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SE

KÄRA KUND, TACK
FÖR ATT KÖPA VÅR PRODUKT!

Läs hela bruksanvisningen noggrant före användning.
Det rekommenderas att endast använda originalbatteri,
laddare och tillbehör som ingår i setet
med enheten. Tillverkaren eller distributören ansvarar inte
för användningen av tillbehör från tredje part.
(Funktionerna som presenteras i denna manual kan skilja
sig något mellan modellerna, eftersom manualen är en
allmän beskrivning av smartklockor, vissa modeller kan
skilja sig från standarden). Innan du använder enheten för
första gången bör den laddas i minst 2 timmar.
Innan du börjar använda enheten måste du ladda ner
applikationen, installera applikationen och acceptera alla
behörigheter, annars kommer inte alla funktioner att vara
tillgängliga. Företaget förbehåller sig rätten att ändra
innehållet i denna manual.

NYCKELFÖRKLARING

watchmark.com

Toppknapp: ett långt tryck sätter på/stänger av klockan;
tryck för att väcka skärmen och stänga av den; ett kort
tryck tar dig tillbaka till huvudskärmen. Metallplattan
används för att utföra EKG-mätningen. Håll ned för att
slutföra kretsen.

LADDNINGSINSTRUKTIONER
Smartklockan laddas via en magnetladdare. Se till att
metallkontakterna på laddaren är på plats med metallkontakterna på
enheten. Vanligtvis tar full laddning 2 timmar, enheten är i standbytid
upp till 30 dagar, 5-10 dagars arbete. Använd inte klockan medan
den laddas.

APP
Android-telefonanvändare: ladda ner programmet "morePro". på
Google Play. IOS-telefonanvändare: "morePro"-applikation tillgänglig
för nedladdning i AppStore. Öppna applikationen "morePro" inställningar - bluetooth - sök efter 'smart device' och anslut. När
Bluetooth-ikonen på klockan är blå betyder det att det finns en aktiv
anslutning, medan röd betyder att den inte är ansluten

FUNKTIONER
Språk / Tid / Datum: Efter lyckad anslutning till telefonen kommer
funktionerna att synkroniseras
Statusfält: Detta visar bluetooth-status, WoFit-appens QR-kod,
ljusstyrka och batterinivå
Stegräknare / Distans / Kalorier: visar dagens data, vid midnatt
sparas denna data och återställs. Den sparade datan kan
kontrolleras genom att klicka på funktionen, det finns historik

Meddelanden: Efter en lyckad anslutning till telefonen kan vi ta
emot såväl samtal som SMS och notiser, bl.a. från Facebook,
WhatsApp. Klockan vibrerar med inkommande aviseringar
Sport: Det finns flera sportlägen att välja mellan. När du har valt
sportläge klickar du på den valda ikonen. Klicka i mitten av
skärmen för att börja träna. Med den nedre knappen kan du
pausa eller avsluta träningen och spara resultatet.
Sömnmonitor: Smartwatch mäter automatiskt din sömnkvalitet
från 22:00 till 08:00. Exakta uppgifter finns i applikationen.
Hälsa: Välj bara lämplig ikon så startar mätningen automatiskt.
Mätningar kan göras:
Puls
Blodtryck
EKG
Syresättning av blod
Stoppur: tryck på start för att starta nedräkning, tryck igen för att
pausa
Styr musiken som spelas på smartphonen
Larm
Stillasittande: påminner dig om att sitta för länge och att fortsätta
röra dig
Ljusstark skärm när du rör handleden: kör den i applikationen,
när du slår på den förbrukar den mer energi

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
1.Lågt batteri:
I händelse av låg batterinivå, ladda enheten omedelbart för att
skydda batteritiden.
2. Laddning:
Använd inte klockan medan den laddas.
3. Omgivningstemperaturen vid laddning över
50 grader Celsius kan leda till överhettning, deformation och
bränning av enheten.
4. Vänligen simma, dyk eller använd inte enheten under vatten.
5. Enheten använder ett inbyggt batteri och det är förbjudet att ta
isär det själv.
6. Undvik kontakt med ögon och hud i händelse av att batteriet går
sönder och läcker.

VIKTIG INFORMATION
1. Skydd:
- Rengör klockan med en mjuk trasa för att hålla klockan och
bandet rena
ren. (använd rent vatten eller havsvatten)
- se till att pulslinsen på klockan är nära din hud
- temperaturen på huden på handleden är för låg på grund av
vädret, vilket kommer att påverka kontrollen av hjärtslag.

2. Anmärkningar om vattentäthet (även om det är en vattentät
klocka):
var uppmärksam på följande metoder eftersom de försämrar
vattentätningen.
- Bär inte klockan i duschkabinen.
- Vänligen använd inte klockan i en uppvärmd pool, bastu eller
annan miljö med hög temperatur/fuktighet.
-Bär inte klockan när du tvättar händer eller ansikte, eller när du utför
arbete där vi använder tvål eller tvättmedel.
-Se till att tvätta bort allt salt eller smuts från klockan efter att ha
sjunkit i havet.

GARANTI
Garantiservice:
1. Vid normal användning av produkterna, om produkten inte har
några mekaniska skador och inte har orsakats av felaktig
användning, 24 månader från inköpsdatumet kan konsumenter dra
nytta av en gratis garantitjänst.
2. Konsumenter kan inte dra nytta av garantin om:
A. de har gjort skadan själva,
B. garantitiden har löpt ut,
C. de inte har använt produkten i enlighet med instruktionerna för
användning och underhåll,
D. produkterna togs isär, reparerades på egen hand eller
nedsänktes i vatten.

