
Juhtnuppu tuleb EKG mõõtmise ajal pidevalt
puudutada (nagu on näidatud allpool oleval joonisel).
Et mõõtmine oleks täpne, peab kasutaja jääma
mõõtmise ajal paigale.
Mõõtmisaeg on umbes 60 sekundit. Kui EKG kõver on
ebaregulaarne või pidevalt liikuv, korrake mõõtmist.
Seade peab mõõtmise ajal tihedalt vastu nahka
istuma. Mõõtmisi saab teha ka nutitelefoni
rakendusega, mis on sisse lülitatud.
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PEAMISED FUNKTSIOONID
- Vaata
- Jalamõõtja
- Läbitud vahemaa
- Kalorite tarbimise mõõtmine
- Unejälgimisseade
- 5 spordirežiimi (kõndimine, jooksmine, ronimine,
jalgrattasõit, korvpall)
- Kehatemperatuuri mõõtmine (valitavad kehaosad,
tulemusi saab lugeda rakenduses) 
- Istuv režiim 
- Teave sissetulevate kõnede kohta (võimalus kõne
tagasi lükata)
- Teave sissetulevate teadete kohta, mille sisu on kella
peal nähtav (WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp,
KakaoTalk jne.).
- EKG mõõtmine
- Laserravi 
- Taimer 
- Funktsioon "Telefoni leidmine".
- 8 keelt rakenduses
- Südame löögisageduse mõõtmine
- Vererõhu mõõtmine
- vere hapniku sisalduse mõõtmine (tervise ajalugu saab
lugeda telefonis olevast rakendusest)

Ekraan: 1,30" IPS
Ekraani resolutsioon: 360*360 dpi
Veekindlus: IP67
Südame löögisageduse/vere hapnikuandur: 2703+4404
Kehatemperatuuri andur: Ct1711
EKG-andur: TI ADS1291
Lasersond: GLD-650W005-2
Aku mahutavus: 280 mAh
Sünkroonimine: Bluetooth 5.0
Laadimisalus, kasutusjuhend, nutikell WF800
Seadme ühilduvus: iOS8.2 + Android 4.4 või uuem
versioon

OLULINE TEAVE
1.Kaitse: 
- Puhastage kell pehme lapiga, et hoida see puhtana
(kasutage puhast vett või merevett).
2. veekindlus märkmed (isegi kui see on veekindel kell):
Pöörake tähelepanu järgmistele meetoditele, sest need
halvendavad veekindlust
-Ärge kandke kella duši all.
-Ärge kandke kella kuumutatud basseinis, saunas või
muus kõrge temperatuuri/niiskusega kohas.

-Ärge kandke kellasid, kui pesete käsi või nägu või
töötate seebi või pesuvahendiga.
-Meres sukeldumisel ärge unustage, et pesete soola ja
mustuse kellalt maha.

GARANTII
1.Tavapärase kasutamise korral ja tingimusel, et toode
ei ole mehaaniliselt defektne ega ole põhjustatud
väärkasutusest, saavad tarbijad tasuta garantiiteenust
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast.
2. Tarbijad ei saa garantiid kasutada, kui:
A. kahju on ise tekitatud,
B. garantiiaeg on lõppenud,
C. nad ei ole kasutanud toodet vastavalt kasutus- ja
hooldusjuhendile,
D. tooted on lahti võetud, ise parandatud või vette
kastetud.

EKG MÕÕTMINE

SEADME PARAMEETRID SMARTWATCH 
WATCHMARK WF800

Kasutusjuhend

watchmark.com

Pärast spetsiaalse rakenduse installimist minge kodulehele
ja otsige seejärel funktsiooni "PRESSURE". Pärast
funktsiooni sisestamist vajutage nuppu "KALIBREERIMINE"
ja sisestage klassikalise vererõhumõõtja mõõtmistulemus.

Sensor pomiaru tętna

Sensor pomiaru 
temperatury 

Styki ładowania

Sensor pomiaru EKG

Sensor kuracji laserowej

Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu
kasutusjuhend. Soovitame kasutada ainult originaalakut, -
laadijat ja -tarvikuid, mis on seadmega kaasas.
Tootja ega turustaja ei vastuta kolmandate isikute
lisaseadmete kasutamise eest.
(Käesolevas kasutusjuhendis mainitud funktsioonid
võivad mudeliti veidi erineda, kuna kasutusjuhend on
nutikella üldine kirjeldus, mõned mudelid võivad
standardist erineda).
Enne esimest kasutamist tuleb seadet laadida vähemalt 2
tundi.
Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima,
paigaldama ja aktsepteerima kõik õigused, vastasel juhul
ei ole kõik funktsioonid saadaval.

Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAME TEID,
ET OSTSITE MEIE 

TOODE!

NUPPUDE SELGITUS LAADIMISJUHISED APLIKATSIOON
Laadige alla SmartHealth rakendus, kasutage selleks
ettenähtud kauplust või QR-koodi.

Kui rakendus on paigaldatud, lülitage telefonis Bluetooth
sisse ja avage paigaldatud rakendus. Kinnitage kõik
nõutavad nõusolekud ja muud load. Täitke taotlusvormi
oma isikuandmed.
Kellade ühendamiseks valige: "Seaded" ja seejärel
"Seadme olek". Telefon otsib Bluetooth-seadet, valige
sobiv mudel (WF800).

NÕUDED RIISTVARALE
iOS 8.2 või uuem
Android 4.4 või uuem
Bluetooth 5.0 toetatud 

PEAMINE KASUTAJALIIDES
Avakuva välimuse muutmiseks hoidke seda 2 sekundit
all, seejärel valige valimisnupp . Kui olete oma valiku
teinud, koputage lühidalt, et seda valida.
Kellal on võimalik valida 5 numbrikella vahel:

HOOLIV FUNKTSIOON 
Kui inimene, kes soovib meie mõõtmisi regulaarselt
jälgida, soovib kasutada hooldusfunktsiooni, peab tal
olema ka SmartHealth rakendus.
Kui rakendus on paigaldatud, lisage inimene seadme
mällu, seejärel hoolduse vahekaardile, seejärel paremas
ülemises nurgas olevale plussile (kasutajanime või QR-
koodi üksikasjad leiate seadetest, kui klõpsate meie
profiilile). Saadetakse kutse, mille peate vastu võtma,
minnes vahekaardile Uus sõber.
Nüüd saame teise inimese mõõtmisi reaalajas
kontrollida.

Nupp kella ja ekraani sisse/välja lülitamiseks:
- Pikk vajutus lülitab seadme sisse/välja, lühike vajutus
lülitab avakuva sisse/välja.

Laseri tervendamisnupp:
-Lühike vajutus kasutajaliidesest laserravi alustamiseks.
Näita:
-Kauge vajutus põhiekraanilt aktiveerib numbrimuutmise
režiimi.
-Liigutage vasakule, et liikuda järgmise liidese juurde.
-Liigutage paremale, et minna eelmisele kasutajaliidesele.
-Liigutage avakuval üles, et vaadata teavitusteavet.
-Liiguta koduekraanil allapoole, et aktiveerida seaded

 kella ja ekraani
sisse/välja lülitamine

EKG mõõtmine

Tagasi

Vöö

Näita

Laserravi See toode kasutab magnetilist laadimist.
Ühendage laadimisalus USB-sisendiga ja teine ots
seadme tagumise laadimisviiguga. Kui seade on
ühendatud, algab laadimine automaatselt ja ekraanile
ilmub laadimise ikoon. Vajalik sisendpinge on 5V1A või
5V2A.
Täielik laadimine võtab tavaliselt 2 tundi. Ärge kasutage
seadet laadimise ajal.
Märkus: Ärge ühendage magnetilist laadimiskaablit
korraga 2 kontaktile juhtiva materjaliga, sest see võib
põhjustada lühise.

Laserkiirgusel on valuvaigistav, põletikuvastane ja
ödeemivastane toime, see suurendab
mikrotsirkulatsiooni, loob uusi veresooni, mõjutab
immunoloogilisi ja hormonaalseid protsesse, soodustab
närvide regenereerimist, kiirendab luukasvu ja stimuleerib
lihaskiudude sünteesi.

Ravi kestus on 60 sekundit. Soovitatav ööpäevane annus
on 3 ravikorda pikkusega 60 sekundit.
TÄHELEPANU!!! Smartwatch WF800 laserravi on
mõeldud keha toetamiseks. Seda ei tohiks kasutada
ravimeetodina!

LASERRAVI 

Võimalus kalibreerida nutikellasse sisseehitatud
vererõhumõõtjat rakenduse kaudu - täpsemate vererõhu
mõõtmiste tagamiseks saab nutikella kalibreerida meditsiinilise
vererõhumõõtjaga. 

VERERÕHU MONITORI KALIBREERIMINE


