
EKG mērījumu laikā nepārtraukti pieskarieties
vadītspējīgajai pogai (kā parādīts attēlā zemāk).
Lai mērījums būtu precīzs, mērīšanas laikā jums
jāpaliek nekustīgam.
Mērīšanas laiks ir aptuveni 60 sekundes.
 

Ja EKG līkne ir nepastāvīga vai pastāvīgi pārvietojas,
veiciet mērījumu vēlreiz.
Mērīšanas laikā ierīcei cieši jāpieguļ pie ādas.
Mērījumus var veikt arī ar ieslēgtu viedtālruņa lietotni.
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Wrocław
POLAND

HLAVNÍ FUNKCE

- Skatīties
- Pedometrs
- Nobrauktais attālums
- Sadedzināto kaloriju mērīšana
- Miega monitors
- 5 sporta režīmi (iešana, skriešana, kāpšana,
riteņbraukšana, basketbols)
- Ķermeņa temperatūras mērīšana (iespējams
izvēlēties ķermeņa daļu, rezultātus var nolasīt lietotnē). 
- Sēdošs režīms 
- ienākošā zvana informācija (iespēja noraidīt zvanu)
- Ienākošo paziņojumu informācija kopā ar saturu, kas
redzams pulkstenī (WeChat, QQ, Facebook, Line,
WhatsApp, KakaoTalk u. c.)
- EKG mērījumi
- Ārstēšana ar lāzeru 
- Taimeris 
- "Tālruņa atrašanas" funkcija.
- 8 valodas lietotnē
- Sirdsdarbības ātruma mērīšana
- Asinsspiediena mērīšana
- Skābekļa koncentrācijas asinīs mērījumi (veselības
vēsturi var nolasīt no tālruņa lietotnes).

Displejs: 1,30" IPS
Ekrāna izšķirtspēja: 360*360dpi
Ūdensizturība: IP67
Sirdsdarbības/skābekļa līmenis asinīs: 2703+4404
Ķermeņa temperatūras sensors: Ct1711
EKG sensors: TI ADS1291
Lāzera apstrādes zonde: GLD-650W005-2
Akumulatora ietilpība: 280 mAh
Sinhronizācija: Bluetooth 5.0
Uzlādes paliktnis, lietotāja rokasgrāmata,
viedpulkstenis WF800
Ierīces saderība: iOS8.2 + Android 4.4 un jaunāka
versija

SVARĪGA INFORMĀCIJA
1.protection: 
- Lai saglabātu pulksteņa tīrību, notīriet to ar mīkstu
drānu (izmantojiet tīru ūdeni vai jūras ūdeni).
2.Piezīmes par ūdensizturību (pat ja tas ir
ūdensizturīgs pulkstenis):
pievērst uzmanību šādām metodēm, jo tās pasliktina
ūdensizturību
-Lūdzu, nenēsājiet pulksteni dušā.
-Lūdzu, nenēsājiet pulksteni uzkarsētā baseinā, saunā
vai citā paaugstinātas temperatūras/mitruma vidē.

-Pulksteni nedrīkst nēsāt, mazgājot rokas vai seju vai
strādājot ar ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem.
-Niršanas laikā jūrā noteikti nomazgājiet no pulksteņa sāli vai
netīrumus.

GARANTIJA
1. Normālos lietošanas apstākļos, ja produktam nav
mehānisku bojājumu un tas nav bojāts nepareizas
lietošanas rezultātā, patērētāji var izmantot bezmaksas
garantijas pakalpojumu 24 mēnešus no iegādes
datuma.
2. Patērētāji nevar izmantot garantiju, ja:
A. viņi paši ir radījuši kaitējumu,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar lietošanas
un apkopes instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, salaboti vai iegremdēti ūdenī.

EKG MĒRĪJUMI IERĪCES PARAMETRI SMARTWATCH 
WATCHMARK WF800

Lietošanas instrukcija

watchmark.lat

Sensor pomiaru tętna

Sensor pomiaru 
temperatury 

Styki ładowania

Sensor pomiaru EKG

Sensor kuracji laserowej

CIENĪJAMIE KLIENTI, PALDIES, KA
IEGĀDĀJĀTIES MŪSU PRODUKTU!

POGU SKAIDROJUMS UZLĀDES INSTRUKCIJAS PIETEIKUMI
Lejupielādējiet lietotni "SmartHealth", izmantojiet tam
paredzēto veikalu vai QR kodu.

Pēc programmas instalēšanas ieslēdziet Bluetooth savā
tālrunī un atveriet instalēto programmu. Apstipriniet visas
pieprasītās piekrišanas un citas atļaujas. Pieteikuma
veidlapā ievadiet savu personisko informāciju.
Lai savienotu pulksteni, izvēlieties: "Iestatījumi" un pēc tam
"Ierīces statuss". Tālrunis meklēs Bluetooth ierīci, izvēlieties
pareizo modeli (WF800).

