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1.Låg batterinivå:
Om batterinivån är låg, ladda enheten omedelbart för att skydda
batteriet.

2.Landning:
Använd inte klockan när den laddas.

3.Omgivningstemperatur vid laddning över
50 grader Celsius kan leda till överhettning, deformation och
bränning av enheten.

4.Simma inte, dyk inte och använd inte utrustningen under
vatten.

5.Enheten använder ett inbyggt batteri och det är förbjudet att
demontera den själv.

6.Undvik kontakt med ögon och hud om batteriet brister och
läcker ut.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

- Bär inte klockan i duschen.
- Bär inte klockan i en uppvärmd pool, bastu eller annan miljö
med hög temperatur och fuktighet.
- Bär inte klockan när du tvättar händerna eller ansiktet eller när
du arbetar där tvål eller rengöringsmedel används.
- Tvätta bort salt och smuts från klockan efter nedsänkning.

1.Skydd:
- rengör klockan med en mjuk trasa för att hålla klockan och
bandet
ren. (Använd rent vatten eller havsvatten).
- se till att pulslinsen på klockan är nära huden.
- hudtemperaturen på handleden är för låg på grund av vädret,
vilket styr hjärtfrekvensen.
2. Anmärkningar om vattentålighet (även om det är en
vattentät klocka):
Var uppmärksam på följande metoder eftersom de försämrar
tätskiktet.

VIKTIG INFORMATION

Garantiservice:
1. Vid normal användning av produkterna, så länge produkten
inte har några mekaniska skador och inte har orsakats av
felaktig användning, kan konsumenterna dra nytta av gratis
garantiservice i 24 månader från inköpsdatumet.
2. Konsumenten kan inte utnyttja garantin om:
A. de orsakade skadan själva,
B. garantiperioden har löpt ut,
C. de har inte använt produkten i enlighet med bruks- och
underhållsinstruktionerna,
D. Produkterna har demonterats, reparerats av dem själva eller
sänkts i vatten.

GARANTI

Material: miljövänlig plast

Bandmaterial: silikon

Bluetooth: Bluetooth 4.2 

Skärmstorlek: 1,14 tum

Upplösning: 135*240 

Batterikapacitet: 90 MAH 

APP: Wearfit 2.0 

Kompatibilitet: IOS8.4 eller senare/ Android 4.4 eller senare

PARAMETERS SMARTWATCH 
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Bruksanvisning

watchmark.com

Läs igenom hela anvisningen noggrant innan du använder
den. Det rekommenderas att endast använda
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.
Ladda ner och installera appen. Du måste godkänna att få
tillgång till meddelanden under installationen. I annat fall är
inte alla funktioner tillgängliga.
Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna
handbok.

Kalorier: registrerar automatiskt din dagliga kaloriförbrukning.
Avstånd: registrerar automatiskt det dagliga avståndet.
Mätning av hjärtfrekvens: mät din hjärtfrekvens varje timme
(inställd i appen: fliken Hjärtfrekvens i sekvens, i realtid) eller mät
din hjärtfrekvens manuellt. Tryck och håll in pekplattan under
skärmen för att komma in i pulsgränssnittet.
Blodtrycksmätning: mät blodtrycket varje timme (ställ in från
programnivå: fliken Blodtryck i sekvens, i realtid) eller mät
blodtrycket manuellt. Tryck och håll in pekplattan för att starta
blodtrycksmätningen.

Sök efter "Wearfit2.0" i Android-butiken eller appbutiken, ladda
ner och installera den. Logga sedan in/registrera dig och sök
sedan efter bandet från appnivån: my, device management,
connect (Bluetooth måste vara aktiverat när du söker).
I appen kan du kontrollera loggen för hälsoveckor som finns i
det övre vänstra hörnet på startsidan. I det övre högra hörnet
kan vi dock göra flera mätningar samtidigt.
Vi kan också ändra enheterna i appen. En efter en skriver vi in:
min, personliga uppgifter, sedan ändrar vi enhetens uppgifter
och klickar sedan på spara, som finns i det övre högra hörnet.

Tryck kort på för att ändra alternativet och tryck sedan länge på
för att bekräfta. Om du vill lämna sportläget helt och hållet,
bläddrar du genom funktionen genom att trycka kort på tills du
ser pilen tillbaka. och håll sedan ned pekplattan.
Väder: Väder i realtid kommer att synkroniseras med enhetens
data och visas i tidsvisningsgränssnittet. Bandet måste vara
anslutet till appen och enhetens GPS-funktion måste vara
aktiverad.
Mer: stoppur (tryck och håll in för att komma in eller ut, tryck för
att starta eller pausa),
hitta min telefon (håll nedtryckt för att söka och tryck på för att
stoppa).
Håll nedtryckt för att stänga av musiken (kort beröring för att
ändra på/av, bläddra, avsluta).
Annat: Lyft upp handen för att väcka skärmen.

1. Ladda klockan (laddningstid för bandet från 2 timmar till 2,5
timmar).
2. Installera den särskilda appen för den valda smartklockan på
din smartphone (datum, tid och språk ställs in efter att klockan
synkroniserats med appen).
3. Aktivera Bluetooth på telefonen (leta inte efter klockan i det
här skedet).
4. Öppna den installerade appen och sök efter smartklockan
på appnivå.
5. När du har lyckats med sökningen ansluter du smartklockan
till telefonen. Se till att appen har tillgång till alla meddelanden.

Mätning av blodsyran: mät blodsyran varje timme (inställd i
appen Mättnad, i realtidsföljd) eller mät blodsyran manuellt.
Tryck och håll in pekplattan för att komma in i gränssnittet för
mätning av blodsyran.
Motståndsmätning: aktuell immunitetsstatus kan mätas med en
tillämpning (en ansträngningsflik i taget) eller genom att hålla
kvar klockan. 

KÄRA KUND, TACK FÖR ATT DU HAR
KÖPT VÅR PRODUKT!

TILLÄMPNINGSFUNKTIONER

Sök efter "Wearfit2.0" i Android Store eller App Store, hämta och
installera den. Skapa sedan ett konto eller logga in. Sök sedan
efter bandet i appen (Bluetooth måste vara på när du söker).

VIKTIGT
 

FUNKTIONER

ANSLUTNING TILL APPLIKATIONEN LASTNING

För att ladda klockan tar du bort armbandet. Det finns en
USB-ingång som kan anslutas till en laddare, bärbar dator
eller dator.
Om klockan inte visar ett meddelande om laddning, sätt in
klockan upp och ner.
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Den första EKG-mätningen ska göras via appen.
Under mätningen måste du täcka hela fingret och hålla
fast silverplattan (pekplattan) på klockan. Mätningen tar
cirka 30 sekunder, och det rekommenderas att du står
stilla under denna tid.Alla andra mätningar kan göras med
bandet, och resultatet visas i appen.Om resultatet är
felaktigt måste mätningen upprepas flera gånger.

EKG

 Information om sömnkvalitet: mäter sömnkvaliteten
automatiskt varje dag.
Varning: Aktivera varningar i appen. Armbandet varnar dig för
meddelanden, inkommande samtal och textmeddelanden.
Träningsläge: Tryck länge på gränssnittet för träningsläge för att
komma in.
Löpning, klättring och cykling är inbyggda. Håll ned skärmen
för att börja registrera träningstid och förbrända kalorier. Tryck
sedan på för att pausa. Efter denna åtgärd visas en meny där vi
kan välja mellan stoppa, avsluta och återgå.


