
По време на измерването на ЕКГ трябва
непрекъснато да докосвате проводящия бутон
(както е показано на фигурата по-долу). За да
бъде измерването точно, трябва да останете
неподвижни по време на измерването.
Времето за измерване е приблизително 60
секунди.
 

Ако кривата на ЕКГ е хаотична или постоянно
се движи, направете измерването отново.
По време на измерването устройството трябва
да приляга плътно към кожата.
Измерванията могат да се извършват и с
включено приложение за смартфон.

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7

Wrocław
POLAND

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
- Часовници
- Педометър
- Изминато разстояние
- Измерване на изгорените калории
- Монитор на съня
- 5 спортни режима (ходене, бягане, катерене,
колоездене, баскетбол)
- Измерване на телесната температура (с
възможност за избор на част от тялото,
резултатите могат да бъдат прочетени в
приложението) 
- Заседнал режим 
- Информация за входящо повикване
(възможност за отхвърляне на повикването)
- Информация за входящи известия заедно със
съдържание, видимо на часовника (WeChat, QQ,
Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk и др.)
- Измерване на ЕКГ
- Лазерно лечение 
- Таймер 
- Функция "Намиране на телефона".
- 8 езика в приложението
- Измерване на сърдечния ритъм
- Измерване на кръвното налягане
- Измерване на кислорода в кръвта (здравната
история може да бъде прочетена от
приложението на телефона)

Дисплей: 1,30" IPS
Резолюция на екрана: 360*360dpi
Водоустойчивост: IP67
Сензор за сърдечен ритъм/кислород в кръвта:
2703+4404
Сензор за телесна температура: Ct1711
Сензор за ЕКГ: TI ADS1291
Сонда за лазерно лечение: GLD-650W005-2
Капацитет на батерията: 280mAh
Синхронизация: Bluetooth 5.0
Стойка за зареждане, Ръководство за
потребителя, Smartwatch WF800
Съвместимост на устройствата: iOS8.2 + Android
4.4 и повече

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
1.Защита: 
- Почиствайте часовника с мека кърпа, за да го
поддържате чист (използвайте чиста вода или
морска вода)
2.Бележки относно водоустойчивостта (дори
ако е водоустойчив часовник):
обръщайте внимание на следните методи, тъй
като те влошават водоустойчивостта
-Моля, не носете часовника под душа.

-Моля, не носете часовника в отопляем басейн,
сауна или друга среда с висока температура/
влажност.
-Часовниците не трябва да се носят, когато се
мият ръцете или лицето или когато се работи със
сапун или детергент.
-Когато се гмуркате в морето, не забравяйте да
измиете солта или мръсотията от часовника.

ГАРАНЦИЯ
1. При нормална употреба, при условие че
продуктът няма механични повреди и не е
причинен от неправилна употреба,
потребителите могат да се възползват от
безплатно гаранционно обслужване в
продължение на 24 месеца от датата на
закупуване.
2. Потребителите не могат да се възползват от
гаранцията, ако:
А. те сами са причинили щетите,
Б. гаранционният срок е изтекъл,
В. те не са използвали продукта в съответствие с
инструкциите за употреба и поддръжка,
Г. продуктите са били разглобявани,
ремонтирани или потапяни във вода.

ИЗМЕРВАНЕ НА ЕКГ ПАРАМЕТРИ НА УСТРОЙСТВОТО SMARTWATCH 
WATCHMARK WF800

Инструкции за употреба

watchmark.com

Sensor pomiaru tętna

Sensor pomiaru 
temperatury 

Styki ładowania

Sensor pomiaru EKG

Sensor kuracji laserowej

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, БЛАГОДАРИМ
ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ НАШИЯ ПРОДУКТ!

ОБЯСНЕНИЕ НА БУТОНИТЕ ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Изтеглете приложението "SmartHealth", като използвате
специалния магазин или QR кода.

След като инсталирате приложението, включете
Bluetooth на телефона си и отворете инсталираното
приложение. Потвърдете всички искани от тях
съгласия и други разрешения. Попълнете личните
си данни във формуляра за кандидатстване.
За да свържете часовника си, изберете: "Настройки"
и след това "Състояние на устройството".
Телефонът ще потърси Bluetooth устройството,
изберете правилния модел (WF800).

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХАРДУЕР

iOS 8.2 и по-нова версия
Android 4.4 и по-висока
версия
Поддържа Bluetooth 5.0 

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

ФУНКЦИЯ ЗА ГРИЖИ 
За да може да използва функцията за грижи,
лицето, което иска да вижда редовно нашите
измервания, трябва да има и приложението
SmartHealth. След като инсталирате приложението,
добавете лицето в паметта на устройството, след
това раздела за грижи и след това плюса в горния
десен ъгъл (Можете да намерите данните за
потребителското име или QR кода в настройките,
като кликнете върху нашия профил). ще бъде
изпратена покана, която трябва да бъде приета,
като влезете в раздела Нов приятел. Сега можем
непрекъснато да проверяваме резултатите от
измерванията на другото лице.

Включване/
изключване 

Измерване на ЕКГ

Връщане към

Колан

Вижте

Лазер 
лечение 

Бутон за включване/изключване на часовника и
екрана:
- Натиснете продължително, за да включите/
изключите устройството.
- Кратко натискане включва/изключва основния
екран.

Бутон за лазерно лечение:
-Кратко натискане от нивото на интерфейса стартира
лазерна терапия.Изглед:
-Дългото натискане от главния екран активира
режима за смяна на циферблата.
-Превъртете наляво, за да преминете към следващия
интерфейс.
-Дръпнете надясно, за да преминете към предишния
интерфейс.
-Плъзнете пръст нагоре от началния екран, за да
покажете информация за сигналите.. Плъзнете надолу
от началния екран, за да активирате настройките

Моля, прочетете внимателно пълните
инструкции преди употреба. Препоръчително
е да използвате само оригиналните батерия,
зарядно устройство и аксесоари, включени в
комплекта на устройството.
Нито производителят, нито дистрибуторът
носят отговорност за използването на
аксесоари на трети страни.
(Функциите, изброени в това ръководство,
могат да се различават леко при различните
модели, тъй като ръководството представлява
общо описание на смарт часовника, а някои
модели могат да се различават 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.

Този продукт използва магнитно зареждане.
Свържете поставката за зареждане 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.
Необходимото входно напрежение е 5V1A или
5V2A.
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.

Лазерното лъчение има аналгетичен,
противовъзпалителен и противооточен ефект,
засилва микроциркулацията, създава нови
кръвоносни съдове, влияе върху имунологичните и 

ЛАЗЕРНО ЛЕЧЕНИЕ 

КАЛИБРИРАНЕ НА МАНОМЕТЪР
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. След като инсталирате специалното
приложение, отидете на началната страница и
потърсете функцията "PRESSURE". След като
въведете функцията, натиснете бутона
"CALIBRATION" и въведете резултата от
измерването от класическия апарат за измерване
на кръвно налягане.

 хормоналните процеси, улеснява нервната
регенерация, ускорява растежа на костите и
стимулира синтеза на мускулни влакна.

Продължителността на терапията е 60 секунди.
Препоръчителната дневна доза е 3 процедури от по
60 секунди всяка.
ВНИМАНИЕ!!! Лазерната терапия Smartwatch WF800 е
предназначена за подпомагане на тялото. Не
трябва да се използва като метод за лечение!


