
Tijdens de ECG-meting moet u voortdurend de
geleidende knop aanraken (zoals aangegeven in de
onderstaande figuur). Om de meting nauwkeurig te laten
zijn, moet u tijdens de meting stil blijven zitten. De
meettijd is ongeveer 60 seconden. Als het ECG-spoor
onregelmatig is of blijft bewegen, voert u de meting
opnieuw uit. Het apparaat moet zich tijdens de meting
dicht bij de huid bevinden. Metingen kunnen ook
worden verricht wanneer de smartphone-app is
ingeschakeld.
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HOOFDFUNCTIES
- Horloges
- Stappenteller
- Afgelegde afstand
- Calorieverbruikmeting
- Slaap monitor
- 5 sportstanden (wandelen, hardlopen, klimmen,
fietsen, basketbal)
- Lichaamstemperatuurmeting (lichaamsdeel te
selecteren, resultaten af te lezen in de app) 
- Sedentaire modus 
- Informatie over inkomende oproepen (optie om de
oproep te weigeren)
- Informatie over inkomende meldingen samen met
inhoud zichtbaar op het horloge (WeChat, QQ,
Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk, enz.)
- ECG meting
- Laserbehandeling 
- Timer 
- Zoek telefoon functie
- 8 talen in de app
- Hartslagmeting
- Bloeddrukmeting
- Meting van de zuurstofverzadiging in het bloed (de
gezondheidsgeschiedenis kan via de telefoon-app
worden afgelezen)

Scherm: 1.30" IPS
Schermresolutie: 360*360dpi
Waterdicht: IP67
Hartslag/bloedzuurstofsensor: 2703+4404
Lichaamstemperatuursensor: Ct1711
ECG-sensor: TI ADS1291
Sonde voor laserbehandeling: GLD-650W005-2
Batterijcapaciteit: 280mAh
Synchronisatie: Bluetooth 5.0
Oplaadstation, gebruikershandleiding, Smartwatch
WF800
Apparaatcompatibiliteit: iOS8.2 + Android 4.4 en hoger

BELANGRIJKE INFORMATIE
1.Bescherming: 
- Reinig het horloge met een zachte doek om het
schoon te houden (gebruik schoon water of
zeewater).
2. Opmerkingen over de waterbestendigheid (zelfs
als het een waterdicht horloge is):
Wees voorzichtig met de volgende methodes omdat
ze de waterbestendigheid beïnvloeden.
-Draag het horloge niet onder de douche.
-Draag het horloge niet in een verwarmd zwembad,
sauna of andere omgeving met een hoge
temperatuur/vochtigheid.

-Watches mogen niet gedragen worden bij het wassen
van handen of gezicht of bij het werken met zeep of
detergenten.
-Als u in zee duikt, moet u het horloge reinigen van zout
en vuil.

GARANTIE
1.Bij normaal gebruik en op voorwaarde dat het
product geen mechanische schade heeft en niet is
veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, kan de
consument aanspraak maken op gratis garantieservice
gedurende 24 maanden vanaf de datum van aankoop.
2.Consumenten kunnen geen aanspraak maken op de
garantie indien:
A. Zij hebben de schade zelf veroorzaakt,
B. de garantieperiode is verstreken,
C. het product niet in overeenstemming met de
gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen hebben
gebruikt,
D. de producten zijn gedemonteerd, zelf gerepareerd of
ondergedompeld in water.

ECG METING

APPARAATPARAMETERS SMARTWATCH 
WATCHMARK WF800

Gebruiksaanwijzing

watchmark.com

Nadat u de speciale app hebt geïnstalleerd, gaat u naar
de startpagina en zoekt u naar de functie "DRUK". Druk na
het invoeren van de functie op de toets "KALIBRERING"
en voer het meetresultaat van een klassieke
bloeddrukmeter in.

Sensor pomiaru tętna

Sensor pomiaru 
temperatury 

Styki ładowania

Sensor pomiaru EKG

Sensor kuracji laserowej

BESTE KLANT, DANK U VOOR HET
KOPEN VAN ONS PRODUCT!

UITLEG VAN DE KNOPPEN LAADVOORSCHRIFTEN APPLICATIES

Download de "SmartHealth" app via de bijbehorende store of
via de QR-code.

Nadat u de app hebt geïnstalleerd, zet u Bluetooth aan
op uw telefoon en opent u de geïnstalleerde app.
Bevestiging van alle vereiste toestemmingen en andere
machtigingen. Vul uw persoonlijke gegevens in op het
sollicitatieformulier. Om uw horloge te verbinden,
selecteert u: "Instellingen" en vervolgens
"Apparaatstatus". De telefoon zoekt naar het Bluetooth-
apparaat, selecteer het juiste model (WF800).

