
Med merjenjem EKG se morate nenehno dotikati
prevodnega gumba (kot je prikazano na spodnji sliki).
Da bo meritev natančna, morate med merjenjem ostati
pri miru.
Čas merjenja je približno 60 sekund.
 

Če je krivulja EKG nepravilna ali se nenehno premika,
meritev ponovite.
Naprava mora biti med merjenjem tesno pritrjena na
kožo.
Meritve lahko opravite tudi z vklopljeno aplikacijo za
pametni telefon.
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GLAVNE LINIJE
- Ura
- Pedometer
- Prevožena razdalja
- Merjenje porabe kalorij
- Monitor spanja
- 5 športnih načinov (hoja, tek, plezanje, kolesarjenje,
košarka)
- Merjenje telesne temperature (lahko izberete del
telesa, rezultate lahko preberete v aplikaciji) 
- Sedeči način 
- informacije o dohodnem klicu (možnost zavrnitve
klica)
- Informacije o prihajajočih obvestilih skupaj z vsebino,
vidno na uri (WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp,
KakaoTalk itd.)
- Merjenje EKG
- Lasersko zdravljenje 
- Časomer 
- Funkcija "Poišči telefon".
- 8 jezikov v aplikaciji
- Merjenje srčnega utripa
- Merjenje krvnega tlaka
- Merjenje oksigenacije krvi (zgodovino zdravstvenega
stanja lahko preberete v aplikaciji telefona).

Zaslon: 1,30-palčni IPS
Ločljivost zaslona: 360*360 dpi
Vodoodpornost: IP67
Senzor srčnega utripa/ kisika v krvi: 2703+4404
Senzor telesne temperature: Ct1711
Senzor EKG: TI ADS1291
Sonda za lasersko obdelavo: GLD-650W005-2
Kapaciteta baterije: 280 mAh
Sinhronizacija: Bluetooth 5.0
Podstavek za polnjenje, uporabniški priročnik, pametna
ura WF800
Združljivost naprav: iOS8.2 + Android 4.4 in več

POMEMBNE INFORMACIJE
1.Zaščita: 
- Uro očistite z mehko krpo, da ostane čista (uporabite
čisto vodo ali morsko vodo).
2.Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za
vodoodporno uro):
Bodite pozorni na naslednje metode, saj poslabšujejo
vodoodpornost
-Ne nosite ure pod tušem.
-Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali drugem
okolju z visoko temperaturo/vlačnostjo.

-Ure ne smete nositi med umivanjem rok ali obraza ali
med delom z milom ali detergentom.
-Ko se potapljate v morju, z ure sperite vso sol ali
umazanijo.

GARANCIJA
1. Pri običajni uporabi, če izdelek nima mehanskih
poškodb in ni nastal zaradi nepravilne uporabe, lahko
potrošniki 24 mesecev od datuma nakupa uveljavljajo
brezplačne garancijske storitve.
2. Potrošniki ne morejo izkoristiti garancije, če:
A. škodo si je povzročil sam,
B. garancijski rok je potekel,
C. izdelka niso uporabljali v skladu z navodili za
uporabo in vzdrževanje,
D. so bili izdelki razstavljeni, samopopravljeni ali
potopljeni v vodo.

MERJENJE EKG NASTAVITEV PARAMETROV SMARTWATCH 
WATCHMARK WF800

Navodila za uporabo
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Sensor pomiaru tętna

Sensor pomiaru 
temperatury 

Styki ładowania

Sensor pomiaru EKG

Sensor kuracji laserowej

Gumb za vklop/izklop ure in zaslona:
- Z dolgim pritiskom vklopite/izklopite napravo.
- S kratkim pritiskom vklopite/izklopite glavni zaslon.

Gumb za lasersko zdravljenje:
-Kratek pritisk na ravni vmesnika za začetek laserske
terapije.
Zaslon:
-Dolg pritisk na glavnem zaslonu aktivira način menjave
številčnice.
-Podrsnite v levo za prehod na naslednji vmesnik.
-Podrsnite desno, da preklopite na prejšnji vmesnik.
-Podrsnite navzgor z začetnega zaslona, da si ogledate
informacije o obvestilih.
-Če želite aktivirati nastavitve, podrsnite navzdol z
začetnega zaslona

Vklop/izklop ure in
zaslona

Merjenje EKG

Vrnitev

Pas

Zaslon

Pred uporabo natančno preberite celotna navodila za
uporabo. Priporočljivo je uporabljati samo originalno
baterijo, polnilec in dodatno opremo, ki so priloženi
napravi.
Proizvajalec in distributer nista odgovorna za uporabo
dodatne opreme drugih proizvajalcev.

