
Az EKG-mérés során folyamatosan meg kell érintenie a
vezető gombot (az alábbi ábrán látható módon).
A pontos mérés érdekében a mérés során
mozdulatlanul kell maradnia.
A mérési idő körülbelül 60 másodperc.
 

Ha az EKG-görbe szabálytalan vagy folyamatosan
mozog, ismételje meg a mérést.
A készüléket a mérés során szorosan a bőrhöz kell
szorítani.
A méréseket az okostelefonos alkalmazás
bekapcsolásával is elvégezheti.
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Wrocław
POLAND

FŐVONALAK
- Ura
- Lépésszámláló
- Távolság megtett út
- Kalóriafogyasztás mérése
- Alvásfigyelő
- 5 sportmód (gyaloglás, futás, hegymászás,
kerékpározás, kosárlabda)
- Testhőmérséklet-mérés (testrészt választhat, az
eredményeket az alkalmazásban olvashatja le) 
- Ülő üzemmód 
- Bejövő hívás információ (a hívás elutasításának
lehetősége)
- Bejövő értesítési információk az órán látható
tartalommal együtt (WeChat, QQ, Facebook, Line,
WhatsApp, KakaoTalk stb.)
- EKG mérés
- Lézeres kezelés 
- Időzítő 
- "Telefon keresése" funkció.
- 8 nyelv az alkalmazásban
- Szívritmus mérés
- Vérnyomásmérés
- Vér oxigénszintjének mérése (a telefonos
alkalmazásban elolvashatja az egészségügyi
előzményeket).

Kijelző: 1,30" IPS
Kijelző felbontása: 360*360 dpi
Vízálló: IP67
Szívritmus/vér oxigénérzékelő: 2703+4404
Testhőmérséklet-érzékelő: Ct1711
EKG-érzékelő: TI ADS1291
Lézermegmunkáló szonda: GLD-650W005-2
Akkumulátor kapacitás: 280 mAh
Szinkronizálás: Bluetooth 5.0
Töltő alátét, felhasználói kézikönyv, WF800 okosóra
Eszközkompatibilitás: iOS8.2 + Android 4.4 és újabb
verziók

FONTOS INFORMÁCIÓK
1.Védelem: 
- Tisztítsa meg az órát puha ruhával, hogy tisztán tartsa
(tiszta vizet vagy tengervizet használjon).
2.Megjegyzések a vízállóságról (még akkor is, ha ez
egy vízálló óra):
Figyeljen a következő módszerekre, mivel azok rontják
a vízállóságot
-Ne viselje az órát a zuhany alatt.
-Ne viselje az órát fűtött uszodában, szaunában vagy
más magas hőmérsékletű/páratartalmú környezetben.

-Az órát nem szabad viselni kéz- vagy arcmosás, illetve
szappannal vagy mosószerrel való munka közben.
-A tengerben való merüléskor öblítse le az óráról a sót és
a szennyeződéseket.

GARANCIA
1. Normál használat mellett, feltéve, hogy a termék
nem szenvedett mechanikai sérülést és nem volt
kitéve visszaélésszerű használatnak, a fogyasztók a
vásárlástól számított 24 hónapig ingyenes garanciális
szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
2. A fogyasztók nem részesülhetnek a jótállásban, ha:
A. a kár önmaga okozta,
B. a jótállási időszak lejárt,
C. nem a használati és karbantartási utasításoknak
megfelelően használták a terméket,
D. a termékeket szétszerelték, önjavították vagy vízbe
merítették.

EKG MÉRÉS BEÁLLÍTÁSI PARAMÉTEREK SMARTWATCH 
WATCHMARK WF800

Használati utasítás
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Sensor pomiaru tętna

Sensor pomiaru 
temperatury 

Styki ładowania

Sensor pomiaru EKG

Sensor kuracji laserowej

Be/ki gomb az óra és a kijelző számára:
- Hosszan nyomja meg a készülék be/ki kapcsolásához.
- Rövid megnyomásával kapcsolja be/ki a fő kijelzőt.

Lézeres kezelőgomb:
-A lézerterápia indításához nyomja meg röviden a
kezelőfelület szintjén.
Megjelenítés:
-A fő kijelző hosszú megnyomása aktiválja a tárcsaváltási
módot.
-Balra csúsztatva lépjen a következő felületre.
-Jobbra csúsztatással válthat az előző felületre.
-A kezdőképernyőről csúsztassa felfelé az értesítési
információk megtekintéséhez.
-A beállítások aktiválásához lapozzunk lefelé a
kezdőképernyőről.

