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Uživatelská příručka
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Začínáme:
Zařízení iHealth Edge nejdříve nabijte pomocí USB kabelu.

Ujistěte se, že máte staženou aplikaci iHealth. Seznam podporovaných telefonů naleznete na
www.ihealthlabs.com. Seznam podporovaných telefonů naleznete také v sekci FAQ.

Připojení Vašeho smartphonu k zařízení iHealth Edge je opravdu jednoduché. Stačí pouhé tři
kroky: zapněte Bluetooth ve Vašem smartphonu (obrázek 1); přihlaste se k Vašemu účtu a
postupujte podle instrukcí (obrázek 2); pro spárování zařízení zadejte do Vašeho smartphonu
poslední dvě číslice ze šesti-místného kódu, který bude zobrazen na displeji zařízení iHealth Edge.
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Displej iHealth Edge
Zařízení iHealth Edge umí zobrazovat následující informace (na další obrazovku se posuváte
poklepáním na displej):

Datum a čas

Cíl

Spálené kalorie

Krokoměr

Ušlá vzdálenost

Režimy
Zařízení iHealth Edge autimaticky zaznamenává Váš režim spánku (obrázek 1) a Vaší dení
aktivitu, popřípadě cvičení (obrázek 2). Zařízení je také vybaveno “letovým režimem” (obrázek 3).
V případě, že se nacházíte v prostoru letadla, doporučujeme tento režim zapnout.
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FAQ
Jaké iOS zařízení jsou kompatibilní s iHealth Edge?

• iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 5/5S, iPhone 5C, iPhone 4S, iPad Air, iPad Mini, iPad 4th Gen,
iPad 3rd Gen, iPod Tough 5th Gen
• je potřeba mít nainstalovanou verzi iOS 5.0 a vyšší
Jaké Android zařízení jsou kompatibilní s iHealth Edge?

•
•
•
•
•
•
•
•

Samsung Mega 6.3 - 4.2.2 nebo 4.4 a novější
Samsung Galaxy S5 SM-G9008V - 4.4 a novější
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 - 4.2.2. nebo 4.4 a novější
Samsung Galaxy S4 GT-I9505 - 4.2.2. nebo 4.4 a novější
Samsung Galaxy Note3 SM-N9006 - 4.4 a novější
HTC One M7 - 4.3 a novější
LG Nexus 4 - 4.3 a novější
LG Nexus 5 - 4.3 a novější

Jak provedu update softwaru zařízení iHealth Edge?
Neustále hledáme způsoby jak zařízení iHealth Edge vylepšit. Čas od času vychází aktualizace
softwaru, která přináší zlepšení chodu zařízení. V případě, že vyjde nová aktualizace, aplikace ve
Vašem smartphonu Vás automaticky upozorní. Pro aktualizování zařízení postupujte podle pokynů
zobrazených na obrazovce Vašeho smartphonu.
Jak provedu resetování iHealth Edge do továrního nastavení?
Jakmile provedete reset iHelath Edge do tovární nastavení, budou smazány veškerá nasbíraná
data. V případě, že si chcete data uchovat, je potřeba nejdříve provést synchronizaci s Vaším
počítačem.
Pro resetování zařízení do továrního nastavení připojte zařízení k nabíječce. Poté zmáčkněte a
držte tlačítko po dobu 8 vteřin.
Kdy je potřeba resetovat zařízení iHeatlh Edge?
V případě, že máte problém připojit zařízení iHealth Edge k Vašemu smartphonu pomocí Bluetooth
resetujte zařízení.
První použití zařízení iHealth Edge
Před prvním použitím zařízení iHealth Edge je potřeba zařízení nabít (nabíjení zařízení trvá cca
2-4 hodiny). Pro nabití zařízení použijte USB kabel, který je součástí balení, a připojte ho k
Vašemu počítači. Pro prodloužení životnosti baterie zařízení nabíjejte zařízení vždy, když klesne
stav baterie na 20%.
Jak spáruji zařízení iHealth Edge se svým účtem?
Před párovacím procesem se ujistěte, že je zařízení plně nabito. Dále postupujte podle
následujících kroků:
1. Stáhněte si aplikaci iHealth MyVitals 2.0 z App Store nebo Google Play
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zapněte Bluetooth na Vašem smartphonu
Spusťte aplikaci a vytvořte si účet (v případě, že již účet máte, tak se přihlaste)
Po přihlášení zvolte “Activity and Sleep”
Poté zvolte “Add device” a klikněte na zařízení “AM3S” > “Done”
Na displeji Vašeho zařízení iHealth Edge se zobrazí 6mistný kód
Pro spárování zadejte poslední dvě čísla
V případě, že se Vám na displeji iHealth Edge kód nezobrazil, zopakujte kroky 1-6

