта трябва да използвате специален

магазин или QR код.

След като инсталирате приложението, разрешете
Bluetooth и инсталираното приложение в телефона.
Потвърждаване на всички искани от тях съгласия и
други разрешения. Попълнете личната си
информация - отидете в "Настройки" в долния десен
ъгъл и изберете иконата с вашия имейл адрес.
За да свържете часовника си, щракнете в долния
ъгъл: "Настройки" и след това "Състояние на
устройството". Телефонът ще потърси Bluetooth
устройството и ще избере подходящия модел (M18
Plus).

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХАРДУЕР
iOS 9.0 и по-нова версия
Android 4.4 и по-висока версия
Поддържа bluetooth 4.0 

ГЛАВЕН ИНТЕРФЕЙС
За да промените външния вид на главния екран,
задръжте го за 2 секунди, след което можете да
изберете набиране. След като направите избора си,
трябва да го изберете с кратко щракване.  Има 5
циферблата, от които можете да избирате:

ИЗМЕРВАНИЯ
Измерванията се извършват с помощта на сензори,
разположени от вътрешната страна на корпуса.
Измерването се извършва чрез сканиране на кожата
със зелена оптична светлина. Сензорите откриват
промени в кръвоносните съдове и измерват
здравните параметри въз основа на тези промени.
Освен това тези сензори се основават на жироскоп,
който засича движенията на китката и промените в
позицията на часовника. За да бъдат измерванията
точни, смартчасовникът трябва да приляга към
кожата по подходящ начин. Този модел използва
сензор от Texas Instruments AFE Ti4404, както и 2*
светодиода OSRAM 2703 + OSRAM. Възможност за
калибриране на вградения в смартфона манометър
чрез приложението - за да се осигури по-точно
измерване на кръвното налягане, смартфонът може
да се калибрира с медицински манометър. 

Физически
бутон

ЗДРАВНИ ФУНКЦИИ

-Телесна температура: температурният тест трябва
да се извърши след 10 минути носене на смарт
часовника. За да измерите температурата в менюто
на смартфона, изберете съответната икона: ТЕМП.
Резултатът ще се появи на часовника след няколко
секунди. За приема се правилната телесна
температура на възрастен човек.
Нормата е 36,6 градуса по Целзий. Когато
температурата се повиши до 38 градуса, говорим за
треска.

Измерванията на кръвното налягане и насищането
с кислород, температурата и сърдечния ритъм се
показват чрез графики на часовника. Историята на
тези измервания също се запазва в приложението. 
 Историята на измерванията на ЕКГ и дихателната
честота се съхранява само в приложението.  В
приложението можете да зададете и аларма за
температура и автоматично разпознаване на
сърдечния ритъм.

- Дихателна честота: брой вдишвания в минута.
Правилното спокойно дишане при възрастен човек
е с честота 12-20 вдишвания за 1 минута. 

След като инсталирате специалното приложение,
отидете на началната страница и потърсете
"PRESSURE". След като въведете функцията, натиснете
бутона "CALIBRATION" и въведете резултата от
измерването от класическия манометър.

ПРИЛОЖЕНИЯ