(Funkcije, navedene v tem priročniku, se lahko med
modeli nekoliko razlikujejo, saj je priročnik splošen opis
pametne ure, nekateri modeli pa se lahko razlikujejo od
standardnih).

Pred prvo uporabo je treba napravo polniti vsaj 2 uri.
Pred uporabo naprave morate prenesti aplikacijo, jo
namestiti in sprejeti vsa dovoljenja, sicer vse funkcije
ne bodo na voljo.

Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine
tega priročnika.

DRAGA STRANKA, HVALA ZA
NAKUP NAŠEGA IZDELKA!

RAZLAGA GUMBOV NAVODILA ZA POLNJENJE APLIKACIJE
Prenesite aplikacijo "SmartHealth", uporabite določeno
trgovino ali kodo QR.

Ko je aplikacija nameščena, vklopite Bluetooth v
telefonu in odprite nameščeno aplikacijo. Potrdite vsa
soglasja in druga dovoljenja, ki jih potrebujete. V prijavni
obrazec vpišite svoje osebne podatke.
Če želite povezati uro, izberite: "Nastavitve" in nato
"Stanje naprave". Telefon bo poiskal napravo Bluetooth
in izbral ustrezen model (WF800).

ZAHTEVE ZA STROJNO OPREMO
iOS 8.2 in novejši
Android 4.4 in novejši
Podprt vmesnik Bluetooth
5.0 

GLAVNI VROČNIK
Če želite spremeniti videz glavnega zaslona, ga
pridržite 2 sekundi, nato pa lahko izberete izbirni
gumb . Ko izberete, se na kratko dotaknite, da ga
izberete.
Ura ima na izbiro 5 številčnic:

FUNKCIJA OSKRBE 
Če želi oseba, ki želi redno spremljati naše meritve,
uporabljati funkcijo oskrbe, mora imeti tudi aplikacijo
SmartHealth.
Ko je aplikacija nameščena, dodajte osebo v
pomnilnik naprave, nato v zavihek skrb in nato v plus
v zgornjem desnem kotu (podrobnosti o
uporabniškem imenu ali kodi QR najdete v
nastavitvah s klikom na naš profil). poslano bo vabilo,
ki ga je treba sprejeti z vstopom v zavihek Novi
prijatelj.
Zdaj lahko nenehno preverjamo rezultate meritev
druge osebe.

Laserska liečba 
Ta izdelek uporablja magnetno polnjenje.
Polnilno ploščico priključite na vhod USB, drugi konec pa
na zadnje polnilne kontakte naprave. Po vzpostavitvi
povezave se samodejno začne polnjenje in na zaslonu se
prikaže ikona polnjenja. Zahtevana vhodna napetost je
5V1A ali 5V2A.
Polno polnjenje običajno traja 2 uri. Naprave ne
uporabljajte, ko se polni.
Opomba: Magnetnega polnilnega kabla ne priključite na
dva stika hkrati s prevodnim materialom, saj lahko pride
do kratkega stika.

Lasersko sevanje deluje protibolečinsko, protivnetno, proti
otekanju, pospešuje mikrocirkulacijo, ustvarja nove krvne žile,
vpliva na imunološke in hormonske procese, pospešuje
regeneracijo živcev, pospešuje rast kosti in spodbuja sintezo
mišičnih vlaken.

Terapija traja 60 sekund. Priporočeni dnevni odmerek je 3
tretmaji po 60 sekund.
POZOR!!! Laserska terapija Smartwatch WF800 je zasnovana
tako, da podpira telo. Ne sme se uporabljati kot metoda
zdravljenja!

LASERSKO ZDRAVLJENJE 

UMERJANJE MERILNIKA KRVNEGA TLAKA
Možnost umerjanja merilnika krvnega tlaka, vgrajenega v
pametno uro, prek aplikacije - da bi zagotovili natančnejše
meritve krvnega tlaka, lahko pametno uro umerite z medicinskim
merilnikom krvnega tlaka. Po namestitvi namenske aplikacije
pojdite na domačo stran in poiščite funkcijo "PRESSURE". Po
vnosu funkcije pritisnite gumb "CALIBRATION" in vnesite rezultat
meritve s klasičnega merilnika krvnega tlaka.


