
În timpul măsurării ECG, trebuie să atingeți întotdeauna
butonul conductiv (așa cum se arată în figura de mai
jos). Trebuie să rămâneți nemișcat în timpul măsurătorii
pentru a asigura o măsurare precisă. Timpul de
măsurare este de aproximativ 60 de secunde. În cazul
în care curba ECG este neregulată sau continuă să se
deplaseze, repetați măsurarea. Dispozitivul trebuie ținut
ferm pe piele în timpul măsurătorilor. De asemenea,
puteți efectua măsurători atunci când aplicația pentru
smartphone este activată.
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LINIILE PRINCIPALE
- Ura
- Pedometru
- Distanța parcursă
- Măsurarea consumului de calorii
- Monitor de somn
- 5 moduri de sport (mers pe jos, alergare, alpinism,
ciclism, baschet)
- Măsurarea temperaturii corpului (puteți selecta o parte a
corpului, puteți citi rezultatele în aplicație) 
- Modul sedentar 
- Informații privind apelurile primite (posibilitatea de a
respinge apelul)
- Informații despre notificările primite și conținutul vizibil pe
ceas (WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk
etc.).
- Măsurarea ECG
- Tratamentul cu laser 
- Cronometru 
- Funcția "Găsiți telefonul".
- 8 limbi în aplicație
- Măsurarea ritmului cardiac
- Măsurarea tensiunii arteriale
- Măsurarea oxigenării sângelui (vă puteți verifica istoricul
de sănătate în aplicația telefonului).

Afișaj: 1,30" IPS
Rezoluția ecranului: 360*360 dpi
Rezistența la apă: IP67
Senzor de ritm cardiac/senzor de oxigen din sânge:
2703+4404
Senzor de temperatură corporală: Ct1711
Senzor ECG: TI ADS1291
Sondă de prelucrare cu laser: GLD-650W005-2
Capacitatea bateriei: 280 mAh
Sincronizare: Bluetooth 5.0
Covoraș de încărcare, manual de utilizare, smartwatch
WF800
Compatibilitate dispozitiv: iOS8.2 + Android 4.4 și versiuni
superioare

INFORMAȚII IMPORTANTE
1.Protecția : 
- Curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a-l păstra curat
(folosiți apă curată sau apă de mare).
2. note de rezistență la apă (chiar dacă este un ceas
rezistent la apă):
Aveți grijă la următoarele metode, deoarece acestea
afectează rezistența la apă
-Nu purtați ceasul la duș.
Nu purtați ceasul într-o piscină încălzită, într-o saună sau
în orice alt mediu cu temperatură și umiditate ridicate.

-Nu purtați ceasul când vă spălați pe mâini sau pe față
sau când lucrați cu săpun sau detergent.
-Când vă scufundați în mare, clătiți ceasul pentru a
îndepărta sarea sau murdăria.

GARANȚIE
1. În condiții normale de utilizare, cu condiția ca
produsul să nu prezinte deteriorări mecanice și să nu fi
fost utilizat în mod necorespunzător, consumatorii au
dreptul la servicii de garanție gratuite timp de 24 de luni
de la data achiziției.
2. 2. Consumatorii nu sunt eligibili pentru garanție dacă:
A. prejudiciul este autoprovocat,
B. perioada de garanție a expirat,
C. nu au utilizat produsul în conformitate cu
instrucțiunile de utilizare și întreținere,
D. produsele au fost demontate, autoreparate sau
scufundate în apă.

MĂSURAREA ECG

PARAMETRII DE SETARE SMARTWATCH 
WATCHMARK WF800

Instrucțiuni de utilizare

watchmark.ro

După instalarea aplicației dedicate, accesați pagina
principală și căutați funcția "PRESSURE". După
introducerea funcției, apăsați butonul "CALIBRAȚIE" și
introduceți rezultatul măsurătorii de la un tensiometru
clasic.

Sensor pomiaru tętna

Sensor pomiaru 
temperatury 

Styki ładowania

Sensor pomiaru EKG

Sensor kuracji laserowej

Buton de pornire/oprire pentru ceas și afișaj :
- Apăsați lung pentru a porni/opri unitatea.
- O apăsare scurtă activează/dezactivează afișajul principal.

Buton de tratament cu laser :
-Apăsați scurt pe interfață pentru a porni terapia cu laser.
Afișaj :
-O apăsare lungă pe afișajul principal activează modul de
schimbare a cadranului.
-Glisați spre stânga pentru a trece la interfața următoare.
-Trageți cu degetul spre dreapta pentru a trece la interfața
anterioară.
-Trageți în sus de pe ecranul principal pentru a afișa
informațiile de notificare.
-Pentru a activa setările, trageți cu degetul în jos din ecranul
principal.

