
Během měření EKG byste se měli nepřetržitě dotýkat
vodivého tlačítka (jak je znázorněno na obrázku níže).
Aby bylo měření přesné, musíte během měření zůstat
v klidu.
Doba měření je přibližně 60 sekund.
 

Pokud je křivka EKG neuspořádaný nebo se neustále
pohybuje, proveďte měření znovu.
Zařízení musí během měření těsně přiléhat ke kůži.
Měření lze provádět i se zapnutou aplikací pro chytré
telefony.

www.watchmark.cz
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Wrocław
POLAND

HLAVNÍ FUNKCE

- Hodinky
- Krokoměr
- Ujetá vzdálenost
- Měření spálených kalorií
- Monitor spánku
- 5 sportovních režimů (chůze, běh, lezení, jízda na
kole, basketbal)
- Měření tělesné teploty (možnost výběru části těla,
výsledky lze přečíst v aplikaci) 
- Sedavý způsob 
- Informace o příchozím hovoru (možnost hovor
odmítnout)
- Informace o příchozích upozorněních spolu s
obsahem viditelným na hodinkách (WeChat, QQ,
Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk atd.)
- Měření EKG
- Laserové léčení 
- Časovač 
- Funkce „Najít telefon“.
- 8 jazyků v aplikaci
- Měření tepové frekvence
- Měření krevního tlaku
- Měření okysličení krve (Historie zdravotních funkcí
lze číst z aplikace v telefonu)

Zobrazit: 1,30"IPS
Rozlišení obrazovky: 360*360dpi
Voděodolný: IP67
Senzor srdeční frekvence / kyslíku v krvi: 2703+4404
Snímač tělesné teploty: Ct1711
EKG senzor: TI ADS1291
Laserová léčebná sonda: GLD-650W005-2
Kapacita baterie: 280mAh
Synchronizace: Bluetooth 5.0
Obsah balení: Nabíjecí kolébka, uživatelská příručka,
Smartwatch WF800
Kompatibilita zařízení: iOS8.2 + Android 4.4 a vyšší

DŮLEŽITÁ INFORMACE
1.Ochrana: 
- Hodinky čistěte měkkým hadříkem, aby zůstaly čisté
(použijte čistou vodu nebo mořskou vodu)
2.Poznámky k voděodolnosti (i když se jedná o
vodotěsné hodinky):
věnujte pozornost následujícím metodám, protože
zhoršují voděodolný
-Prosím, nenoste hodinky ve sprchovém koutě.
-Prosím, nenoste hodinky ve vyhřívaném bazénu,
sauně nebo jiném prostředí s vysokou teplotou /
vlhkostí.

-Hodinky by se neměly nosit při mytí rukou nebo obličeje
nebo při práci s použitím mýdla nebo čisticího prostředku.
-Po potápění  do moře nezapomeňte z hodinek omýt
veškerou sůl nebo nečistoty.

ZÁRUKA
1. Při běžném používání, pokud výrobek nemá
mechanické poškození a nebyl způsoben nesprávným
používáním, mohou spotřebitelé po dobu 24 měsíců od
data nákupu využít bezplatného záručního servisu.
2. Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud:
A. škodu si způsobili sami,
B. vypršela záruční doba,
C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k použití a
údržbě,
D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí nebo
ponořeny do vody.

MĚŘENÍ EKG PARAMETRY ZAŘÍZENÍ SMARTWATCH 
WATCHMARK WF800

Návod k použití

watchmark.cz

Sensor pomiaru tętna

Sensor pomiaru 
temperatury 

Styki ładowania

Sensor pomiaru EKG

Sensor kuracji laserowej

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME,
ŽE JSTE SI ZAKOUPIL NÁŠ

VÝROBEK!

VYSVĚTLENÍ TLAČÍTEK POKYNY K NABÍJENÍ APLIKACE
Stáhněte si aplikaci „SmartHealth“, použijte vyhrazený obchod
nebo QR kód.

Po instalaci aplikace zapněte v telefonu Bluetooth a
otevřete nainstalovanou aplikaci. Potvrďte všechny
souhlasy a další oprávnění, o která žádají. V přihlášce
vyplňte své osobní údaje.
Chcete-li hodinky připojit, vyberte: „Nastavení“ a poté „Stav
zařízení“. Telefon vyhledá zařízení Bluetooth, vybere
správný model (WF800).

