
SMART PEAK FLOW BLUETOOTH ADAPTOR
Rychlý průvodce nastavením

SMART PEAK FLOW Bluetooth Adaptér je elektronické zařízení určené pro umožnění spojení mezi SMART PEAK 
FLOW výdechoměrem a jakýmkoliv chytrým telefonem umožňujícím Bluetooth připojení. Zařízení je nejlépe 
používat s chytrým telefonem bez 3,5mm zvukového konektoru. V případě, že telefon zvukový konektor 

obsahuje, Bluetooth adaptor není třeba.

Jak nastavit zařízeníJak nastavit zařízení

Nejdříve si podrobně pročtěte manuál k výdechoměru SMART PEAK FLOW a stáhněte z App Store (Apple) a 
Play Store (Android) aplikaci SMART PEAK FLOW (Smart Asthma).

Tento Bluetooth adaptor se připojuje přes 3,5mm zvukový konektor k vašemu SMART PEAK FLOW 
výdechoměru a pomocí Bluetooth spojení k vašemu telefonu (tak se eliminuje nutnost fyzického kontaktu 

mezi adaptorem a telefonem).

1.Zmáčkněte tlačítko na adaptoru a držte po dobu 3 sekund (kruh okolo knoflíku bude blikat červeně a modře)
2.Najděte na svém telefonu Bluetooth nastavení.2.Najděte na svém telefonu Bluetooth nastavení.
3.V Bluetooth nastavení zadejte pokyn „Spárujte s novým zařízením“ a počkejte, až se objeví na seznamu 
SMART PEAK FLOW a poté na něj klikněte. Můžete být vyzváni, abyste potvrdili spárování s Bluetooth 
adaptorem. V tomto případě klikněte na “Spárovat“. Pokud spárování proběhlo úspěšně, kruh kolem tlačítka na 
adaptoru bude svítit modře. Spárování s telefonem je nutno provést pouze jednou, Váš telefon si bude 
adaptor pamatovat.
4.Nyní připojte váš SMART PEAK FLOW výdechoměr do konektoru adaptoru a můžete začít měřit.

Jak používat váš SMART PEAK FLOW výdechoměr s Bluetooth adaptoremJak používat váš SMART PEAK FLOW výdechoměr s Bluetooth adaptorem

1.Stáhněte si do telefonu SMART PEAK FLOW aplikaci, nastudujte manuál k SMART PEAK FLOW výdechoměru.
2.Pokud se Vás aplikace zeptá na výběr zařízení, vyberte „Bluetooth zařízení“.
3.Nyní již můžete používat Váš SMART PEAK FLOW stejně, jako kdyby byl přímo napojen na telefon

Funkce Blutooth adaptoru
Zapnutí/vypnutí

1.Pro zapnutí držte zmáčknuté tlčítko na přední straně adaptoru po dobu 3 sekund (během této doby uvidíte 3 1.Pro zapnutí držte zmáčknuté tlčítko na přední straně adaptoru po dobu 3 sekund (během této doby uvidíte 3 
záblesky modrého světla). Až zařízení přejde do párovacího módu, uvidíte záblesky červeného a modrého 
světla. Pokud již byl adaptor s telefonem spárován dříve, spojí se s  telefonem automaticky (pokud má telefon 
zapnuté Bluetooth) a uvidíte svítící modré světlo.
2.Chcete-li adaptor vypnout, zmáčkněte tlačítko a držte ho po dobu 3 sekund. Během nich uvidíte 3 záblesky 
červeného světla.
3.Přestanete-li zařízení používat, do 2 minut se samo vypne. Doporučujeme zařízení vypínat, jakmile skončíte s 3.Přestanete-li zařízení používat, do 2 minut se samo vypne. Doporučujeme zařízení vypínat, jakmile skončíte s 
měřením. Šetříte tak baterii.

Nabíjení
Spojte nabíjecí kabel Micro-USB s portem Adaptoru a USB nabíjecího kabelu s jakýmkoliv počítačem nebo 
zásuvkou (přes adaptor zásuvky). Nabíjení baterie z 0 na 100% trvá přibližně 30 minut. Po plném nabití může 

být adaptor používán zhruba 4 hodiny. 

 


