
Fitness Tracker E18 
Balení obsahuje balení: inteligentní náramek speciální nabíjecí klip.  
Speciální nabíjecí klip  na chytrý náramek.Udržujte Při údržbě chytrých náramků dbejte na tyto 
tipy: Čistý náramek pravidelně čistěte, zejména uvnitř náramku a udržujte jej v suchu. 2 Upravte 
těsnost popruhu inteligentního náramku tak, aby byla zajištěna cirkulace vzduchu. 3 Máte-li 
alergii na kůži nebo nepohodlí při používání tohoto výrobku, prosím, přestaňte ho nosit 
4.Vodotěsný stupeň tohoto výrobku je IP67, který může zabránit potu, dešti a vodě Když je 
teplota vody v lázni vyšší než 45 stupňů, nemělo by to být Opotřebovaný způsob nabíjení Když 
obdržíte tento výrobek, nabijte jej následujícím způsobem: 3.Zapněte náramek 1. Vyjměte 
nabíjecí svorku 2 Vyrovnejte polohu jehly nabíjecí svorky s místem nabíjení náramku a dbejte 
na polohu nabíjení jehly. 
Ukázka scénářů nabíjení Nabíjecí jehla není zarovnána s nabíjecím bodem Nabíjecí jehla je 
připevněna na obrazovce Nabíjecí jehla je připevněna na druhé straně nabíjecího bodu nabíjecí 
svorky USB nabíjecí hlava může být připojena k adaptéru nebo počítači USB Pokud je adaptér 
používán pro nabíjení, použijte prosím nabíjecí animaci se specifikací 5VIA nebo SV / 2A. Poté 
se obrazovka zastaví. V tomto okamžiku je nabíječka úspěšně připojena a lze ji bezpečně 
nabíjet. Současně se rozsvítí obrazovka, která se zobrazí Po úplném nabití se zde zobrazí 
maximální množství elektřiny po rozsvícení náramku a při vstupu do tematického rozhraní. 
zelené až červené při použití náramku. 
Stáhněte si aplikaci APP Prosím, vyberte a naskenujte následující dvourozměrné kódy nebo 
zadejte APP store do downloadhoion a nainstalujte WearHealth dle požadavků operačního 
systému vašeho mobilního telefonu Android verze 4.4 a vyšší a 1O verze 8.2 a vyšší su support 
bluetooth 4.0 a telefony Pokud nemůžete skenovat, zkontrolujte, zda je verze vašeho mobilního 
telefonu příliš nízká a zda jste naskenovali podle odpovídajícího nastavení kódu QR kódu APP 
Po dokončení instalace otevřete aplikaci APP a otevřete přihlašovací rozhraní. Prosím 
zaregistrujte svůj účet nebo se nejprve přihlaste s účtem třetí strany. Když jej používáte poprvé, 
budete po přihlášení vyzváni k nastavení svého jména a příslušných osobních údajů. a přesně 
vyplňte. Budeme chránit vaše osobní soukromí Po dokončení nastavení, zadejte náramek APP 
datové rozhraní 3. Vyplňte přesné 4.Zadejte APP Osobní informace o aplikaci 1Otevřeno APP 
registrované 2 Přihlaste se do účtu účtu registrovaného na rozhraní. 
Nastavte bluetooth mobilního telefonu tak, aby byl zapnutý stav bluetooth mobilního telefonu a 
zapněte a stáhněte si nainstalovanou aplikaci APP "WearHealth" Klikněte na odpovídající název 
Bluetooth náramku Appear Proveďte vyhledávání, klikněte pro vyhledávání 2 Otevřete APP> 
Klepněte na tlačítko> Po ucceded Po úspěšném navázání spojení náramek automaticky 
synchronizuje přesný čas mobilního telefonu (náramek nemusí nastavovat čas odděleně) 
Zobrazení ID náramku v rozhraní pro vypnutí Vyberte si vlastní vázací náramek Hledání ID 
náramku Vyberte si vlastní ID náramku ID Untie náramek 3.Otevřete APP> Klikněte na>> 
Klikněte na Správa zařízení Zadejte rozhraní pro správu náramku, klikněte na dně Potvrďte 
odpojení odpojení LClick odpojení 2.Disconnect 3.Untie úspěšně potvrdit odkaz. 
