
Under EKG-mätningen ska du kontinuerligt röra vid den
ledande knappen (enligt figuren nedan). För att
mätningen ska bli korrekt måste du vara stilla under
mätningen. Mätningstiden är cirka 60 sekunder. Om
EKG-kurvan är oregelbunden eller ständigt rörlig, gör en
ny mätning. Apparaten måste sitta tätt mot huden under
mätningen. Mätningar kan också göras med
smartphone-appen påslagen.
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HUVUDSAKLIGA FUNKTIONER
- Klockor
- Pedometer
- Avstånd som tillryggaläggs
- Mätning av förbrukade kalorier
- Sömnmätare
- 5 sportlägen (gång, löpning, klättring, cykling,
basket)
- Mätning av kroppstemperaturen (kroppsdel kan
väljas, resultaten kan läsas i appen). 
- Stillasittande läge 
- Information om inkommande samtal (möjlighet att
avvisa samtalet).
- Information om inkommande meddelanden
tillsammans med innehåll som är synligt på klockan
(WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk
etc.).
- EKG-mätning
- Laserbehandling 
- Timer 
- Funktionen "Hitta telefon".
- 8 språk i appen
- Mätning av hjärtfrekvens
- Blodtrycksmätning
- Mätning av syrehalten i blodet (hälsohistorik kan
läsas från telefonappen).

Skärm: 1,30" IPS
Skärmupplösning: 360*360dpi
Vattentät: IP67
Sensor för hjärtfrekvens och syrehalt i blodet:
2703+4404
Sensor för kroppstemperatur: Ct1711
EKG-sensor: TI ADS1291
Sonde för laserbehandling: GLD-650W005-2
Batterikapacitet: 280mAh
Synkronisering: Bluetooth 5.0
Laddningsstation, bruksanvisning, Smartwatch WF800
Enhetskompatibilitet: iOS8.2 + Android 4.4 och högre

VIKTIG INFORMATION
1.Skydd: 
- Rengör klockan med en mjuk trasa för att hålla den
ren (använd rent vatten eller havsvatten).
2.Anteckningar om vattentålighet (även om det är en
vattentät klocka):
Var uppmärksam på följande metoder, eftersom de
försämrar den vattentäta ytan.
-Bär inte klockan i duschen.
-Bär inte klockan i en uppvärmd pool, bastu eller annan
miljö med hög temperatur och fuktighet.

-Klockor bör inte bäras när man tvättar händer eller
ansikte eller när man arbetar med tvål eller tvättmedel.
-När du dyker i havet ska du tvätta bort salt och smuts
från klockan.

GARANTI
1. Vid normal användning, förutsatt att produkten inte
har några mekaniska skador och inte har orsakats av
felaktig användning, kan konsumenter dra nytta av
gratis garantiservice i 24 månader från inköpsdatumet.
2. Konsumenter kan inte utnyttja garantin om:
A. de har orsakat skadan själva,
B. garantiperioden har löpt ut,
C. de har inte använt produkten i enlighet med bruks-
och underhållsinstruktionerna,
D. Produkterna har demonterats, reparerats eller sänkts
i vatten.

EKG-MÄTNING

PARAMETRAR FÖR ANORDNINGEN SMARTWATCH 
WATCHMARK WF800

Bruksanvisningar

watchmark.com

När du har installerat den dedikerade appen går du till
startsidan och söker sedan efter funktionen "PRESSURE"
(tryck). När du har angett funktionen trycker du på
knappen "CALIBRATION" och anger mätresultatet från
en klassisk blodtrycksmätare.

Sensor pomiaru tętna

Sensor pomiaru 
temperatury 

Styki ładowania

Sensor pomiaru EKG

Sensor kuracji laserowej

KÄRA KUND, TACK FÖR ATT DU
KÖPTE VÅR PRODUKT!

FÖRKLARING AV KNAPPARNA LADDNINGSINSTRUKTIONER TILLÄMPNINGAR
Ladda ner appen "SmartHealth", använd den särskilda
butiken eller QR-koden.

