
Лентата изисква приложение за свързване с
мобилния ви телефон. Преди да изтеглите
приложението, моля, прочетете условията за
хардуерната платформа за вашата мобилна
система.

ИЗТЕГЛЕТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО
"WEARHEALTH"

Когато използвате часовника си за първи път,
трябва да го заредите, за да го активирате.

АКТИВИРАЙТЕ ЧАСОВНИКА СИ

СДВОЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВА
Щракнете върху бутона "Bluetooth", за да свържете
часовника с мобилния си телефон.

Функционален клавиш - едно натискане - функция
на инструмента / дълго натискане - активиране,
смяна на модела. След успешно свързване на
мобилния ви телефон трафикът и сънят ви ще
бъдат записани и анализирани синхронно.

ЗАПОЧНЕТЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Трябва да заредите часовника си, преди да го
използвате за първи път. След зареждане
часовникът ще започне да работи автоматично.
Бутон ON - дълго натискане за стартиране
Бутон OFF (Изключване) - продължително
натискане ще изключи часовника.

ПЪРВА УПОТРЕБА

След като часовникът witch е свързан, намерете
"Manage Wristband" (Управление на гривна) в
интерфейса Me в приложението на телефона.
Когато телефонът ви с Android влезе за първи път в
"Управление на лентата", трябва да видите известие
при отварянето му. Когато щракнете върху OK,
трябва да се появи изскачаща страница с известие
за разрешаване Когато IOS се свърже за първи път
с лентата, тя трябва автоматично да поиска да
разрешите сдвояването, в противен случай
лентата не може да получава известия.

НАСТРОЙКИ НА ИЗВЕСТИЯТА

Когато вдигнете ръката си нагоре, екранът светва,
а когато спуснете ръката си надолу, екранът
изгасва.

G-СЕНЗОР

На екрана на часовника можете да видите
известия от Facebook, Skype, Whatsapp, WeChat, QQ и
текстови съобщения. След като прочетете
съобщение, можете да натиснете и задържите за 3
секунди, за да преминете към главното меню.

СЪОБЩЕНИЯ

Когато използвате измервателните функции за
първи път, трябва да ги калибрирате. Трябва да
щракнете върху бутона "Калибриране" в
приложението и след това да измерите налягането
с манометъра. След това трябва да въведете
измерената стойност в приложението.

КАЛИБРИРАНЕ НА ИЗМЕРВАНИЯТА

ФУНКЦИЯ
сърдечен ритъм
кръвно налягане
хронометър

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

2.Бележки относно водоустойчивостта (въпреки че
е водоустойчив часовник):
Обърнете внимание на следните методи, тъй като
те влошават хидроизолацията.
-Моля, не носете часовника под душа.

1.Слаба батерия: В случай на ниско ниво на
батерията трябва незабавно да заредите
устройството, за да защитите живота на батерията.
2.Зареждане: не използвайте часовника, докато се
зарежда.
3.Температура на околната среда над 50°C по време
на зареждане може да доведе до прегряване,
деформация и изгаряне на устройството.

4.Не плувайте, не се гмуркайте и не работете с
оборудване под вода.
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.

1..Защита:
-Почиствайте часовника с мека кърпа, за да
поддържате часовника и каишката чисти
(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
повлияе на контрола на сърдечния ви ритъм.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

-Моля, не носете часовника в отопляем басейн,
сауна или друга среда с висока температура/
влажност.
-Не носете часовника, когато си миете ръцете или
лицето или когато работите там, където се
използва сапун или детергент.
-След потапяне в морето не забравяйте да измиете
солта или мръсотията от часовника.

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

Моля, прочетете внимателно пълните
инструкции преди употреба. Препоръчваме ви
да използвате само оригиналните батерия,
зарядно устройство и аксесоари, включени в
комплекта на устройството. Производителят или
дистрибуторът не 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 е общо описание на
смарт часовника, някои модели могат да се
различават от стандартните). Преди да
използвате устройството за първи път, трябва да
го заредите за поне 2 часа. Преди да използвате
устройството, трябва да изтеглите и инсталирате
приложението и да приемете всички
разрешения, в противен случай всички функции
няма да са достъпни. Компанията си запазва
правото да променя съдържанието на това
ръководство.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, БЛАГОДАРИМ
ВИ ЗА ПОКУПКАТА НА НАШИТЕ

ПРОДУКТ!
BG спортен режим

Будилник
Новини

Сканирайте QR кода, за да изтеглите
приложението.

Инструкции за употреба

SMARTWATCH 
WH8


