
     

     

spodnej časti 
prístroja sa po prepnutí na toto rozhranie rozsvieti, začne 
meranie. Poznámka: meranie krvného tlaku je založené na 
technike PPG..

   Ako je zobrazené na ľavej strane, funkciou tohto rozhrania je 
meranie teploty prostredia. Pretože zariadenie je ovplyvnené  
telesnou teplotou, v meraných údajoch bude odchýľka 0,5 až 1,5 
stupňa.

     

m
m
H
g

ECG

PPG
+

4 posledné čísla  Bluetooth

Firmware verzia 

model náramku

iOS

 

1

2

3

Prepojenie s aplikáciou

    Keď je zariadenie plne nabité, stiahnite si prosím aplikáciu APP. 
Oskenujte telefónom jeden s QR kódov viď. dole “použite QR kód 
pre príslušný systém , ktorým disponujem telefón” , alebo vyhľadajte 
v obchode aplikáciu z názvom  "Wearheart”.   

     

Registrácia

1: Táto oblasť je najlepšou oblasťou 
dotyku
     

2: Správny spôsob merania EKG

    

     Ak si vyberiete aplikáciu na meranie EKG, v telefóne sa zobrazí trend a zmena 
priebehu v reálnom čase. Postup merania: Spustite aplikáciu "Wearheart", kliknite 
na tlačidlo "Health" na dolnom paneli aplikácie APP a potom kliknite na tlačidlo " 
measurement" (pri prvom použití zariadenia,je voľba "measurement" v šedom 
režime, je potrebná kalibrácia, pre kalibráciu kliknite na "calibration" , kalibrácia 
krvného tlaku sa delí na presnú kalibráciu - "Precise value calibration" a kalibráciu 
úrovne krvného tlaku - "Blood Pressure level calibration" , ak poznáte krvný tlak, 
vyberte "presnú kalibráciu" a zadajte hodnotu Systolického  a Diastolického tlaku , 
ak neviete, kliknite na "kalibráciu hladiny krvného tlaku" a zvoľte hladinu krvného 
tlaku, v prípade že mávate vyššie hodnoty krvného tlaku, tak vyberte možnosť "
Little High" alebo "High" , v prípade nižších hodnôt zvoľte možnosti "LittleLow" 
alebo "Low", v prípade normálneho tlaku vyberte možnosť "Normal" (za normálny 
tlak sa považuje krvý tlak v hodnote 120/80) a potom kliknite pre štart merania na "
Start measuring", umiestnite ukazovák na elektródu na meranie, trvanie je 30-60 
sekúnd, záverečná správa sa ukáže po ukončení merania. táto správa má iba 
informatívny charakter, nenahrádza lekárske vyšetrenie, presnosť merania môže 
ovplyvňovať
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     一:EKG merania je možné merať priamo na náramku (offline), alebo aj v APP, 
obe metódy

       1:Meranie na náramku (meranie offline) najskôr prepnite rozhranie na meracie 
rozhranie EKG na zariadení, ako je uvedené nižšie:

   Bez ohľadu na to, či ide o meranie v režime off-line alebo meranie 
na strane APP, musí byť správna poloha tela. Pri meraní off-line, 
prepnite rozhranie na rozhranie merania EKG (vľavo), ukazovák sa 
dotýka ľavej a pravej elektródy súčasne, priebeh sa objaví po troch 
sekundách (vlnovka je analógový priebeh), zariadenie upozorní na 
koniec merania po 30-60s, potom môžete zobraziť históriu v APP, 
zvoľte 

2:Meranie pomocou aplikácie (on-line meranie)

   

   

   

    

  Proces vypnutia je nasledujúci: prepnite na vyššie uvedené rozhranie, dlho 
stlačte tri sekundy, objaví sa otázka, či chcete vypnúť zariadenie kliknite
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Typ zariadenia: športový náramok

Váha produkt: 24gu

Dĺžka náramku: 24CM

Stupeň krytia: IP67

Materiál: TPU+316+PC

Typ batérie: High-density polymer battery

Kapacita batérie: 110mAh.

Metóda synchronizácie: Bluetooth 4.0

Systémové požiadavky: Android alebo IOS

Hlavný čip: nRF52832

Senzor: BST-MBA253

EKG čip: US medical grade TI chip

Čip srdcového tepu: HRS3300DS

Display : OLED0.73(128*88)

Pracovná teplota: v rozmedzí -10-50 C

Obsah balenia: náramok, návod na obsluhu

Užívateľský manuál

OLED Displej Dotykové tlačidlo   Náramok
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Informácie o  krvnom tlaku

Model :

   Postupujte podľa pokynov lekára. Toto zariadenie je citlivé na 
správnosť (tesnosť) nosenia, hovoru, pôsobenia a meracieho 
prostredia (suchosť ruky). Užívateľ, ktorý trpí poruchou krvného 
obehu , prosím dodržujte pokyny lekára na liečbu. Výsledky 
merania produktu sú len informačné pre Vás, nenahrádza lekárske 
vyšetrenie.