När du har installerat appen slår du på Bluetooth på
telefonen och öppnar den installerade appen. Bekräfta
alla samtycken och andra tillstånd som de begär. Fyll i
dina personuppgifter i ansökningsformuläret.
För att ansluta klockan väljer du: "Inställningar" och sedan
"Enhetsstatus". Telefonen söker efter Bluetooth-enheten,
välj rätt modell (WF800).

HÅRDVARUKRAV.
iOS 8.2 och högre
Android 4.4 och högre
Bluetooth 5.0 stöds 

HUVUDGRÄNSSNITT
Om du vill ändra utseendet på huvudskärmen håller du in
den i 2 sekunder och kan sedan välja ratten . När du har
gjort ditt val väljer du det med en kort beröring.
Klockan har 5 urtavlor att välja mellan:

VÅRDFUNKTION 
För att kunna använda vårdfunktionen måste den
person som vill se våra mätningar regelbundet också ha
SmartHealth-appen.
När du har installerat appen lägger du till personen i
enhetens minne, sedan fliken Vård och sedan
plustecknet i övre högra hörnet (du hittar
användarnamnet eller QR-koden i inställningarna
genom att klicka på vår profil).En inbjudan kommer att
skickas, som måste accepteras genom att gå in på
fliken Ny vän.
Nu kan vi kontinuerligt kontrollera den andra personens
mätresultat.

Slå på/av klockan och
skärmen

EKG-mätning

Återgå till

Bälte

Visa

Laser 
behandling 

Knapp för att slå på/av klockan och skärmen:
- Tryck länge på för att slå på/av enheten.
- En kort tryckning slår på/av huvudskärmen.

Lasersläkningsknapp:
-Ett kort tryck från gränssnittsnivån startar
laserbehandling.Visa:
-Lång tryckning från huvudskärmen aktiverar
växlingsläget.
-Svep åt vänster för att byta till nästa gränssnitt.
-Svep till höger för att byta till föregående gränssnitt.
-Svep uppåt från startskärmen för att visa information om
varningar.
-Svep nedåt från startskärmen för att aktivera inställningar

Läs igenom hela anvisningen noggrant innan du
använder den. Vi rekommenderar att du endast
använder originalbatteriet, laddaren och tillbehören
som medföljer enheten.
Varken tillverkaren eller distributören ansvarar för
användningen av tillbehör från tredje part.

(De funktioner som anges i den här handboken kan
variera något mellan olika modeller eftersom
handboken är en allmän beskrivning av
smartklockan, vissa modeller kan skilja sig från
standarden).

Enheten bör laddas i minst 2 timmar innan den
används för första gången.
Innan du använder enheten måste du ladda ner
appen, installera appen och acceptera alla
behörigheter, annars kommer alla funktioner inte att
vara tillgängliga.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i
denna handbok.

Den här produkten använder magnetisk laddning.
Anslut laddningsstationen till USB-ingången och den
andra änden till enhetens bakre laddningskontakter. När
den är ansluten startar laddningen automatiskt och
laddningsikonen visas på skärmen. Den nödvändiga
ingångsspänningen är 5V1A eller 5V2A.
En full laddning tar vanligtvis 2 timmar. Använd inte
enheten när den laddas.
Obs: Anslut inte den magnetiska laddningskabeln till två
kontakter samtidigt med ledande material eftersom det
kan orsaka en kortslutning.

Laserstrålning är smärtstillande, antiinflammatorisk och
svullnadssänkande, ökar mikrocirkulationen, skapar nya
blodkärl, påverkar immunologiska och hormonella
processer, underlättar nervregeneration, påskyndar
bentillväxten och stimulerar syntesen av muskelfibrer.

Terapin pågår i 60 sekunder. Den rekommenderade
dagliga dosen är 3 behandlingar på 60 sekunder vardera.
UPPMÄRKSAMHET!!!Smartwatch WF800 laserterapi är
utformad för att stödja kroppen. Den ska inte användas som
en behandlingsmetod!

LASERBEHANDLING 

KALIBRERING AV
BLODTRYCKSMÄTARE

Möjlighet att kalibrera blodtrycksmätaren som är inbyggd i
smartklockan via appen - för att säkerställa mer exakta
blodtrycksmätningar kan smartklockan kalibreras med en
medicinsk blodtrycksmätare. 


