
Ten produkt wykorzystuje ładowanie magnetyczne.

Podłącz podstawkę ładującą do wejścia USB, a drugą
końcówkę do tylnych styków ładowania urządzenia. Po
podłączeniu ładowanie zacznie się automatycznie, a na
ekranie pojawi się ikonka ładowania. Wymagane napięcie
wejściowe wynosi 5V1A lub 5V2A. 

Pełne ładowanie trwa zwykle 2 godziny. Podczas
ładowania nie należy korzystać z urządzenia.

Przestroga: Nie należy podłączać magnetycznego kabla
ładującego do żadnych 2 styków jednocześnie z
materiałem przewodzącym, ponieważ może to
spowodować zwarcie.

Sensor pomiaru tętna

Sensor pomiaru 
temperatury 

Styki ładowania

Sensor pomiaru EKG

Sensor kuracji laserowej

Przycisk włączania / wyłączania zegarka / ekranu:
- Długie naciśnięcie włącza / wyłącza urządzenie.
- Krótkie naciśnięcie włącza / wyłącza ekran główny.

Przycisk kuracji laserowej:
- Krótkie naciśnięcie z poziomu interfejsu powoduje rozpoczęcie
terapii laserowej.
Wyświetlacz:
-Długie naciśnięcie wyświetlacza z poziomu głównego ekranu
włącza tryb zmiany tarczy.
-Przesunięcie w lewo przełącza na kolejny interfejs.
-Przesunięcie w prawo przełącza na poprzedni interfejs.
-Przesunięcie w górę z poziomu ekranu głównego wyświetla
informacje o powiadomieniach
-Przesunięcie w dół z poziomu głównego ekranu włącza ustawienia

Włączanie/wyłączanie
zegarka/ekranu

Pomiar EKG

Powrót 

Pasek

Wyświetlacz IPS

Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać
całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej
baterii, ładowarki i akcesoriów, które znajdują się w
otrzymanym zestawie z urządzeniem.
Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za
użytkowanie akcesoriów innych firm.

(Funkcje jakie są przedstawione w niniejszej instrukcji mogą
się trochę różnić między modelami, gdyż instrukcja jest
ogólnym opisem smartwatchy, niektóre modele mogą
odbiegać od standardu).

Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia należy je
ładować nie krócej niż 2 godziny.
Zanim zaczniesz używać urządzenie należy ściągnąć
aplikację, zainstalować aplikację i zaakceptować wszystkie
autoryzacje, w przeciwnym razie nie wszystkie funkcje będą
dostępne.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej
instrukcji.
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OBJAŚNIENIE PRZYCISKÓW INSTRUKCJA ŁADOWANIA APLIKACJA
Należy pobrać aplikację "SmartHealth", w tym celu należy

użyć dedykowanego sklepu lub kodu QR.

Po zainstalowaniu aplikacji włącz w telefonie Bluetooth
oraz otwórz zainstalowaną aplikację. Potwierdź wszystkie
zgody i inne uprawnienia, o które pytają. Uzupełnij dane
osobowe w aplikacji.
Aby podłączyć zegarek należy wybrać: "Ustawienia", a
następnie "Status urządzenia". Telefon wyszuka urządzenia
Bluetooth i należy wybrać odpowiedni model (WF800).

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
iOS 8.2 i nowsze
Android 4.4 i nowszy
Obsługiwany Bluetooth 5.0 

GŁÓWNY INTERFEJS
Aby zmienić wygląd głównego ekranu należy go
przytrzymać przez 2 sekundy, a  następnie można dokonać
wyboru tarczy. Po dokonaniu wyboru należy wybrać go
krótkim dotknięciem. 
Zegarek posiada 5 tarcz do wyboru :

FUNKCJA OPIEKI
Aby skorzystać z funkcji opieki, osoba, która chce mieć
wgląd do naszych pomiarów na bieżąco również musi
posiadać aplikacje SmartHealth. 
Po zainstalowaniu aplikacji należy dodać daną osobę do
pamięci urządzenia, kolejno zakładka opieki a następnie
plus w prawym górnym rogu (Dane na temat nazwy
użytkownika lub kod QR znajdziemy w ustawieniach klikając
w nasz profil) Po tej czynności  zostanie wysłane
zaproszenie, które należy przyjąć wchodząc w zakładkę
Nowy przyjaciel. 
Teraz możemy na bieżąco sprawdzać wyniki pomiarów
drugiej osoby. 

