
1. Педометър 

2. Брояч на калории 

3. Отчитане и измерване на 
пробега разстояние

4.Сърдечен ритъм измерване 

5. Измерване на кръвното 
налягане

6. Монитор на съня

7. Предупреждение за 
входящ SMS

8. Спортна функция - натиснете
дълго иконата, за да изберете
съответния спорт

9. Функция Цикъл

10. Хронометър

11. Функция "Намиране на моя
телефон"

12. Настройка на яркостта на
екрана

13. Дълго натискане на сензорния
екран за включване/изключване

Смарт часовникът трябва да бъде
напълно зареден преди първата
употреба. След зареждане
докоснете екрана за 5 секунди и
устройството ще се включи, т.е. ще
се покаже основният екран.

Има 5 циферблата за избор, които
можете да настроите да се редуват
по желание.
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ФУНКЦИИ

Изтеглете приложението "WearHealt".
За да синхронизирате смарт часовника
със смартфона си, първо трябва да
инсталирате приложението.

Има два начина за инсталиране на
приложението:
1. Изберете иконата "Бърз отговор" от
менюто на смарт часовника и
използвайте приложението за
сканиране на QR код, за да сканирате
кода от часовника. След като кодът бъде
разпознат, телефонът ще поиска
разрешение да инсталира специалния
софтуер.

Моля, прочетете внимателно пълните
инструкции преди употреба.
Препоръчително е да използвате само
оригиналните батерия, зарядно
устройство и аксесоари, включени в
комплекта на 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.
Преди да използвате устройството,
трябва да изтеглите приложението, да
го инсталирате и да приемете всички
разрешения, в противен случай всички
функции няма да бъдат достъпни.
Компанията си запазва правото да
променя съдържанието на това
ръководство.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, БЛАГОДАРЯ
ВИ, ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НАШИТЕ 

ПРОДУКТ!

ОСНОВНА СТРАНИЦА 2. Изтеглете от официалния магазин
на Google Play. За да направите това,
влезте в Google Store и потърсете
приложението "WearHealt". След това
го инсталирайте.
Проверете операционната система
на смартфона си, преди да изтеглите
приложението.
Съвместим с iOS версия 8.0 и Android
версия 4.4 и по-нова

АКТИВИРАНЕ
Трябва да заредите смарт
часовника, преди да го използвате
за първи път.

ЗАПОЧВАМЕ ДА ИЗПОЛЗВАМЕ
Функция на бутоните:
- кратко, единично кликване: на
функции
- дълго натискане: активиране,
включване устройство

КОМЕНТАРИ НА ФУНКЦИИТЕ 
УВЕДОМЛЕНИЕ

1.За да отворите различни
сигнали, въведете "more alerts" в
приложението. Трябва да зададете
начален и краен час на събитието.
Видове предупреждения:
напомняне за движение,
напомняне за хидратация,
напомняне за среща, напомняне
за лекарства
2. Сигнали за входящи повиквания.
Входящият номер ще бъде
показан на главния екран.
3. SMS известия.
4. Известия от социални
приложения като WeChat, QQ,
Facebook, Twitter и др.
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1.Аларми:
За да зададете аларма, влезте в
"Настройки на устройството" в
приложението. След това го
отворете в приложението
"Настройки".
"Настройки на алармата" и
щракнете върху "+", за да зададете
часа на алармата, след което
щракнете върху "потвърди".
2.Разклатете, за да направите
снимка:
Отворете функцията "Преносима
камера" в приложението, след
което разклатете часовника и
телефонът автоматично ще
направи снимка.
3Настройте яркостта на екрана:
В приложението отворете:
"Настройки на устройството", след
което поставете отметка пред "Ярък
екран при повдигане на китката".
4.Сърдечен ритъм мониторинг:
В приложението отворете
"Настройки на устройството" и след
това "Непрекъснато наблюдение на
сърдечния ритъм". 

Гаранционно обслужване:
1. при нормална употреба на
продуктите, ако продуктът няма
механични повреди и е причинен
от неправилна употреба, 24 месеца
от датата на закупуване,
потребителите могат да се
възползват от безплатно
гаранционно обслужване.
2. Потребителите не могат да се
възползват от гаранцията, ако:
А. те сами са причинили щетите,
Б. гаранционният срок е изтекъл,
В. използване в противоречие с
инструкциите за употреба и
поддръжка на продукта,
Г. продуктите са били
разглобявани, ремонтирани
самостоятелно или потапяни във
вода.

-Не носете часовника си под душа.
-Не носете часовника в изолиран
басейн, сауна или друга среда с
висока температура/влажност.
-Не носете часовника, когато
миете ръцете или лицето си 

ГАРАНЦИЯ

1.Защита:
-почистете часовника с мека
кърпа, която държи часовника и
каишката 
чист (използвайте чиста вода или
морска вода)
-Уверете се, че лещата на
часовника за измерване на
сърдечния ритъм е близо до
кожата
-температурата на кожата на
китката е твърде ниска поради
метеорологичните условия, което
ще повлияе на контрола на
сърдечния ритъм.
2.Waterproof бележки (дори ако
това е водоустойчив часовник):
трябва да се обърне внимание на
следните методи, тъй като те
отслабват водоустойчивостта.

ЗАРЕЖДАНЕ

Зареждането се извършва с
включеното зарядно устройство.
Когато зареждането приключи,
часовникът ще се стартира
автоматично. Ако не използвате
часовника за повече от месец,
заредете го напълно и го
изключете, за да поддържате
правилния капацитет на
батерията.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯДРУГИ ФУНКЦИИ

1.Ниско ниво на зареждане на
батерията:
В случай на ниско ниво на
батерията заредете устройството
незабавно, за да защитите живота
на батерията.
2.Зареждане:
Не използвайте часовника, докато
се зарежда.
3.Температура на околната среда
над 50°G по време на зареждане. C
може да доведе до прегряване,
деформация и изгаряне на
устройството.
4Не плувайте, не се гмуркайте и не
работете с устройството под вода.
5.Устройството използва вградена
батерия и е забранено да се
разглобява отделно.
6.В случай на счупване и изтичане
на батерията трябва да се избягва
контакт с очите и кожата.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

SMARTWATCH
WATCHMARK WH2

Инструкции за употреба

watchmark.com

Часовникът автоматично следи
сърдечния ви ритъм и изпраща
данните към приложението.

 време на работа със сапун или
детергент.
-Измийте солта или мръсотията
по часовника след потапяне в
морето.


