
www.watchmark.com
ul. Paprotna 7

Wrocław
POLAND

1.Ниско ниво на зареждане на батерията: В случай
на ниско ниво на батерията, заредете устройството
незабавно, за да защитите живота на батерията.
2.Приземяване: Не използвайте часовника, докато
се зарежда.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

- Моля, не носете часовника си под душа.
- Не носете часовника в отопляем басейн, сауна или
друга среда с висока температура и влажност.

1.Защита:
- почиствайте часовника с мека кърпа, за да
запазите часовника и каишката
чист (използвайте чиста вода или морска вода)
- уверете се, че лещата на часовника за сърдечен
ритъм е близо до кожата ви.
- температурата на кожата на китката ви е твърде
ниска поради климатичните условия, което ще
контролира сърдечния ритъм.
2. Бележки за водоустойчивостта (дори ако
часовникът е водоустойчив):
Обърнете внимание на следните методи, тъй като те
влошават хидроизолацията.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ
Гаранционно обслужване:
1. При нормална употреба на продуктите, стига
продуктът да няма механични повреди и да не е
причинен от неправилна употреба, потребителите
могат да се възползват от безплатно гаранционно
обслужване в продължение на 24 месеца от датата
на покупката.
2. Потребителите не могат да се възползват от
гаранцията, ако:
А. те сами са причинили щетите,
Б. гаранционният срок е изтекъл,
В. те не са използвали продукта в съответствие с
инструкциите за употреба и поддръжка,
Г. продуктите са били разглобявани, ремонтирани от
самите тях или потапяни във вода.

ГАРАНЦИЯ

Материал на корпуса: екологична пластмаса
Материал на каишката: силикон
Bluetooth: Bluetooth 4.2 
Размер на екрана: 1,14 инча
Разделителна способност: 135*240 
Капацитет на батерията: 90 MAH 
ПРИЛОЖЕНИЕ: Wearfit 2.0 
Съвместимост: IOS8.4 или по-нова версия/ Android 4.4
или по-нова версия

ПАРАМЕТРИ
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Първото измерване на ЕКГ трябва да се извърши
чрез приложението. По време на измерването
трябва да покриете целия си пръст и да държите
сребърната плочка (тъчпада) на часовника.
Измерването отнема около 30 секунди, като през
това време се препоръчва да останете
неподвижни. Всяко друго измерване може да се
извърши с помощта на лентата, като резултатът
ще бъде показан в приложението. 

ЕКГ

3.Заобикаляща среда температура при зареждане
над 50 градуса по Целзий може да доведе до
прегряване, деформация и изгаряне на
устройството.
4.Не плувайте, не се гмуркайте и не работете с
устройството под вода.

ЗАРЕЖДАНЕ
За да заредите часовника, свалете каишката.
Има USB вход, който може да се свърже към
зарядно устройство, лаптоп или компютър.
Забележка Ако часовникът не показва
съобщение за зареждане, поставете часовника с
главата надолу.

5.Устройството използва вградена батерия и е
забранено да се разглобява самостоятелно.
6.Избягвайте контакт с очите и кожата в случай на
разкъсване и изтичане на батерията.

- Не носете часовника, когато си миете ръцете или
лицето, или когато работите там, където се използва
сапун или детергент.
- След потапяне в морето измийте солта и
мръсотията от часовника.

В случай на грешен резултат измерването трябва
да се повтори няколко пъти.

Моля, прочетете внимателно пълните
инструкции преди употреба. Препоръчително
е да използвате само оригиналната батерия,
зарядно устройство и аксесоари, включени в
устройството. Нито производителят, нито
дистрибуторът носят отговорност за
използването на аксесоари на трети страни.
(Функциите, изброени в това ръководство,
могат да се различават леко при различните
модели, тъй като ръководството представлява
общо описание на смарт часовника, а някои
модели могат да се различават от
стандартните).
Устройството трябва да се зарежда поне 2 часа
преди първата употреба.
Изтеглете и инсталирайте приложението. По
време на инсталацията трябва да се съгласите
с известията за достъп. В противен случай не
всички функции ще бъдат достъпни.
Компанията си запазва правото да променя
съдържанието на това ръководство.