Názov produktu
:

Adresa:

Zákazník:

telefón：

Kontakt

Address:

Dátum 
predaja:

Spárovanie náramku

Press three 
seconds long
to switch

    CARNEO FIT+

Prvé použitie
Ďakujeme, že ste si zakúpili náš inteligentný náramok. Pred 

používaním si najskôr pozorne prečítajte návod na používanie, aby 
ste zabránili nesprávnej prevádzke. 

1: Pred prvým použitím úplne nabite batériu. USB konektor sa 
nachádza na konci tela náramku a to na strane, kde je na gumennom 
náramku označenie USB. Uvoľniť ho môžete dvomi spôsobmi.

SK
Spôsob odstránenia 
náramku 1

Spôsob odstránenia 
náramku 2

Ako je znázornené vyššie, na obrácku 
č. 1 , ľavou rukou uchopte telo náramku a 
pravou rukou časť náramku, na ktorej je 
na spodnej časti označenie USB. S 
pravou rukou vyhnite gumenný náramok 
o cca  45 ° a potm ho opatrne odtrhnite 
od tela náramku. Vložte koniec USB do 
napájacieho adaptéra na nabíjanie.

Ako je znázornené vyššie, na 
obrácku č. 2 , ľavou rukou uchopte 
telo náramku a pravou rukou časť 
náramku, na ktorej je na spodnej 
časti označenie USB. S pravou 
rukou opatrne odtrhnite v smere 
šípky ako na obrácku od tela 
náramku. Vložte koniec USB do 
napájacieho adaptéra na nabíjanie.

Po odstránení gumenného náramku zasuňte USB 
port na tele náramku do portu USB (napr. do USB 
počítača, alebo štandardného napájacieho adaptéra) 
.Vstupné napätie je 5V1A alebo 5V2A. Indikátor 
zariadenia sa pri nabíjaní nepretržite rozsvieti  a na 
hlavnej obrazovke sa zobrazí stav nabíjania. 
Kontrolka sa rozsvieti po úplnom nabití.

Poznámka : Táto aplikácia  vyžaduje , aby systém mobilného  telefónu bol: Systém 
Android  4.4 alebo  vyšší  (Android ), systém  ISO 8.2 alebo  vyšší  (Apple ), nie je 
kompatibilný s telefónmi s iným systémom.! Bluetooth musí byť 4.0 alebo vyšší. 

Po prevzatí aplikácie APP musia noví používatelia najskôr zaregistrovať svoju 
osobnú identitu a spustiť APP tak, ako to vyžaduje registrácia. Po dokončení 
registrácie zadajte prosím účet a heslo na prihlásenie.

Po ukončení operácie otvorte nastavenia bluetooth v telefóne, spustite 
nainštalovanú aplikáciu (Wearheart), kliknite na "Mine" v spodnej stavovej lište a 
potom kliknite na “connecting bracelet”, vyberte príslušní náramok a pripojte ho! 
Po úspešnom pripojení sa na displeji náramku zobrazí ikona  Bluetooth.

Nastavenia osobných informácií

Po pripojení náramku zadajte informácie o používateľovi, kliknite na tlačidlo "
Mine", "Personal device" v dolnom stavovom riadku aplikácie, podľa vlastných 
údajov nastavte výšku, váhu, pohlavie a spôsob nosenia v dialógovom okne (Tipy: 
správne informácie sú účinnejšie pre presnosť merania)

Návod na obsluhu zariadenia

Ako je znázornené vpravo, (funkcia 
dotykovej oblasti, keď zariadenie

je vypnuté,  stlačte na  tri sekundy 
pre zapnutie, takisto dlhým podržaním 
min- 3 sekundy zariadenie vypnete.