Provozní pokyny Definice dotykových tlačítek Jeden bod: vyberte rozhraní nebo funkci spínače 
Dlouhé stisknutí zapněte / vypněte / potvrďte / ukončete e Synchronizace informací Když se 
náramek a mobilní telefon úspěšně spojí, náramek automaticky nastaví čas a čas okamžitě 



synchronizuje a zaznamenává vaše sportovní informace a zdravotní stav Zkontrolujte elektrické 
množství Při prvním použití náramku se ujistěte, že je baterie plně nabitá. Pokud je napětí příliš 
nízké na to, abyste mohli začít, nabijte náramek. Po úplném nabití náramku se zařízení 
automaticky spustí. E Zapněte a vypněte 1 Když je náramek ve vypnutém stavu, dlouze 
stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund a zařízení se zapne. 2 Při vypnutí klepněte na dotykové 
tlačítko, přepněte do polohy vypněte rozhraní, dlouze stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund a 
přístroj se vypne. Náramek rozhraní klikněte na dotykové obrazovce, náramek může být 
přepnut na zobrazení následujících funkčních rozhraní, včetně hlavního rozhraní, počet kroků, 
kalorií, vzdálenost, sledování srdečního tepu, sledování krevního tlaku, cvičení režim, informace 
výzvy, najít telefon \ t a rozhraní pro vypnutí. 
1 Výchozí rozhraní domovské stránky Stránku lze stisknout po dobu 3-5 vteřin, aby bylo možné 
vybrat různé položky. K dispozici je 3-5 možností pro téma a rozhraní předmětu publikované 
oficiálním balíčkem převažuje Po vstupu do rozhraní výběru můžete přepnout na různá témata v 
1009 g dlouhým stiskem po dobu 3 sekund potvrďte 2. Počet kroků Kalorií Vzdálenost Kliknutím 
na dotykové tlačítko braceiet přepnete na odpovídající data v reálném čase. Každou noc v 
00:00 hodina náramek automaticky vymaže data, přepočítá data pro nový den, uloží historická 
data a nahraje počet APP APP kliknutím na dotykové tlačítko náramku pro přepnutí na stránku 
režimu pohybu, která může zobrazit statistiky aktuální kroky pohybu v reálném čase (Použijte 
prosím sportovní data z celého dne jako reference místo několika kroků desítky kroků) .Kalory: 
klikněte na dotykové tlačítko náramku a přejděte na stránku kalorií, která může zobrazit kalorii 
data spotřebovaná aktuálním cvičením v reálném čase. Vzdálenost: Kliknutím na dotykové 
tlačítko náramku přepnete na stránku vzdálenosti a zobrazí se aktuálně vygenerovaná data o 
pohyblivé vzdálenosti v reálném čase. Zadejte rozhraní APP: Klikněte na tlačítko g g cílový 
počet kroků za den lze nastavit sloupec lze vidět v sloupci. Pokud potřebujete zobrazit historická 
data, klikněte na následující obrázek podrobného rozhraní Target T.> Klikněte na 2. Klikněte 
na> Aktuální počet kroků, údaje o vzdálenosti a spotřebě kalorií ve sloupci pro vstup do 
sportovního rozhraní pro zobrazení historických dat. Viz 
3. Monitorování srdeční frekvence Monitorování krevního tlaku Klikněte na dotykové tlačítko 
náramku a přepněte na rozhraní pro monitorování srdečního tepu nebo krevního tlaku, aby 
náramek automaticky provedl jedno měření tlaku. Po čekání na několik vteřin, kdy náramek 
vibruje, je měření dokončeno. Monitorování tepové frekvence klikněte na dotykové tlačítko 
náramku a přepněte na rozhraní pro monitorování tepové frekvence. Vibrujte a zobrazte 
konečnou měřenou hodnotu tepové frekvence a nahrajte tato data do APP Při měření se 
ujistěte, že světlo vyzařované ze spodní části náramku je v kontaktu s váhou, aby se změřila 
přesná hodnota tepové frekvence. sledování tlaku klikněte na tlačítko prstem dotykové tlačítko 
pro přepnutí do rozhraní pro monitorování krevního tlaku, ruční prsten začne automaticky 
sledovat krevní tlak, čeká několik sekund, prstenec ruky vibruje a zobrazí konečnou hodnotu 
krevního tlaku a nahraje tato data APP Při měření se ujistěte, že světlo vyzařované ze spodní 
části náramku je v kontaktu se zápěstím, aby se změřila přesná hodnota krevního tlaku. ) 
Přístup k rozhraní aplikace 1Klikněte na tlačítko Nastavit Zadejte rozhraní měření tepu a 
krevního tlaku Klepněte na tlačítko Měření vodivosti, Po 30 sekundách se měření automaticky 
ukončí a údaje o tepu a krevním tlaku se zobrazí po dokončení měření (Pokud je tepová 
frekvence měření krevního tlaku se používá poprvé, rozhraní APP vyzve k výběru datového 



standardu pro měření. 