Калории: автоматично записва дневната
консумация на калории Разстояние: автоматично
записва изминатото дневно разстояние. Измерване
на сърдечния ритъм: измервайте сърдечния си
ритъм на всеки час (зададено в приложението:
раздел "Сърдечен ритъм" в последователност, в
реално време) или измервайте сърдечния си ритъм
ръчно. Натиснете и задръжте сензорния панел под
екрана, за да влезете в интерфейса на сърдечния
ритъм. Измерване на кръвното налягане:
измервайте кръвното налягане ежечасно (зададено
от нивото на приложението: таб "Кръвно налягане" в
последователност, в реално време) или измервайте
кръвното налягане ръчно. Натиснете и задръжте
сензорния панел, за да започнете измерването на
кръвното налягане

Потърсете "Wearfit2.0" в магазина за Android или в
магазина за приложения, изтеглете го и го
инсталирайте. След това влезте/регистрирайте
се и потърсете лентата от нивото на
приложението: my, device management, connect
(Bluetooth трябва да е активиран при
търсенето).
От нивото на приложението можете да
проверите дневника на седмицата на здравето,
който се намира в горния ляв ъгъл на
началната страница. В горния десен ъгъл
обаче можем да направим няколко
измервания наведнъж.
Можем също така да променяме единиците в
приложението. Един по един въвеждаме:
моите, личните данни, след това променяме
данните за устройството и след това щракваме
върху "Запази", което се намира в горния десен
ъгъл.

Натиснете за кратко, за да промените опцията, след
което натиснете продължително, за да потвърдите.
За да излезете напълно от спортния режим,
превъртете функцията, като натискате кратко,
докато видите стрелката назад. и след това задръжте
тъчпада.

Времето: времето в реално време се синхронизира с
данните на устройството и се показва на
интерфейса за показване на времето. Лентата
трябва да е свързана с приложението и GPS
функцията на устройството трябва да е активирана.

Още: хронометър (натиснете и задръжте, за да
влезете или излезете, натиснете, за да стартирате
или спрете),
намиране на телефона ми (натиснете и задръжте
бутона за търсене и натиснете бутона за спиране)

Натиснете и задръжте, за да изключите музиката
(кратко докосване за включване/изключване,
превъртане, край)

Друго: вдигнете ръката си, за да събудите екрана

1. Заредете часовника (време за зареждане на
лентата от 2 часа до 2,5 часа)
2. Инсталирайте специалното приложение за
избрания модел смарт часовник на смартфона си
(датата, часът и езикът ще бъдат зададени след
синхронизиране на часовника с приложението).
3. Включете Bluetooth на телефона си (на този етап не
търсете часовника).

Измерване на кислорода в кръвта: измервайте
кислорода в кръвта на всеки час (зададено в
приложението за насищане, в последователност в
реално време) или измервайте нивата на кислород
в кръвта ръчно. Натиснете и задръжте сензорния
панел, за да влезете в интерфейса за измерване на
кислорода в кръвта.
Измерване на съпротивлението: текущото
състояние на имунитета може да бъде измерено с
едно приложение (един раздел на усилие в
последователност) или чрез задържане на
часовника.
Интерфейс за информация за качеството на съня:
измерва автоматично качеството на съня всеки ден.
Сигнали: включете сигналите в приложението.
Гривната ще ви предупреждава за известия,
входящи повиквания и текстови съобщения.
Режим на обучение: натиснете продължително
интерфейса на режима на обучение, за да влезете в
него. Вградени са функции за бягане, катерене и
колоездене. Натиснете и задръжте екрана, за да
започнете да записвате времето на упражненията и
изгорените калории. След това натиснете , за да
поставите на пауза. След това действие се появява
меню, в което можем да избираме между stop, quit,
return.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, БЛАГОДАРЯ ВИ 
ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НАШИЯ ПРОДУКТ!

ФУНКЦИИ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО

Потърсете "Wearfit2.0" в Android Store или App Store,
изтеглете го и го инсталирайте. След това създайте
акаунт или влезте в него. След това потърсете
групата на нивото на приложението. (При търсенето
Bluetooth трябва да е включен)

ВАЖНО
 

ФУНКЦИИ

ВРЪЗКА С ПРИЛОЖЕНИЕТО

Oled екран

Тъчпад

Електроди

Електроди

Сензор

Точка за
зареждане

4. Отворете инсталираното приложение и
потърсете смарт часовника на ниво приложение.
5. След успешно търсене свържете смарт часовника
с телефона. Уверете се, че приложението има
достъп до всички известия.