APARATŪRAS PRASĪBAS
iOS 8.2 un jaunāka versija
Android 4.4 un jaunāka
versija
Bluetooth 5.0 atbalsts 

GALVENĀ INTERFACE
Lai mainītu galvenā ekrāna izskatu, turiet to 2 sekundes,
un pēc tam varat izvēlēties ciparnīcu . Pēc izvēles
izdarīšanas atlasiet to ar īsu pieskārienu.
Pulkstenim ir 5 ciparnīcas, no kurām var izvēlēties:

APRŪPES FUNKCIJA 
Lai izmantotu aprūpes funkciju, personai, kas vēlas
regulāri skatīt mūsu mērījumus, ir jābūt arī lietotnei
SmartHealth.
Pēc lietotnes instalēšanas pievienojiet personu ierīces
atmiņā, pēc tam cilni aprūpe un pēc tam plusu labajā
augšējā stūrī (lietotājvārda informāciju vai QR kodu varat
atrast iestatījumos, noklikšķinot uz mūsu profila). tiks
nosūtīts uzaicinājums, kas jāpieņem, ievadot cilni Jauns
draugs.
Tagad mēs varam nepārtraukti pārbaudīt otras personas
mērījumu rezultātus.

Poga pulksteņa un ekrāna ieslēgšanai/izslēgšanai:
- Ilgi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.
- Ar īsu nospiešanu ieslēdziet/izslēdziet galveno ekrānu.

Lāzera dziedināšanas poga:
-Īss nospiedums no saskarnes līmeņa sāk lāzera
terapiju.Skats:
-Lielā nospiešana no galvenā ekrāna aktivizē ciparnīcas
maiņas režīmu.
-Pārvelciet pa kreisi, lai pārslēgtos uz nākamo saskarni.
-Pārvelciet pa labi, lai pārslēgtos uz iepriekšējo saskarni.
-Pārvelciet no sākuma ekrāna uz augšu, lai parādītu
brīdinājuma informāciju.
-Bīdiet no sākuma ekrāna uz leju, lai aktivizētu iestatījumus

Pulksteņa un ekrāna
ieslēgšana/izslēgšana

EKG mērījumi

Atgriezties uz

Josta

Skatīt

Lāzera 
ārstēšana 

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visus norādījumus.
Ieteicams izmantot tikai oriģinālo akumulatoru,
lādētāju un piederumus, kas iekļauti ierīces
komplektācijā.
Ne ražotājs, ne izplatītājs nav atbildīgs par trešo
personu piederumu izmantošanu.

(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas dažādos
modeļos var nedaudz atšķirties, jo rokasgrāmatā ir
sniegts vispārīgs viedpulksteņa apraksts, daži modeļi
var atšķirties no standarta).

Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce jālādē vismaz 2
stundas.
Pirms ierīces lietošanas ir jālejupielādē lietotne,
jāinstalē lietotne un jāpieņem visas atļaujas, citādi
visas funkcijas nebūs pieejamas.

Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas
saturu.

Šis izstrādājums izmanto magnētisko uzlādi.
Pievienojiet uzlādes paliktni USB ievadei, bet otru galu -
ierīces aizmugurējiem uzlādes kontaktiem. Pēc
savienojuma izveides automātiski sāksies uzlāde un
ekrānā parādīsies uzlādes ikona. Nepieciešamais ieejas
spriegums ir 5V1A vai 5V2A.
Pilnai uzlādei parasti nepieciešamas 2 stundas. Nelietojiet
ierīci, kamēr tā tiek uzlādēta.
Piezīme: nepievienojiet magnētisko uzlādes kabeli
vienlaikus 2 kontaktiem ar vadošiem materiāliem, jo tas
var izraisīt īssavienojumu.

Lāzera starojums ir pretsāpju, pretiekaisuma, pretputeņu,
palielina mikrocirkulāciju, veido jaunus asinsvadus,
ietekmē imunoloģiskos un hormonālos procesus, veicina
nervu reģenerāciju, paātrina kaulu augšanu un stimulē
muskuļu šķiedru sintēzi.

Terapijas ilgums ir 60 sekundes. Ieteicamā dienas deva ir 3
procedūras pa 60 sekundēm.
UZMANĪBU!!! Smartwatch WF800 lāzerterapija ir paredzēta
ķermeņa atbalstam. To nedrīkst izmantot kā ārstēšanas
metodi!

ĀRSTĒŠANA AR LĀZERU 

MANOMETRA KALIBRĒŠANA
Kalibrējiet viedpulkstenī iebūvēto spiediena mērītāju,
izmantojot lietotni - lai nodrošinātu precīzāku
asinsspiediena mērīšanu, viedpulksteni var kalibrēt ar
medicīnisko spiediena mērītāju. Pēc īpašās lietotnes
instalēšanas atveriet sākuma lapu un meklējiet funkciju
"Spiediens". Pēc funkcijas ievadīšanas nospiediet pogu
"KALIBRĀCIJA" un ievadiet mērījumu rezultātu no klasiskā
asinsspiediena mērītāja.


