
Počas merania EKG by ste sa mali neustále dotýkať
vodivého tlačidla (ako je znázornené na obrázku
nižšie). Aby bolo meranie presné, musíte počas
merania zostať v pokoji. Čas merania je približne 60
sekúnd. Ak je krivka EKG nepravidelná alebo sa
neustále pohybuje, meranie zopakujte.
Prístroj musí počas merania tesne priliehať ku koži.
Merania možno vykonávať aj so zapnutou aplikáciou
v smartfóne.
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HLAVNÉ LINKY
- Hodinky
- Krokomer
- Prejdená vzdialenosť
- Meranie spálených kalórií
- Monitor spánku
- 5 športových režimov (chôdza, beh, lezenie,
bicyklovanie, basketbal)
- Meranie telesnej teploty (možnosť výberu časti tela,
výsledky možno prečítať v aplikácii) 
- Sedavý režim 
- Informácie o prichádzajúcom hovore (možnosť
odmietnuť hovor)
- Informácie o prichádzajúcich oznámeniach spolu s
obsahom viditeľným na hodinkách (WeChat, QQ,
Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk atď.)
- Meranie EKG
- Ošetrenie laserom 
- Časovač 
- Funkcia "Nájsť telefón".
- 8 jazykov v aplikácii
- Meranie srdcovej frekvencie
- Meranie krvného tlaku
- Meranie okysličenia krvi (zdravotnú históriu možno
vyčítať z aplikácie v telefóne)

Displej: 1,30" IPS
Rozlíšenie obrazovky: 360*360 dpi
Vodotesnosť: IP67
Snímač srdcovej frekvencie/kyslíka v krvi: 2703+4404
Snímač telesnej teploty: Ct1711
Senzor EKG: TI ADS1291
Laserová liečebná sonda: GLD-650W005-2
Kapacita batérie: 280 mAh
Synchronizácia: Bluetooth 5.0
Nabíjacia kolíska, používateľská príručka, inteligentné
hodinky WF800
Kompatibilita zariadenia: iOS8.2 + Android 4.4 a novší

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
1.Ochrana: 
- Hodinky čistite mäkkou handričkou, aby boli čisté
(použite čistú vodu alebo morskú vodu)
2.Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o
vodotesné hodinky):
venujte pozornosť nasledujúcim metódam, pretože
zhoršujú vodotesnosť
-Nenoste hodinky v sprche.
-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune alebo
v inom prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.

-Hodinky by sa nemali nosiť pri umývaní rúk alebo tváre
alebo pri práci s mydlom alebo čistiacim prostriedkom.
-Pri potápaní v mori nezabudnite z hodiniek zmyť
všetku soľ alebo nečistoty.

ZÁRUKA
1. Pri bežnom používaní, za predpokladu, že výrobok
nemá mechanické poškodenie a nebol spôsobený
nesprávnym používaním, môžu spotrebitelia využiť
bezplatný záručný servis počas 24 mesiacov od
dátumu nákupu.
2. Spotrebitelia nemôžu využiť záruku, ak:
A. škodu si spôsobili sami,
B. uplynula záručná doba,
C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom na použitie
a údržbu,
D. výrobky boli rozobrané, samočinne opravené alebo
ponorené do vody.

MERANIE EKG

PARAMETRE ZARIADENIA SMARTWATCH 
WATCHMARK WF800

Návod na použitie

watchmark.pl

Po nainštalovaní špecializovanej aplikácie prejdite na
domovskú stránku a potom vyhľadajte funkciu
"PRESSURE". Po zadaní funkcie stlačte tlačidlo
"CALIBRATION" a zadajte výsledok merania z klasického
tlakomeru.

Sensor pomiaru tętna

Sensor pomiaru 
temperatury 

Styki ładowania

Sensor pomiaru EKG

Sensor kuracji laserowej

Tlačidlo na zapnutie/vypnutie hodiniek a obrazovky:
- Dlhým stlačením zapnete/vypnete zariadenie.
- Krátkym stlačením zapnete/vypnete hlavnú obrazovku.