HARDWAROVÉ POŽADAVKY
iOS 8.2 a vyšší
Android 4.4 a vyšší
Podporováno Bluetooth 5.0 

HLAVNÍ ROZHRANÍ
Chcete-li změnit vzhled hlavní obrazovky, podržte ji po
dobu 2 sekund a poté můžete vybrat ciferník . Po
provedení výběru jej vyberte krátkým dotykem.
Hodinky mají na výběr 5 ciferníků:

FUNKCI PÉČE 
Pro použití funkce péče musí mít člověk, který chce
pravidelně prohlížet naše měření, také aplikace
SmartHealth.
Po instalaci aplikace přidejte osobu do paměti zařízení,
poté záložku péče a poté plus v pravém horním rohu
(Údaje o uživatelském jméně nebo QR kód najdete v
nastavení po kliknutí na náš profil). bude odeslána
pozvánka, kterou je třeba přijmout vstupem na kartu
Nový přítel.
Nyní můžeme průběžně kontrolovat výsledky měření
druhé osoby.

Zapnutí/vypnutí
hodinek a obrazovky

Měření EKG

Návrat

Pásek

Zobrazit

Laserové 
léčení 

Tlačítko pro zapnutí/vypnutí hodinek a obrazovky:
- Dlouhým stisknutím se zařízení zapne / vypne.
- Krátké stisknutí zapne / vypne hlavní obrazovku.

Tlačítko léčení laserem:
-Krátké stisknutí z úrovně rozhraní spustí laserovou
terapii.Zobrazit:
-Dlouhým stisknutím displeje z hlavní obrazovky se
aktivuje režim změny číselníku.
-Přejetím doleva přepnete na další rozhraní.
-Přejetím prstem doprava přepnete na předchozí rozhraní.
-Přejetím prstem nahoru z domovské obrazovky se zobrazí
informace o upozornění
-Přejetím prstem dolů z hlavní obrazovky aktivujte
nastavení

Před použitím si prosím pozorně přečtěte celý návod.
Doporučuje se používat pouze originální baterii,
nabíječku a příslušenství, které jsou součástí sady se
zařízením.
Výrobce ani distributor nenese odpovědnost za
použití příslušenství třetích stran.

(Funkce uvedené v tomto návodu se mohou mezi
modely mírně lišit, protože návod je obecným
popisem chytrých hodinek, některé modely se
mohou lišit od standardu).

Před prvním použitím by mělo být zařízení nabíjeno
alespoň 2 hodiny.
Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout
aplikaci, nainstalovat aplikaci a přijmout všechna
oprávnění, jinak nebudou dostupné všechny funkce.

Společnost si vyhrazuje právo na změnu obsahu
tohoto návodu.

Tento produkt používá magnetické nabíjení.
Připojte nabíjecí kolébku ke vstupu USB a druhý konec k
zadním nabíjecím kontaktům zařízení. Po připojení se
automaticky spustí nabíjení a na obrazovce se objeví
ikona nabíjení. Požadované vstupní napětí je 5V1A nebo
5V2A.
Plné nabití obvykle trvá 2 hodiny. Během nabíjení zařízení
nepoužívejte.
Upozornění: Nepřipojujte magnetický nabíjecí kabel k
žádným 2 kontaktům současně s vodivým materiálem,
protože by to mohlo způsobit zkrat.

Laserové záření působí analgeticky, protizánětlivě, proti
otokům, zvyšuje mikrocirkulaci, vytváří nové cévy, ovlivňuje
imunologické a hormonální procesy, usnadňuje regeneraci
nervů, urychluje růst kostí a stimuluje syntézu svalových
vláken.

Délka terapie je 60 sekund. Doporučená denní dávka jsou
3 ošetření po 60 sekundách.
POZORNOST!!! Laserová terapie Smartwatch WF800 je
navržena tak, aby podporovala tělo. Nemělo by se používat
jako léčebná metoda!

LASEROVÉ LÉČENÍ 

KALIBRACE TLAKOMĚRU
Možnost kalibrace tlakoměru zabudovaného do chytrých
hodinek prostřednictvím aplikace - pro zajištění
přesnějšího měření krevního tlaku lze chytré hodinky
kalibrovat pomocí lékařského tlakoměru. Po instalaci
speciální aplikace přejděte na domovskou stránku a
vyhledejte funkci "PRESSURE". Po zadání funkce stiskněte
tlačítko "CALIBRATION" a zadejte výsledek měření z
klasického tlakoměru.