Je možné připojit zařízení iHealth Edge k více účtům?
Bohužel není možné připojit zařízení iHealth Edge k více účtům.
Proč bych měl aktualizovat aplikaci ve svém smartphonu?
Aktualizace přináší zlepšení chodu aplikace, případně nové funkce.
Kdy se smažou data z iHealth Edge?
Mazání dat probíhá automaticky každý den o půlnoci. Zařízení uchovává v paměti 14 po sobě
jdoucích dnů. Ujistěte se, že zařízení každých 13 dnů synchronizujete s Vaším počítačem
(doporučujeme synchronizovat zařízení denně).
Jak zapnu “letový režim” na iHealth Edge?
Letový režim se zapíná přímo v aplikaci. Letový režim se automaticky vypne, jakmile budete delší
dobu v pohybu.
Synchronizování zařízení iHealth Edge
Pro synchronizování dat z Vašeho zařízení do Vaší aplikace je potřeba mít zapnutý Bluetooth a
také mít připojení k Internetu. Synchronizaci provedete přes aplikaci pomocí zmáčknutí možnosti
“sync”. Pokud jste připojeni k Internetu, data se zároveň přenesou do iHealth Cloudu.

Jak často bych měl zařízení iHealth Edge synchronizovat?
Doporučujeme provádět synchronizaci každý den.
Jak je prováděno měření spálených kalorií?
Zařízení iHealth Edge zaznamenává počet spálených kalorií v průběhu dne a zároveň měří Váš
bazální metabolismus (BMR), což je množství spálených kalorií v klidovém stavu. Tento výpočet je
založen na Vašem věku, pohlaví, výšce a hmotnosti.
Je zařízení iHealth Edge vhodné pro měření všech tělesných aktivit?
Nejpřesněji zařízení měří, když je tělo v pohybu (běh, chůze). V případě posilování s činkami
dochází k menším nepřesnostem.
Jak je určována úroveň aktivity?
Aby jste zůstali motivováni, zařízení Vám hodnotí Vaší denní aktivitu. Existují tři úrovně 1-3, kde
dosažení první úrovně by mělo být Vaším cílem. Pomocí animace na displeji zařízení iHealth
Edge zjistíte, které úrovně jste dosáhli. Animace zobrazí žabku a ta na základě počtů kroků, které
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za den ujdete vyskáče na danou příčku: 2,500 = třetí pozice; 5,000 kroků = druhá příčka; 10,000
kroků = první příčka
Je možné zařízení používat během sportů jako je basketbal nebo fotbal?
Zařízení můžete bezpečně používat během těchto aktivit, nicméně měření nebude přesné. Pro co
nejpřesnější měření doporučujeme manuálně zvolit v aplikaci “non-walking” a “non-running”.
Jak můžu přepínat mezi jednotlivými režimy?
Jednoduše se dotkněte displeje zařízení iHealth Edge pro přepnutí do dalšího režimu.
Jak funguje monitorování spánku?
Monitorování spánku probíhá automaticky a zařízení analyzuje kvalitu Vašeho spánku. To
znamená, že zaznamenává údaje typu: jak dlouho Vám trvalo, než jste usnuli, jak moc jste se
v průběhu spánku pohybovali, kolikrát jste se během noci probudili, atd.
Jak funguje tichý alarm?
Díky tichému alarmu Vás zařízení vzbudí pomocí vibrací (vibrace trvají cca 40 vteřin), místo
klasického budíku.
Jak zařízení iHealth Edge nosit?
Zařízení iHealth Edge můžete nosit na Vašem zápěstí jako hodinky nebo připnuté k pasu.
Je zařízeni iHealth Edge voděodolné?
Zařízení iHealth Edge je pouze odolné vůči kapkám vody (pot, déšť), nicméně není vhodné pro
plavání ani sprchování.
Jaké informace zobrazuje displej zařízení iHealth Edge?
Na displeji zařízení se zobrazují následující informace: datum a čas, krokoměr, ušlá vzdálenost,
spálené kalorie a cíl.
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Výhradní dovozce pro ČR a Slovensko:
EasyCo s.r.o.
Štěrboholská 1307/44
102 00 Praha 10
Česká republika
tel.: (+420) 261 211 521, 261 224 555
www.easystore.cz
www.easyco.cz
info@easystore.cz
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