Az óra és a kijelző
be-/kikapcsolása

EKG mérés

Vissza a

Öv

Képernyő

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes
használati utasítást. Javasoljuk, hogy csak a
készülékhez mellékelt eredeti akkumulátort, töltőt és
tartozékokat használja.
A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget más
gyártók tartozékainak használatáért.
(A jelen kézikönyvben felsorolt funkciók modellenként
némileg eltérhetnek, mivel a kézikönyv az okosóra
általános leírása, és egyes modellek eltérhetnek a
szabványtól).
A készüléket az első használat előtt legalább 2 órán
keresztül fel kell tölteni.
A készülék használata előtt le kell töltenie az
alkalmazást, telepítenie kell, és el kell fogadnia az
összes engedélyt, különben nem lesz elérhető minden
funkció.
A Társaság fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának
megváltoztatására.

KEDVES VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNJÜK,
HOGY MEGVÁSÁROLTA

TERMÉKÜNKET!

A GOMBOK MAGYARÁZATA TÖLTÉSI UTASÍTÁSOK ALKALMAZÁSOK
Töltse le a SmartHealth alkalmazást, használjon egy adott
üzletet vagy QR-kódot.

Miután telepítette az alkalmazást, kapcsolja be a
Bluetooth-t a telefonján, és nyissa meg a telepített
alkalmazást. Erősítse meg a szükséges hozzájárulásokat
és egyéb engedélyeket. Adja meg személyes adatait a
regisztrációs űrlapon. Az óra csatlakoztatásához
válassza a "Beállítások", majd az "Eszköz állapota"
lehetőséget. A telefon keres egy Bluetooth-eszközt, és
kiválasztja a megfelelő modellt (WF800).

HARDVERKÖVETELMÉNYEK
iOS 8.2 és újabb verziók
Android 4.4 és újabb
verziók
Bluetooth 5.0 támogatott 

FŐSZERZŐDÉS
A főképernyő megjelenésének megváltoztatásához
tartsa lenyomva 2 másodpercig, majd válassza ki a
rádiógombot. A kiválasztás után röviden koppintson
rá a gombra.
Az óra 5 számlap közül választhat:

GONDOZÁSI FUNKCIÓ 
Ha valaki, aki rendszeresen nyomon akarja követni a
méréseinket, használni szeretné a gondozási
funkciót, akkor rendelkeznie kell a SmartHealth
alkalmazással is.
Az alkalmazás telepítése után adjuk hozzá a személyt
a készülék memóriájához, majd a gondozás fülre,
majd a jobb felső sarokban a pluszra (a
felhasználónév vagy a QR-kód adatait a
beállításokban a profilunkra kattintva találjuk).
meghívót küld, amelyet az Új barát fülre belépve el
kell fogadni.
Mostantól folyamatosan ellenőrizhetjük a másik
személy mérési eredményeit.

Lézeres kezelés 
Ez a termék mágneses töltést használ.
Csatlakoztassa a töltőpárnát az USB-bemenethez, a
másik végét pedig a készülék hátsó töltőcsatlakozójához.
A kapcsolat létrejötte után a töltés automatikusan
megkezdődik, és a kijelzőn megjelenik a töltés ikon. A
szükséges bemeneti feszültség 5V1A vagy 5V2A.
Egy teljes feltöltés általában 2 órát vesz igénybe. Ne
használja a készüléket töltés közben.
Megjegyzés: Ne csatlakoztassa a mágneses töltőkábelt
egyszerre két érintkezőhöz vezető anyaggal, mert
rövidzárlat léphet fel.

A lézersugárzás fájdalomcsillapító, gyulladáscsökkentő,
duzzanatcsökkentő, elősegíti a mikrocirkulációt, új ereket hoz
létre, befolyásolja az immunológiai és hormonális
folyamatokat, elősegíti az idegek regenerálódását, gyorsítja a
csontok növekedését és serkenti az izomrostok szintézisét.

A terápia 60 másodpercig tart. Az ajánlott napi adag 3 kezelés
egyenként 60 másodperces időtartamban.
FIGYELEM!!! A Smartwatch WF800 lézerterápiát a test
támogatására tervezték. Nem szabad kezelési módszerként
alkalmazni!

LÉZERES KEZELÉS 

VÉRNYOMÁSMÉRŐ KALIBRÁLÁSA
Az okosórába épített vérnyomásmérő kalibrálásának
lehetősége az alkalmazáson keresztül - a pontosabb
vérnyomásmérés érdekében az okosóra kalibrálható orvosi
vérnyomásmérővel. A dedikált alkalmazás telepítése után
lépjen a kezdőlapra, majd keresse meg a "PRESSURE" funkciót.
A funkció megadása után nyomja meg a "KALibrálás" gombot,
és adja meg a klasszikus vérnyomásmérőből származó mérési
eredményt.


