
6. Bloeddruk meten: om een meting uit te voeren, selecteert u
bp-meting in het bewakingsmenu. Wanneer u een meting
verricht, houdt u uw handen plat en het horloge dicht bij uw
huid. De aanvaarde norm voor de systolische druk is 120 mm
Hg, voor de diastolische druk 80 mm Hg. Het is echter
belangrijk te onthouden dat de druk in de loop van de dag en
ook met de leeftijd voortdurend verandert. Hoe ouder iemand
is, hoe hoger de druk. Andere normen gelden ook voor
kinderen en mensen met chronische ziekten

Lees de gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens
het toestel in gebruik te nemen. Het wordt aanbevolen om
alleen de originele batterij, lader en accessoires te gebruiken
die bij het apparaat zijn geleverd.
De fabrikant en de distributeur zijn niet verantwoordelijk voor
het gebruik van accessoires van derden.
(De functies die in deze handleiding worden genoemd,
kunnen enigszins afwijken afhankelijk van het model,
aangezien de handleiding een algemene beschrijving van de
Smartwatch is en sommige modellen kunnen afwijken van de
standaard).
Het apparaat moet voor het eerste gebruik minstens 2 uur
worden opgeladen.
Voordat u het apparaat gebruikt, moet u de app downloaden
en installeren en alle toestemmingen accepteren, anders
zullen niet alle functies beschikbaar zijn.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van
deze handleiding te wijzigen.

8.Sportfunctie: Selecteer de sportmodus interface.Er zijn vele
sportmodi om uit te kiezen, bijvoorbeeld: hardlopen, wandelen,
fietsen, stationaire fiets, yoga, badminton. Om een specifieke
sportmodus te selecteren, klikt u op het pictogram van de
geselecteerde modus. Tijdens het sporten meet het horloge
parameters zoals tijd, verbrande calorieën en hartslag. Om de
geselecteerde modus te verlaten, drukt u op de zijknop of
beweegt u het scherm naar rechts om te bevestigen dat u de
modus wilt verlaten.

Dit product maakt gebruik van magnetisch opladen.
Sluit de oplader aan op de USB-ingang en op de oplaadcontacten
aan de achterkant van het toestel. Zodra het toestel is aangesloten,
begint het opladen automatisch en verschijnt het oplaadicoon op
het scherm. 
Volledig opladen duurt meestal 2 uur, de standby-tijd van het
toestel is tot 25 dagen, en 4-7 dagen in werkmodus. Gebruik het
horloge niet terwijl het wordt opgeladen.
Opmerking: Sluit de magnetische oplaadkabel niet tegelijkertijd
aan op 2 contacten van geleidend materiaal, omdat dit kortsluiting
kan veroorzaken.

4.Stappenteller: Telt het aantal stappen dat op een dag wordt
gezet. De klok wordt om middernacht opnieuw ingesteld.
5. Lichaamstemperatuur. De temperatuurtest moet worden
uitgevoerd na 10 minuten dragen van het Smartwatch. Om de
temperatuur te meten in het Smartwatch-menu, selecteert u
het overeenkomstige pictogram. U kunt de app instellen om
een constante temperatuur te meten, selecteer
"Temperatuurbewaking" en bevestig dan. U kunt ook de
temperatuurbewakingstijd instellen (begin- en eindtijd van de
meting). Het bewakingsinterval is de frequentie van de meting.

Nadat u de app hebt geïnstalleerd, schakelt u Bluetooth en
de app op uw telefoon in. 

Log in. Dit kan op verschillende manieren, bv. via Google,
Facebook, WeChat, enz. U moet dan persoonlijke gegevens
opgeven, zoals bijnaam, geslacht, geboortedatum, lengte,
gewicht, dagelijks stappendoel, en uw toestemming
bevestigen.

Klik op het tabblad Apparaten op Apparaat toevoegen.
Houd het horloge in de buurt van je telefoon en zoek het op.
Klik vervolgens op het gewenste model op uw telefoon. U
wordt gevraagd op de Smartwatch om de koppeling met uw
telefoon te accepteren.

Om een wijzerplaat te kiezen, houdt u het hoofdscherm
ongeveer 3 seconden ingedrukt en klikt u vervolgens kort op
de aanraaktoets om de wijzerplaat te wijzigen. Nadat u de
selectie hebt gemaakt, houdt u de toets ongeveer 3
seconden ingedrukt om de selectie te bevestigen. Er zijn ook
veel wijzerplaten om uit te kiezen in de app.  U kunt ook het
beginscherm aanpassen. U kunt kiezen uit wallpapers, het
uiterlijk van de wijzers, in de elektronische klok kunt u de
kleur van de weergegeven tijd kiezen en het is mogelijk om
pictogrammen voor stappen, hartslag, verbrande calorieën
en afgelegde afstand op het hoofdscherm toe te voegen.

BESTE KLANT, DANK U VOOR HET KOPEN VAN
ONS PRODUCT! 9. Slaapbewaking: wanneer u in slaap valt, schakelt het

horloge automatisch over op slaapdetectie. De Smartwatch
registreert gegevens zoals: slaapduur en slaapkwaliteit tijdens
de slaap, maar ook het aantal keren dat u 's nachts wakker
wordt. De gegevens worden naar de app gestuurd.

 3. Activiteitsinformatie: uitbreidbaar vanaf het startscherm
(veeg naar links) - aantal stappen, afgelegde afstand,
gemiddelde hartslag en verbrande calorieën gedurende de
dag. De gegevens worden opgeslagen in de app. De teller
wordt gereset om 24:00.

Download en installeer de SMART TIME
PRO app en zorg ervoor dat uw horloge
gegevens met de app kan
synchroniseren. Met de app kunt u doelen
stellen, gegevens analyseren en nog veel
meer.

