
Този продукт използва магнитно зареждане.
Свържете зарядното устройство към USB входа и към
задните контакти за зареждане на устройството. След
свързване зареждането ще започне автоматично и на
екрана ще се появи иконата за зареждане. 
Пълното зареждане обикновено отнема 2 часа, а
времето в режим на готовност на устройството е до 25
дни, 4-7 дни в работен режим. Не използвайте
часовника, докато се зарежда.
Забележка: Не свързвайте магнитния кабел за
зареждане към 2 контакта едновременно с проводящ
материал, тъй като това може да доведе до късо
съединение.

Трябва да прочетете внимателно цялото
ръководство за употреба, преди да започнете да го
използвате. Препоръчително е да използвате само
оригиналната батерия, зарядното устройство и
аксесоарите, включени в комплекта, получен с
устройството. Производителят и дистрибуторът не
носят отговорност за използването на аксесоари
на трети страни. (Функциите, изброени в това
ръководство, могат леко да се различават при
различните модели, тъй като ръководството
представлява общо описание на смарт часовника,
а някои модели могат да се отклоняват от
стандартните). Устройството трябва да се зареди за
поне 2 часа преди първата употреба.
Преди да използвате устройството, трябва да
изтеглите и инсталирате приложението и да
приемете всички разрешения, в противен случай
всички функции няма да бъдат достъпни.
Компанията си запазва правото да променя
съдържанието на това ръководство

След като инсталирате приложението, включете
Bluetooth и приложението в телефона. 
Влезте в системата. Това може да стане по няколко
начина, напр. чрез Google, Facebook, WeChat и др.
След това трябва да предоставите лична
информация, т.е. прякор, пол, дата на раждане,
височина, тегло, дневна цел за крачки и да
потвърдите разрешението.
В раздела "устройства" щракнете върху "добавяне
на устройство". Дръжте часовника близо до
телефона и го намерете. След това щракнете
върху желания модел на телефона. Ще бъдете
подканени да приемете сдвояване с телефона на
смарт часовника.

За да изберете циферблат, задръжте основния
екран за около 3 секунди и след това щракнете за
кратко върху сензорния бутон, за да превключите
циферблата. След като направите избора,
задръжте сензорния бутон за около 3 секунди, за
да потвърдите избора. Освен това в приложението
има много циферблати, от които можете да
избирате.  Можете също така да персонализирате
началния екран. Има тапети, от които да избирате,
външния вид на стрелките, в електронния
часовник можете да изберете цвета на
показваното време и е възможно да добавите
икони за стъпки, 

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, БЛАГОДАРИМ ВИ ЗА 
ЗАКУПИЛИ СТЕ НАШИЯ ПРОДУКТ!

Изтеглете и инсталирайте приложението SMART TIME
PRO и създайте часовника си, за да синхронизирате
данните от приложението. Приложението ви
позволява да поставяте цели, да анализирате данни и
много други.

 

Часовникът трябва да бъде зареден и активиран
преди първата употреба.

ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ

СИФЕРНИЦИТЕ

ФУНКЦИИ

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

APLIKACE

 Интервалът на наблюдение означава честотата на
измерване.
6. Измерване на кръвното налягане: За да
извършите измерване, изберете bp измерване от
менюто за наблюдение. Когато правите
измерването, дръжте ръцете си изправени и
часовникът трябва да приляга плътно към кожата
ви. Приетата норма за систоличното налягане е 120
mm Hg, а за диастоличното - 80 mm Hg. Все пак трябва
да се има предвид, че налягането се променя
постоянно през деня, а също и с възрастта. Колкото
по-възрастен е човек, толкова по-голям е натискът.
Други норми са предназначени за деца и хора,
страдащи от хронични заболявания.
7. Сърдечен ритъм. Измерването се извършва чрез
сканиране на кожата със зелена оптична светлина.
Ако искате да спрете измерването 
плъзнете пръста си надясно или наляво.
Стандартите за 
резултатите от измерването на сърдечния ритъм са
60-90 удара в минута. Професионалните спортисти
могат да имат по-малко от 60 удара в минута. По
време на интензивни упражнения обаче
измерванията могат да достигнат 200 удара в
минута.
8.Спортна функция: Изберете интерфейса на
спортния режим.Има много спортни режими, от
които да избирате, например: бягане, ходене,
колоездене, стационарно колело, йога, 