Kuracja laserowa

Podczas wykonywania pomiaru EKG należy nieprzerwanie
dotykać przycisku przewodzącego (tak jak na obrazku
poniżej).
Aby pomiar był dokładny należy pozostać nieruchomo w
jego trakcie.
Czas pomiaru wynosi około 60 sekund.
 

Jeżeli krzywa EKG jest nieuporządkowana lub stale dryfuje,
należy dokonać ponownego pomiaru. 
Pod czas pomiaru urządzenie musi ciasno przylegać do
skóry.
Pomiaru można również dokonać z włączoną aplikacją w 
smartfonie.

Promieniowanie laserowe daje efekt przeciwbólowy,
przeciwzapalny, przeciwobrzękowy, wzrasta mikrokrążenie,
tworzą się nowe naczynia krwionośne, wpływa na procesy
immunologiczne, hormonalne, ułatwia regenerację
nerwów, przyspiesza zrost kostny i pobudza do syntezy
włókna mięśniowe.  

Czas trwania terapii wynosi 60sekund. Zalecana dzienna
dawka to 3 zabiegi po 60 sekund. 

UWAGA!!! 
Terapia laserowa Smartwatchem WF800 służy by
wspomóc organizm. Nie należy jest stosować jako metody
leczenia! 

LASEROTERAPIA
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Wrocław

GŁÓWNE FUNKCJE
- Zegarek
- Krokomierz
- Przebyty dystans
- Pomiar spalonych kalorii
- Monitor snu
- 5 trybów sportowych (chód, bieganie, wspinaczka, jazda na
rowerze, koszykówka) 
- Pomiar temperatury ciała (możliwość wyboru partii ciała,
wynika znajduje się do odczytu w aplikacji) 
- Tryb siedzący
- Informacją o połączeniu przychodzącym (możliwość
odrzucenia połączenia) 
- Informacja o powiadomieniach przychodzących wraz z
treścią widoczną na zegarku (WeChat, QQ, Facebook, Line,
WhatsApp, KakaoTalk, itp.)
- Pomiar EKG
- Kuracja laserowa
- Timer
- Funkcja 'Znajdź telefon'
- 8 języków w aplikacji
- Pomiar tętna
- Pomiar ciśnienia krwi
- Pomiar natlenienia krwi
(Historie funkcji zdrowotnych można odczytać z poziomu
aplikacji w telefonie) 

WAŻNE INFORMACJE
1.Ochrona:
-czyść zegarek miękką szmatką, aby utrzymać go w czystości
.(używaj czystej wody lub wody morskiej)
2.Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet jeżeli jest to
zegarek wodoodporny):
 należy zwrócić uwagę na następujące metody, ponieważ
osłabiają one wodoszczelność.
-Proszę nie nosić zegarka w kabinie prysznicowej.
-Proszę nie nosić zegarka w ocieplonym basenie, saunie lub w
innym środowisku o wysokiej temperaturze/wilgotności.

-Nie należy nosić zegarka w przypadku mycia rąk lub twarzy,
wykonywania prac przy których używamy mydła lub
detergentu.-Po zanurzeniu w morzu należy umyć całą sól lub
brud z zegarka.

GWARANCJA
1. Przy normalnym użytkowaniu, jeżeli produkt nie posiada
uszkodzeń mechanicznych i spowodowanych niewłaściwym
użytkowaniem,  
24 miesięcy od daty zakupu konsumenci mogą skorzystać z
bezpłatnej usługi gwarancyjnej.
2. Konsumenci nie mogą skorzystać z gwarancji jeśli:
A. dokonali szkód samodzielnie,
B. minął okres gwarancji,
C. korzystali niezgodnie z instrukcjami użytkowania i konserwacji
produktu,
D. nastąpił demontaż, naprawa produktów na własną rękę lub
zanurzenie  w wodzie.

POMIAR EKG PARAMETRY URZĄDZENIA
Wyświetlacz: 1,30"IPS
Rozdzielczość ekranu: 360*360dpi
Wodoszczelność: IP67
Sensor pomiaru tętna/ natlenienia krwi: 2703+4404
Sensor pomiaru temperatury ciała: Ct1711
Sensor EKG: TI ADS1291
Sonda kuracji laserowej: GLD-650W005-2
Pojemność baterii: 280mAh
Synchronizacja: Bluetooth 5.0
Zawartość opakowania: podstawka ładująca, instrukcja
obsługi, Smartwatch WF800
Kompatybilność urządzenia: iOS8.2 + Android 4.4 i wyższe


