
1. Pedometru 

2. Contor de calorii 

3. Înregistrare și măsurare a distanței 
kilometri 

4.Măsurarea ritmului cardiac 

5. Măsurarea tensiunii arteriale

6. Monitor de somn

7. Notificare prin SMS-uri primite

8. Funcția Sporturi - apăsați lung pe
pictograma pentru a selecta un sport.

9. Funcția de ciclu

10. Cronometru

11.  Funcția "Găsiți-mi telefonul"

12. Setarea luminozității ecranului

13. Apăsare lungă pe ecranul tactil de
pornire/oprire

Ceasurile inteligente trebuie să fie
încărcate complet înainte de prima utilizare.
După încărcare, atingeți ecranul timp de 5
secunde și dispozitivul se va porni, adică va
apărea ecranul principal.

Există 5 cadrane care pot fi rotite în orice
direcție.

Stare oprită Ecranul de pornire

Apăsare
lungă

Apăsare 
lungă

Interfața
principală 4

Interfața
principală 2

Interfața
principală 3

Interfața
principală 5

Descărcați aplicația WearHealt.
Pentru a vă sincroniza ceasul inteligent
cu smartphone-ul, trebuie să instalați
mai întâi aplicația.

Există două moduri de a instala
aplicația:
1. Selectați pictograma "Quick Reply"
(Răspuns rapid) din meniul smartwatch
și scanați codul de pe ceas cu ajutorul
aplicației de scanare a codurilor QR.
Odată ce codul este recunoscut,
telefonul va cere permisiunea de a
instala software-ul dedicat.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile
complete înainte de utilizare. Se
recomandă să folosiți numai bateria,
încărcătorul și accesoriile originale
furnizate împreună cu dispozitivul.
Producătorul și distribuitorul nu sunt
responsabili pentru utilizarea accesoriilor
de la alți producători.
(Funcțiile enumerate în acest manual pot
varia ușor de la un model la altul,
deoarece manualul este o descriere
generală a ceasului inteligent, iar unele
modele pot fi diferite de cele standard).
Dispozitivul trebuie încărcat timp de cel
puțin 2 ore înainte de prima utilizare.
Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să
descărcați aplicația, să o instalați și să
acceptați toate permisiunile, altfel nu vor
fi disponibile toate funcțiile.
Societatea își rezervă dreptul de a
modifica conținutul acestui manual.

STIMATE CLIENT, VĂ
MULȚUMIM PENTRU
ACHIZIȚIONAREA

PRODUSULUI NOSTRU!

PAGINA PRINCIPALĂ ACTIVAȚIE UTILIZAREA FUNCȚIEI
Trebuie să vă încărcați ceasul inteligent
înainte de a-l utiliza pentru prima dată.

ÎNCEPEM SĂ FOLOSIM

2. Descărcați-l din magazinul oficial
Google Play Store. Pentru a face acest
lucru, intrați în Google Store și căutați
aplicația "WearHealt". Apoi instalați-l.
Înainte de a descărca aplicația, verificați
sistemul de operare al smartphone-ului
dumneavoastră.
Compatibilitate cu iOS versiunea 8.0 și
Android versiunea 4.4 sau o versiune
ulterioară

Funcțiile butoanelor:
- un singur clic scurt: activați funcția
- apăsare lungă: activare, pornirea
dispozitivului

FUNCȚII COMENTARII CU PRIVIRE LA
ALERTA DE CARACTERISTICA

1. Pentru a deschide diferite notificări,
introduceți "more notifications" (mai
multe notificări) în aplicație. Trebuie să
setați ora de început și de sfârșit a
evenimentului.
Tipuri de alerte: memento de exerciții
fizice, memento de hidratare, memento
de programare, memento de medicație