Klikněte na tlačítko Vstup do rozhraní měření historie srdečního tepu a krve. 2. Klikněte na> pro 
zobrazení historických dat měření. 3 Výběr zařízení Click Správa zařízení může spustit 
nepřetržité monitorování tepové frekvence Klepněte na tlačítko> Klepněte na tlačítko Lze 
zobrazit graf trendů historické kontinuální tepové frekvence 4 Provozní režim Klikněte na 
dotyková obrazovka pro přepnutí rozhraní displeje a stiskněte dotykové tlačítko po dobu 3 
sekund pro vstup do režimu měření pohybu, průběžně testujte tepovou frekvenci, počet kroků a 
údaje o najetých kilometrech a stiskněte tlačítko po dobu 3 sekund pro opuštění pohybového 
režimu měření pohybu. Klikni na APP, vstup do rozhraní pohybu a klikni na 3 sekundy před 
vstupem do režimu záznamu pohybu. Dlouhým stisknutím po dobu tří sekund vstoupíte do 
rozhraní pauzy. Záznam lze opět spustit nebo ukončit režim pohybu podle potřeby Click v 
pravém horním rohu režimu měření pohybu pro zobrazení historického záznamu pohybu 
Rozhraní Motion Start motion Ukončení / zrušení pauzy Ukončení měření měření režim měření. 
5 Připomenutí zprávy Pokud jsou v aplikaci nastaveny příslušné informace, které mají být 
odeslány a zapnut spínač, může náramek přijímat informace v reálném čase mobilního telefonu 
a uložit 3 položky. Otevřete aplikaci APP a klepnete na tlačítko Rozhraní pro správu Klikněte na 
možnost SMS Hemind start SMS upomínky Funkce připomenutí příchozího hovoru je nastavena 
stejným způsobem jako upozornění na zprávu. Další více připomínkové funkce lze kliknout na 
"Další připomenutí" v rozhraní pro správu náramků. Po zadání více upomínkových rozhraní se 
podle potřeby otevírají příslušná upozornění. 7. Vyhledejte stránku mobilního telefonu Když je 
náramek vázán na mobilní telefon, pokud potřebujete najít mobilní telefon, klepněte na dotykové 
tlačítko, chcete-li přepnout na rozhraní pro vyhledání mobilního telefonu. mobilní telefon a 
stiskněte tlačítko na 3 sekundy, mobilní telefon odešle konkrétní hlasové upozornění. Stránka 
Vypnutí Přepněte na obrazovku vypnutí, stiskněte a podržte dotykové tlačítko po dobu 3 
sekund, vyberte možnost ANO na vyskakovací stránce a vypněte náramek. 
9.Ostatní funkce APP Sleep tracking .Klikněte na Vstup do režimu spánku režimu click pro 
zobrazení kvality spánku a záznamů o čase probuzení Shake a fotit a najít náramek Po otevření 
povolení kamery APP na mobilním telefonu klikněte na ikonu křížku " rozhraní APP pro vstup do 
chvějícího se fotografování a rozhraní pro vyhledávání náramků a po kliknutí na tlačítko "Mobilní 
telefon může být ovládán tak, aby fotografoval třepáním ramene na sobě náramek. Klikněte na" 
Inteligentní náramek bingding osvětluje obrazovku a dvakrát vibruje Základní ovládání 
parametrů NRF52832 Displej s displejem 096 Barevný displej TFT Rozlišení 160 80dpi 
Hmotnost výrobku 24.2B Produkt ize: 51 129'2.2CM Vodotěsné provedení: IP67 Náramek 
matera: ochrana životního prostředí Kapacita baterie 105 mAh ipolymer Doba zpracování 5-7 
dní Režim synchronizace: Bluetooth4.0 Provoz teplota: -10 C-50C . 
Nabíječka wist popruh návod prade TPU bracelet . 