1.Време/дата: Синхронизира датата и часа от
телефона, след като смарт часовникът е успешно
свързан с приложението.
2.Лентата на състоянието: може да се разшири от
началния екран (плъзнете надолу). Ще бъдат
показани състоянието на Bluetooth, информация за
консумацията на енергия, настройките на яркостта,
както и настройките, вибрациите и режима "Не
безпокойте".
 3.Информация за активността: може да се разшири
от началния екран (плъзнете наляво) - брой стъпки,
изминато разстояние, среден сърдечен ритъм и
изгорени калории през деня. Данните ще бъдат
съхранени в приложението. Броячът ще бъде
нулиран в 24:00 ч.
4.Педометър: отчита броя на стъпките, направени за
един ден. Часовникът се нулира в полунощ.
5.Телесна температура. Температурният тест трябва
да се извърши след 10 минути носене на смарт
часовника. За да измерите температурата в менюто
на смартфона, изберете съответната икона. Можете
да настроите приложението да измерва постоянна
температура, изберете "Наблюдение на
температурата" и след това потвърдете. Можете
също така да зададете времето за наблюдение на
температурата (начален и краен час на измерване).

бадминтон. За да изберете конкретен спортен
режим, щракнете върху иконата на избрания режим.
По време на спорт часовникът измерва параметри
като време, изгорени калории и сърдечен ритъм. За
да излезете от избрания режим, натиснете
страничния бутон или преместете екрана надясно, за
да приемете разрешението за излизане.
9.Мониторинг на съня: Когато заспите, часовникът
автоматично ще превключи на режим за откриване
на сън. Смарт часовникът записва данни като:
продължителност и качество на съня по време на
сън, както и броя на събужданията през нощта.
Данните се изпращат към приложението.
10. Камера: Тази функция ви позволява да правите
снимки от разстояние, когато часовникът е свързан с
телефона ви.
11. Аларма: Може да се настройва от приложението в
телефона
12. Намерете телефона си.
13. График: Можете да зададете до 5 срещи (видими
на часовника) с опция за напомняне за срещата.
14. Здравеопазване: Напомняне за менструалния
цикъл: трябва да се зададе от приложението.
15. Подсветка: можете да изберете времето за
подсветка на екрана (от 5 до 8 секунди). По-късата
батерия пести време

, сърдечен ритъм, изгорени калории и изминато
разстояние на основния екран.

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 след 24 месеца от датата на
закупуване.
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.

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 си, когато миете ръцете или
лицето си или когато работите там, където се
използват сапун или детергенти.
-След потапяне в морето не забравяйте да измиете
солта или мръсотията от часовника.

ГАРАНЦИЯ

1.Нисък батерия:
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. Не използвайте часовника, докато се зарежда по-
горе.
50 градуса по Целзий може да доведе до прегряване,
деформация и изгаряне на устройството.
4. Моля, не плувайте, не се гмуркайте и не работете с
устройството 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.
2. Бележки относно водоустойчивостта (въпреки че
е водоустойчив часовник):
Обърнете внимание на следните методи, тъй като
те влошават хидроизолацията.
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ПОДАВАЙТЕ
Зареждането се извършва с включения кабел за
зареждане. 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 ИНФОРМАЦИЯ

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В приложението в раздела "Статус" има данни като:
- Брой извървени стъпки през деня, брой изгорени
калории и изминато разстояние.
- Измервания на сърдечния ритъм през деня,
показани в графика. Също така разполагаме с
информация за максималния, средния и минималния
сърдечен ритъм.
- Резултати от измерването на кръвното налягане,
показани в графика

ЕЖЕДНЕВНИ ИЗМЕРВАНИЯ

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХАРДУЕР

iOS 11.0 и по-нова версия
Android 5.0 и по-висока версия
Поддържа Bluetooth 4.0
 

Android 5.0 +              iOS 11.0 +

SMARTWATCH 
WATCHMARK WR6

Инструкции за употреба

www.watchmark.com

16. Включване на екрана чрез преместване: когато
задействате функцията, тя ще се появи в определено
от нас време.
17. съобщения: (Плъзнете надясно) Щракнете върху
съобщението, което се появява на часовника, за да
видите съдържанието му, превъртете нагоре или
надолу. Плъзнете надясно, за да излезете.
18. Съобщения Push: Натиснете "Устройства", изберете
"push messages", проверете какви известия искате да
получавате.
19. Входящи повиквания.
20. Не безпокойте: След като бъде активирана, няма
да получавате известия (с изключение на аларми)
през зададения период от време. 
21. Заетост: Можете да използвате приложението, за
да зададете кога искате да се преместите. За да
направите настройката, отидете на иконата
"Устройства" в приложението и изберете "Заетост".

- Качество на съня, показано в графика. Осигурява
общо време за сън и точни данни за качеството на
съня.
- Измерване на телесната температура през деня.