Activarea și
dezactivarea ceasului

și a afișajului

Măsurarea ECG

Înapoi la

Centură

Ecran

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile complete
înainte de utilizare. Se recomandă să folosiți numai
bateria, încărcătorul și accesoriile originale furnizate
împreună cu dispozitivul.
Producătorul și distribuitorul nu sunt responsabili
pentru utilizarea accesoriilor altor producători.

(Funcțiile enumerate în acest manual pot varia ușor
de la un model la altul, deoarece manualul este o
descriere generală a ceasului inteligent, iar unele
modele pot fi diferite de cele standard).

Dispozitivul trebuie încărcat timp de cel puțin 2 ore
înainte de prima utilizare.
Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să descărcați
aplicația, să o instalați și să acceptați toate
permisiunile, altfel toate funcțiile nu vor fi disponibile.

Compania își rezervă dreptul de a modifica
conținutul acestui manual.

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMIM
PENTRU ACHIZIȚIONAREA

PRODUSULUI NOSTRU!

EXPLICAȚIA BUTOANELOR INSTRUCȚIUNI DE UMPLERE APLICAȚII
Descărcați aplicația SmartHealth, utilizați un anumit
magazin sau un cod QR.

După ce aplicația este instalată, activați Bluetooth pe
telefon și deschideți aplicația instalată. Confirmați toate
autorizațiile și alte permisiuni de care aveți nevoie.
Introduceți datele dumneavoastră personale în formularul
de înregistrare.
Pentru a vă conecta ceasul, selectați "Settings" (Setări) și
apoi "Device Status" (Stare dispozitiv). Telefonul dvs. va
căuta un dispozitiv Bluetooth și va selecta modelul
corespunzător (WF800).

CERINȚE HARDWARE
iOS 8.2 și versiunile ulterioare
Android 4.4 și versiuni
ulterioare
Suport pentru Bluetooth 5.0 

EDITORIAL PRINCIPAL
Pentru a schimba aspectul ecranului principal, țineți
apăsat timp de 2 secunde și apoi puteți selecta butonul
radio. Odată selectat, apăsați scurt pentru a-l selecta.
Ceasul oferă posibilitatea de a alege între 5 cadrane:

FUNCȚIA DE ÎNGRIJIRE 
Dacă o persoană care dorește să ne monitorizeze
măsurătorile în mod regulat dorește să utilizeze funcția
de îngrijire, are nevoie și de aplicația SmartHealth.
După ce aplicația este instalată, adăugați persoana în
memoria dispozitivului, apoi în fila de îngrijire și, în final,
în plus în colțul din dreapta sus (numele de utilizator sau
detaliile codului QR pot fi găsite în setări, făcând clic pe
profilul nostru). va fi trimisă o invitație, care trebuie
acceptată intrând în fila Prieten nou.
Acum putem verifica permanent rezultatele
măsurătorilor celeilalte persoane.

Tratamentul cu
laser Acest produs utilizează încărcarea magnetică.

Conectați plăcuța de încărcare la intrarea USB, iar
celălalt capăt la contactele de încărcare din spate ale
dispozitivului. După conectare, încărcarea va începe
automat și pictograma de încărcare va apărea pe
ecran. Tensiunea de intrare necesară este de 5V1A
sau 5V2A.

O încărcare completă durează de obicei 2 ore. Nu
utilizați dispozitivul în timp ce se încarcă.

Notă: Nu conectați cablul magnetic de încărcare la
două contacte în același timp cu material conductor,
deoarece se poate produce un scurtcircuit.

Radiația laser este analgezică, antiinflamatoare,
antiinflamație, promovează microcirculația, creează noi vase
de sânge, influențează procesele imunologice și hormonale,
promovează regenerarea nervoasă, accelerează creșterea
osoasă și stimulează sinteza fibrelor musculare.

Terapia durează 60 de secunde. Doza zilnică recomandată
este de 3 tratamente de 60 de secunde fiecare.
AVERTISMENT!!! Terapia cu laser Smartwatch WF800 este
concepută pentru a susține corpul. Nu trebuie folosit ca
metodă de tratament!

TRATAMENTUL CU LASER 

CALIBRAREA MONITORULUI DE
TENSIUNE ARTERIALĂ

Posibilitatea de a calibra tensiometrul încorporat în
smartwatch prin intermediul aplicației - pentru a asigura
măsurători mai precise ale tensiunii arteriale, smartwatch-
ul poate fi calibrat cu un tensiometru medical. 


