
1. Изберете иконата "Бърз отговор" от менюто на
смартфона 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.

      
     

Данните, записани през деня, се изтриват от
устройството в 00:00 ч. всеки ден.

3. Монитор на сърдечния ритъм.
Натиснете продължително иконата на дисплея,
за да активирате функцията за следене на
сърдечния ритъм.

Прочетете внимателно цялото ръководство за
употреба преди употреба. Препоръчваме да
използвате само оригиналните батерия, зарядно
устройство и аксесоари, доставени с устройството.
Производителят и 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).
Дружеството си запазва правото да променя
съдържанието на това ръководство.

1. Изтеглете приложението WearHealth
За да синхронизирате смарт часовника със
смартфона си, първо трябва да инсталирате
приложението. Приложението може да се
инсталира по два начина:

ÚVODNÍ STRÁNKA

АКТИВИРАНЕ 

Стартирайте приложението, потърсете в списъка
с налични устройства, изберете смарт часовника и
го свържете с него. 
Включете Bluetooth на смартфона и смарт
часовника си (уверете се, че и двете устройства са
видими за външни устройства).

2. Педометър, брояч на калориите, изминато
разстояние.
Когато устройството се включи, автоматично се
активират функции като крачкомер, брояч на
калориите и изминато разстояние. Данните се
показват в реално време. Когато устройството се
свърже с приложението Bluetooth, спортните
функции се синхронизират в реално време.
Данните от устройството ще бъдат изпратени до
приложението за смарт часовник, при условие
че Bluetooth е активиран и на двете устройства.

1. Избор на тема.
Натиснете продължително сензорния бутон в
интерфейса, за да изберете тема. За да въведете
темите, докоснете за кратко екрана и ще видите
какво можете да изберете. Ако сте избрали тема,
ще трябва да я поддържате по-дълго. 

ФУНКЦИИ

2. Изтеглете от официалния магазин на Google Play.
За целта влезте в магазина на Google и потърсете
приложението "F Fit". След това го инсталирайте.

Преди да изтеглите приложението, проверете
каква операционна система използва вашият
смартфон.
Съвместимост с iOS от версия 9.0 и Android от версия
5.0

ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ НА УСТРОЙСТВА

НАСТРОЙКИ НА ГРИВНАТА

Повдигнете лостовете с тънък инструмент от
съответната страна, като внимавате да не огънете
някоя част.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, 
БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ЗАКУПИХТЕ НАШИЯ

ПРОДУКТ!

Положението на катарамата в седлото е
съобразено с жлеба от противоположната
страна на ремъка.

Заредете смарт часовника си, преди да го
използвате за първи път.

След като сдвояването и синхронизацията
приключат, часовникът е готов за използване.

Мрежестата гривна е много добро решение,
защото ви позволява да регулирате обиколката на
гривната според китката си.

Заредете напълно своя смарт часовник, преди
да го използвате за първи път. След зареждане
докоснете дисплея за 3 секунди и устройството
ще се включи, т.е. ще се появи началният екран.

Натиснете и задръжте интерфейса на
сърдечния ритъм или натиснете за кратко
бутона, за да се върнете в главното меню.
Историята на измерванията се показва в
основния интерфейс за сърдечния ритъм.
Устройството трябва да се носи плътно на
китката, докато се следи сърдечната честота.

4. Наблюдение на съня.
Времето по подразбиране, в което устройството
следи за сън, е от 22:00 до 8:00 ч.

СПОРТНИ РЕЖИМИ

Ако носите сънотворно, на сутринта можете да
проверите колко време сте спали през нощта.

- Бягане,
- ходене, 
- изкачване, 
- колоездене, 
- плуване, 
- тенис на маса

За да започнете упражнението, задръжте
сензорния бутон, докато той завибрира. При
започване на тренировката се показват датата,
броят на стъпките и сърдечният ритъм.

СТОПЕР
Хронометърът се стартира с продължително
натискане на сензорния бутон в интерфейса на
хронометъра. С едно докосване се стартира и
спира таймерът.  Интерфейсът на хронометъра се
прекратява с продължително натискане на
сензорния бутон.

ФУНКЦИЯ ЗА НАПОМНЯНЕ
 ЗАБЕЛЕЖКА

1. Включете приложението, за да ви напомня за
предварително планирано събитие. Той показва
началото на планираното събитие и ви изпраща
информация кога то трябва да приключи.

-Моля, не носете часовника си под душа.
-Не носете часовника в отопляем басейн, сауна
или друга среда с висока температура и влажност.
-Не носете часовника, ако си миете ръцете или
лицето или изпълнявате задачи, които включват
използването на сапун или почистващи
препарати.
-Измийте солта или мръсотията от часовника след
потапяне в морето.

Дисплей: 0,96" IPS
Водоустойчивост: IP68

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

-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
влияе на контрола на сърдечния ритъм.

ПАРАМЕТРИ

Неспазването на тези инструкции може да
съкрати живота на батерията или да доведе до
повреда на оборудването, пожар, химически
изгаряния, изтичане на електролит или
нараняване на хора.
-Не излагайте устройството на източници на
топлина или на места с висока температура.
-Не използвайте в екстремни условия
-Консултирайте се с местния отдел за изхвърляне
на отпадъци в съответствие с местните
разпоредби.

БАТЕРИИ (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ)

ГАРАНЦИЯ
Гаранционно обслужване:
1. При нормална употреба на продуктите, ако
продуктът не е дефектен от нечовешка намеса, от
датата на покупката, потребителите ползват
безплатно гаранционно обслужване, месеци. 
2. Едно от следните обстоятелства, при които
потребителите не могат да упражняват
гаранционни права и интереси:
А. самонанесени щети
Б. след изтичане на гаранционния срок
В. неспазване на инструкциите за употреба,
поддръжка и повреда на продукта
D. да разглобявате, ремонтирате продукти, да ги
потапяте във вода без разрешение,

Сърдечен ритъм: оптичен сърдечен ритъм
Bluetooth: 4.0
Сензор

Дългото натискане на сензорния бутон спира
движението и показва текущите тренировъчни
данни, а еднократното натискане изключва
спортния режим.

2. Сигнали за входящи повиквания. 
Номерът, от който идва повикването, ще се
покаже на началния екран.
3. SMS известия.
4. Известия от приложения за социални мрежи,
като WeChat, QQ, Facebook, Twitter и др.

 2.Бележки относно водоустойчивостта (дори ако е
водоустойчив часовник):
 моля, обърнете внимание на следните методи,
тъй като те отслабват водоустойчивостта.

 
www.watchmark.com

ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

1.Защита:
-почиствайте часовника с мека кърпа, за да
поддържате часовника и каишката чисти
(използвайте чиста вода или морска вода).

Акселерометър, анализ на стъпките, извикване на
режим на седене, извикване на режим на сън
Батерия: 120mAh
Системна поддръжка: Android 5.0+, IOS 9.0+
Порт: зареждане

SMARTWATCH WKW10 

Инструкции за употреба