Tlačidlo laserového hojenia:
-Krátkym stlačením z úrovne rozhrania sa spustí laserová
terapia.
Zobrazenie:
-Dlhým stlačením z hlavnej obrazovky sa aktivuje režim
zmeny číselníka.
-Potiahnutím doľava prejdete na ďalšie rozhranie.
-Potiahnutím doprava sa prepnete na predchádzajúce
rozhranie.
-Potiahnutím prsta nahor z domovskej obrazovky
zobrazíte informácie o upozorneniach.
-Ak chcete aktivovať nastavenia, potiahnite prstom nadol
z domovskej obrazovky

Zapnutie/vypnutie
hodiniek a obrazovky

Meranie EKG

Návrat

Pásik

Zobrazit

Pred použitím si pozorne prečítajte celý návod na
použitie. Odporúča sa používať iba originálnu batériu,
nabíjačku a príslušenstvo dodané so zariadením.
Výrobca ani distribútor nenesú zodpovednosť za
používanie príslušenstva tretích strán.

(Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu medzi
jednotlivými modelmi mierne líšiť, pretože príručka je
všeobecným opisom inteligentných hodiniek, niektoré
modely sa môžu líšiť od štandardných).

Zariadenie by sa malo pred prvým použitím nabíjať aspoň
2 hodiny.
Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť aplikáciu,
nainštalovať ju a prijať všetky povolenia, inak nebudú k
dispozícii všetky funkcie.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto
príručky.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME
VÁM ZA NÁKUP NÁŠHO 

PRODUKTU!

VYSVETLENIE TLAČIDIEL POKYNY NA NABÍJANIE APLIKÁCIE
Stiahnite si aplikáciu "SmartHealth", použite na to určený
obchod alebo QR kód.

Po nainštalovaní aplikácie zapnite v telefóne funkciu
Bluetooth a otvorte nainštalovanú aplikáciu. Potvrďte
všetky súhlasy a iné povolenia, ktoré požadujú. V prihláške
vyplňte svoje osobné údaje.
Ak chcete pripojiť hodinky, vyberte: "Nastavenia" a potom
"Stav zariadenia". Telefón vyhľadá zariadenie Bluetooth,
vyberte správny model (WF800).

POŽIADAVKY NA HARDVÉR
iOS 8.2 a novšie
Android 4.4 a novší
Podporované rozhranie
Bluetooth 5.0 

HLAVNÉ ROZHRANIE
Ak chcete zmeniť vzhľad hlavnej obrazovky, podržte ju
2 sekundy a potom môžete vybrať číselník . Po vykonaní
výberu ho krátkym dotykom vyberte.
Hodinky majú na výber z 5 ciferníkov:

FUNKCIA STAROSTLIVOSTI 
Ak chce osoba, ktorá chce pravidelne sledovať naše
merania, používať funkciu starostlivosti, musí mať aj
aplikáciu SmartHealth.
Po nainštalovaní aplikácie pridajte osobu do pamäte
zariadenia, potom na kartu starostlivosti a potom na
plus v pravom hornom rohu (údaje o používateľskom
mene alebo QR kód nájdete v nastaveniach kliknutím
na náš profil). bude odoslaná pozvánka, ktorú je
potrebné prijať zadaním karty Nový priateľ.
Teraz môžeme priebežne kontrolovať výsledky
merania druhej osoby.

Laser liečba 
Tento výrobok využíva magnetické nabíjanie.
Pripojte nabíjaciu kolísku k vstupu USB a druhý koniec k
zadným nabíjacím kontaktom zariadenia. Po pripojení sa
automaticky spustí nabíjanie a na obrazovke sa zobrazí
ikona nabíjania. Požadované vstupné napätie je 5V1A
alebo 5V2A.
Plné nabitie trvá zvyčajne 2 hodiny. Počas nabíjania
zariadenie nepoužívajte.
Poznámka: Nepripájajte magnetický nabíjací kábel k
žiadnym 2 kontaktom súčasne s vodivým materiálom,
pretože to môže spôsobiť skrat.

Laserové žiarenie pôsobí analgeticky, protizápalovo, proti
opuchom, zvyšuje mikrocirkuláciu, vytvára nové cievy,
ovplyvňuje imunologické a hormonálne procesy,
uľahčuje regeneráciu nervov, urýchľuje rast kostí a
stimuluje syntézu svalových vlákien.

Trvanie terapie je 60 sekúnd. Odporúčaná denná dávka
sú 3 ošetrenia po 60 sekúnd.
POZOR!!! Laserová terapia Smartwatch WF800 je určená
na podporu tela. Nemala by sa používať ako liečebná
metóda!

OŠETRENIE LASEROM 

KALIBRÁCIA TLAKOMERA
Možnosť kalibrácie tlakomera zabudovaného v
inteligentných hodinkách prostredníctvom aplikácie - na
zabezpečenie presnejšieho merania krvného tlaku možno
inteligentné hodinky kalibrovať pomocou lekárskeho
tlakomera. 