2. Alerte pentru apelurile primite.
Numărul primit va apărea pe ecranul
principal.

3. Alerte prin SMS.

4. Notificări de la aplicațiile sociale, cum
ar fi WeChat, QQ, Facebook, Twitter etc.

1.Alarmă:
Pentru a seta o alarmă, accesați "Device
settings" (Setări dispozitiv) în aplicație.
Apoi deschideți-o în aplicația Setări.
Mergeți la "Alarm Settings" și faceți clic
pe "+" pentru a seta ora alarmei, apoi
faceți clic pe "confirm".
2. Agitați pentru a face o fotografie:
Deschideți funcția "Portable Camera" din
aplicație, apoi agitați ceasul și telefonul
va face automat o fotografie.
3. Reglați luminozitatea ecranului:
În aplicație, mergeți la "Device settings"
(Setări dispozitiv), apoi bifați caseta
"Bright screen when you raise your wrist"
(Ecran luminos când ridicați încheietura
mâinii).
4.Monitorizarea ritmului cardiac:
În aplicație, deschideți "Device settings"
(Setări dispozitiv) și apoi "Continuous
heart rate monitoring" (Monitorizare
continuă a ritmului cardiac). Ceasul
monitorizează automat ritmul cardiac și
trimite datele către aplicație.

Serviciul de garanție:
1. În condiții normale de utilizare a
produselor, cu condiția ca produsul să nu
prezinte deteriorări mecanice cauzate de
o utilizare necorespunzătoare,
consumatorii pot beneficia de un serviciu
de garanție gratuită timp de 24 de luni de
la data achiziției.
2. Consumatorii nu pot beneficia de
garanție dacă:
A. prejudiciul este autoprovocat,
B. perioada de garanție a expirat,
C. utilizarea contrară instrucțiunilor de
utilizare și întreținere a produsului,
D. produsele au fost dezasamblate,
autoreparate sau scufundate în apă.-Nu purtați un ceas la duș.

Nu purtați ceasul într-o piscină izolată,
într-o saună sau într-un alt mediu cu
temperatură/umiditate ridicată.
-Nu purtați ceasul atunci când vă spălați
mâinile sau fața cu săpun sau detergent
la locul de muncă.
-Clătiți sarea sau murdăria de pe un ceas
care a fost scufundat în mare.

GARANȚIE
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1.Protecție:
-curățați ceasul cu o cârpă moale, ținând
ceasul și cureaua. 
curat (folosiți apă curată sau apă de mare)
-asigurați-vă că lentila pentru ritmul
cardiac de pe ceas este aproape de piele.
-temperatura pielii de la încheietura mâinii
este prea scăzută din cauza condițiilor
meteorologice, ceea ce afectează
controlul ritmului cardiac.
2.Note impermeabile (chiar dacă este un
ceas rezistent la apă):
Următoarele metode trebuie luate în
considerare, deoarece slăbesc
hidroizolația.

ÎNCĂRCARE
Încărcarea se face cu ajutorul
încărcătorului furnizat. Când încărcarea
este completă, ceasul pornește
automat.
Dacă nu utilizați ceasul mai mult de o
lună, încărcați-l complet și opriți-l
pentru a menține o capacitate
adecvată a bateriei.

INFORMAȚII IMPORTANTEALTE FUNCȚII

1.Încărcare redusă a bateriei:
În cazul în care bateria este descărcată,
încărcați imediat dispozitivul pentru a
proteja durata de viață a bateriei.

2.Încărcare:
Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.

3.O temperatură ambiantă în timpul
încărcării mai mare de 50° G. C poate
cauza supraîncălzirea, deformarea și
arsurile dispozitivului.

4. Nu înotați, nu vă scufundați și nu
utilizați dispozitivul sub apă.

5. Dispozitivul utilizează o baterie
încorporată, astfel încât este interzisă
dezasamblarea separată a acesteia.

6. În caz de spargere și scurgere a
bateriei, trebuie evitat contactul cu
ochii și pielea.

MĂSURĂRI FEMEI SMARTWATCH
WATCHMARK WH2/WH1

Instrucțiuni de utilizare
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