HARDWARE-EISEN

iOS 8.2 en hoger
Android 4.4 en hoger
Ondersteunt Bluetooth 5.0 

HOOFDINTERFACE

Om het uiterlijk van het hoofdscherm te wijzigen, houdt u
de toets 2 seconden ingedrukt en selecteert u vervolgens
het wiel. Nadat u uw keuze hebt gemaakt, selecteert u
deze met een korte aanraking. De klok heeft 5
wijzerplaten om uit te kiezen:

ZORGFUNCTIE
Om de zorgfunctie te kunnen gebruiken, moet de
persoon die onze metingen regelmatig wil bekijken,
ook de SmartHealth-app hebben.
Nadat u de app hebt geïnstalleerd, voegt u de persoon
toe aan het geheugen van het apparaat, vervolgens
aan het tabblad Zorg en vervolgens aan het plusje in de
rechterbovenhoek (u vindt de gegevens van de
gebruikersnaam of de QR-code in de instellingen door
op ons profiel te klikken). Er wordt een uitnodiging
verstuurd, die moet worden geaccepteerd door naar
het tabblad Nieuwe vriend te gaan.
Nu kunnen we voortdurend de meetresultaten van de
ander controleren.

In-/uitschakelen van
de klok en het scherm

ECG meting

Terug naar

Horlogeband

Zie

Laser
behandeling 

Knop om de klok en het scherm aan/uit te zetten:
- Lang indrukken om het toestel aan/uit te zetten.
-Druk kort om het hoofdscherm aan/uit te zetten.

Laser genezingsknop:
Kort drukken op de interface start de lasertherapie:
-Lang indrukken vanuit het hoofdscherm activeert de dial
change mode.
-Swipe naar links om naar de volgende interface te gaan.
-Veeg naar rechts om over te schakelen naar de vorige
interface.
-Veeg omhoog vanaf het startscherm om de
alarminformatie weer te geven.
-Veeg omlaag vanaf het beginscherm om de instellingen
te activeren.

Lees voor gebruik de volledige gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door. Het wordt aanbevolen om alleen de
originele batterij, lader en accessoires te gebruiken
die bij het apparaat zijn geleverd.
Noch de fabrikant, noch de distributeur zijn
verantwoordelijk voor het gebruik van accessoires
van derden.

(De in deze gebruiksaanwijzing genoemde functies
kunnen per model enigszins verschillen, aangezien
de gebruiksaanwijzing een algemene beschrijving
van het Smartwatch is en sommige modellen kunnen
afwijken van de standaard).

Het apparaat moet minstens 2 uur worden
opgeladen voor het eerste gebruik.
Voordat u het apparaat gebruikt, moet u de app
downloaden en installeren en alle toestemmingen
accepteren, anders zullen niet alle functies
beschikbaar zijn.

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud
van deze handleiding te wijzigen.

Dit product maakt gebruik van magnetisch opladen.

Sluit het oplaadstation aan op de USB-ingang en het
andere uiteinde op de oplaadcontacten aan de
achterkant van het toestel. Zodra het toestel is
aangesloten, begint het opladen automatisch en
verschijnt het oplaadicoon op het scherm. De vereiste
ingangsspanning bedraagt 5V1A of 5V2A.

Een volledige lading duurt meestal 2 uur. Gebruik het
apparaat niet terwijl het wordt opgeladen.

Opmerking: Sluit de magnetische oplaadkabel niet
tegelijkertijd aan op 2 contacten van geleidend materiaal,
omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.

De laserstraling heeft een pijnstillende,
ontstekingsremmende en decongestieve werking,
verhoogt de microcirculatie, creëert nieuwe bloedvaten,
beïnvloedt immunologische en hormonale processen,
vergemakkelijkt de regeneratie van zenuwen, versnelt de
botgroei en stimuleert de synthese van spiervezels.

De duur van de therapie is 60 seconden. De aanbevolen
dagelijkse dosis is 3 behandelingen van elk 60 seconden.
ATTENTIE!!! De Smartwatch WF800 lasertherapie is
ontworpen om het lichaam te ondersteunen. Het mag niet
gebruikt worden als een behandelingsmethode!

LASERBEHANDELING 

KALIBRATIE BLOEDDRUKMETER
Mogelijkheid om de in de smartwatch ingebouwde
bloeddrukmeter te kalibreren via de app - voor
nauwkeurigere bloeddrukmetingen kan de smartwatch
worden gekalibreerd met een medische bloeddrukmeter. 