Ako je znázornené na ľavej strane, pri meraní EKG 
sa ukazovák dotýka ľavej aj pravej  elektródovej 
platničky zároveň (alebo ukazovákom a 
prostredníkom sa dotýkate každej elektródovej 
platničky samostatne , obe metódy sú k dispozícii), 
uvoľnite sa, nepohybujte sa počas merania, pokúste 
sa nehovoriť až do konca merania (čas merania 
medzi 30-60s). Ak je krivka EKG abnormálna, prosím 
opakujte meranie, ak je pokožka  suchá, navlhčite 
kožu zápästia a potom merajte a udržiavajte 
elektródovú platňu a pokožku v dobrom kontakte (
meranie EKG je rozdelené na meranie offline a on-
line merania)

Merania elektrokardiogramu

posledný záznam, môžete prehrávať záznamy a mnohé ďalšie 
parametre výsledkov merania, ako napríklad HRV, zatiaľ čo merané 
EKG krivky môžu byť zdieľané alebo poslané lekárovi na ďalšiu 
analýzu.

Rozhranie Času

Ako je zobrazené na ľavej strane je časové 
rozhranie zariadenia (hlavné rozhranie), toto 
rozhranie má informácie o čase, informácie o 
napájaní a informácie o pripojení Bluetooth. 
Automaticky kalibruje čas, kým je zariadenie 
pripojené k telefónu APP

(Wearheart), ak chcete prepnúť časové 
rozhranie, dlho stlačte dotykový priestor na 3 
sekundy, automaticky sa prepne.

Ako je zobrazené naľavo, toto rozhranie zobrazuje hlavne 
aktuálny počet krokov a dáta sa automaticky vymažú každú noc 
o 24:00. Údaje sa ukladajú a informácie sa synchronizujú s APP 
po pripojení APP. Prístroj prepočíta novú informáciu o krokoch.

Počítadlo krokov

Počítadlo kalórií

Ako je zobrazené naľavo, toto rozhranie zobrazuje dennú 
hodnotu spálených kalórií používateľa a dáta sa automaticky 
vymažú každú noc o 24:00. Údaje sa ukladajú a informácie sa 
synchronizujú s APP po pripojení APP. Prístroj prepočíta nové 
informácie o kalóriách.

Počítadlo vzdialenosti

Ako je to zobrazené naľavo, toto rozhranie zobrazuje 
informácie o dennom počte ujdených kilometrov používateľa a 
dáta sa automaticky vymažú každú noc o 24:00. Údaje sa 
ukladajú a informácie sa synchronizujú s APP pri pripojení APP. 
Prístroj prepočíta nové informácie o ujdených kilometroch.

Meranie srdcového tepu

Ako je zobrazené naľavo, funkciou tohto rozhrania je 
meranie srdcovej frekvencie. Zelené svetlo na spodnej časti  
zariadenia sa pri prepnutí na toto rozhranie rozsvieti a začne 
sa meranie. Poznámka: nameraná srdcová frekvencia je 
založená na technike PPG.

Meranie krvného tlaku

Ako je zobrazené naľavo, funkciou tohto rozhrania je 
meranie krvného tlaku. Zelené svetlo na 

Teplota okolia

Hľadanie telefónu

Ako je zobrazené na ľavej strane, táto funkcia hľadá telefón, 
keď telefón je stratený, dlho stlačte dotykový priestor po dobu 
troch sekúnd, telefón vydá zvuk,  (obmedzenie vzdialenosťou 
dosahu Bluetooth ).

Vypnutie a verzia.

Ako je zobrazené na ľavej strane, ide o rozhranie 
napájania, ktoré obsahuje informácie o čísle Bluetooth a 
informácie o verzii firmvéru.

 áno pre vypnutie, nie je výstup z rozhrania.

Rozhranie 
vypnutia.

Rozhranie 
vypnutia.

Dlhým 
stlačením 
vypnete.

Dlhým stlačením 
vypnete.

kliknite pre 
výber

Viac funkcií

Tento produkt je high-tech produkt, pretože neustálov aktualizáciou 
technológií a algoritmov, sa snažíme neustále zlepšovať funkciu produktu,.

Základné  parametre

Vyššia hodnota krvného tlaku, keď systola vypudí krv do tepien, sa nazýva "
systolický tlak". Nižšia hodnota krvného tlaku -pokojový stav,medzi dvoma sťahmi 
srdca sa nazýva "diastolický tlak". Hodnoty krvného tlaku väčšiny ľudí  80 (
diastolický tlak) -120 (systolický tlak) . Vo všeobecnosti je krvný tlak seniorov vyšší 
ako u mladých, krvný tlak mužov je vyšší ako u žien. Krvný tlak je iný, po cvičení, 
po jedle, osobné faktory, nálada dobrá alebo zlá a tak ďalej, to všetko má vplyv na 
hodnotu krvného tlaku.         

        

Záručný list

Predajca:

Upozornenie
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