Het horloge moet worden opgeladen en geactiveerd voor
het eerste gebruik.

EERSTE GEBRUIK

WIJZERPLAAT

FUNCTIESLAADVOORSCHRIFTEN

APPLICATIES

7.Hartslag: Wacht 2 seconden voordat de meting begint. De
meting wordt verricht door de huid te scannen met een groen
optisch licht. Wanneer u de meting wilt stoppen, veegt u naar
rechts of naar links. De normen voor De resultaten van de
hartslagmeting zijn 60-90 slagen per minuut. Professionele
atleten hebben soms minder dan 60 slagen per minuut.
Tijdens intense fysieke activiteit kunnen de metingen echter
oplopen tot 200 slagen per minuut.

1. Tijd/Datum: Synchroniseert de datum en tijd vanaf de
telefoon nadat het Smartwatch succesvol is verbonden met de
app.

2. De statusbalk: kan worden uitgebreid vanaf het startscherm
(veeg omlaag). Bluetooth-status, informatie over
stroomverbruik, helderheidsinstellingen en instellingen,
trilfunctie en niet storen-modus worden weergegeven. 10. Camera: met deze functie kunt u op afstand foto's nemen

wanneer het horloge met uw telefoon is verbonden.
11. Alarm: kan worden ingesteld via de app op uw telefoon.
12. Zoek uw telefoon: Druk hierop om het alarm op uw
telefoon af te laten gaan.
13. Planning: u kunt tot 5 afspraken vastleggen (zichtbaar op de
klok) en aan de afspraak herinnerd worden.
14. Gezondheidszorg: Menstruatiecyclusherinnering: moet via
de app worden ingesteld.
15. Achtergrondverlichting: U kunt de duur van de
achtergrondverlichting van het scherm instellen (5 tot 8
seconden). Kortere batterij bespaart tijd
16. Zet het scherm aan door het te bewegen: Als je de functie
activeert, verschijnt hij op een door ons ingesteld tijdstip.
17. berichten: (veeg naar rechts) Klik op een bericht dat op uw
horloge wordt weergegeven om de inhoud te zien en omhoog
of omlaag te scrollen. Veeg naar rechts om af te sluiten.

Garantieservice:
1. Bij normaal gebruik van de producten, zolang het product
geen mechanische schade heeft en niet is veroorzaakt door
oneigenlijk gebruik, kunnen consumenten aanspraak maken
op de gratis garantieservice na 24 maanden vanaf de datum
van aankoop.
2. Consumenten kunnen geen aanspraak maken op de
garantie indien:
A. Zij hebben de schade zelf veroorzaakt,
B. de garantieperiode is verstreken,
C. het product niet in overeenstemming met de gebruiks- en
onderhoudsaanwijzingen hebben gebruikt,
D. de producten zijn gedemonteerd, zelf gerepareerd of
ondergedompeld in water.

Draag alstublieft uw horloge niet onder de douche.
-Draag uw horloge niet in een verwarmd zwembad, sauna of
andere omgeving met een hoge temperatuur/vochtigheid.
-Draag uw horloge niet wanneer u uw handen of gezicht wast
of wanneer u werkt op plaatsen waar zeep of detergenten
worden gebruikt.
-Zorg ervoor dat het horloge schoon is van zout en vuil na
onderdompeling in de zee.

GARANTIE
1. Batterij bijna leeg:
Laad het toestel onmiddellijk op als de batterij bijna leeg is
om de levensduur van de batterij te beschermen.
2. Laden:
Gebruik het horloge niet terwijl het wordt opgeladen.
3. Gebruik het horloge niet tijdens het opladen.
50 graden Celsius kan oververhitting, vervorming en
verbranding van het apparaat tot gevolg hebben.
4. Niet zwemmen, duiken of het toestel onder water
gebruiken.
6. Het toestel werkt op een ingebouwde batterij en mag
niet door uzelf worden gedemonteerd.
6. Vermijd contact met de ogen en de huid voor het geval
de batterij breekt en lekt.

1.Bescherming:
-Maak het horloge schoon met een zachte doek om het
horloge en het bandje schoon te houden (gebruik schoon
water of zeewater).
- Zorg ervoor dat de hartslaglens van het horloge dicht bij uw
huid zit.
- de huidtemperatuur op uw pols is te laag als gevolg van het
weer, wat de controle van uw hartslag beïnvloedt.
2. opmerkingen over de waterbestendigheid (zelfs als het een
waterbestendig horloge is):
Let op de volgende methoden omdat ze de
waterbestendigheid beïnvloeden.
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LADEN
Opladen gebeurt via de meegeleverde oplaadkabel. Wanneer
het opladen voltooid is, start het horloge automatisch. Als u het
horloge langer dan een maand niet gebruikt, laadt u het volledig
op en schakelt u het uit om de batterijcapaciteit op peil te
houden.

BELANGRIJKE INFORMATIE

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

In de toepassing, op het tabblad "Status", vindt u gegevens
zoals:
- Aantal stappen gedurende de dag, aantal verbrande
calorieën en afgelegde afstand.
- De hartslagmetingen gedurende de dag worden in een
grafiek weergegeven. We hebben ook informatie over de
maximale, gemiddelde en minimale hartslag.
- Weergave van bloeddrukmeetresultaten in een grafiek.
- De slaapkwaliteit wordt in een grafiek weergegeven. Geeft de
totale slaaptijd en nauwkeurige gegevens over de
slaapkwaliteit.
- Meting van de lichaamstemperatuur gedurende de dag.

DAGELIJKSE METINGEN

HARDWARE-EISEN

iOS 11.0 en hoger
Android 5.0 en hoger
Ondersteunt Bluetooth 4.0
 

Android 5.0 +              iOS 11.0 +

SMARTWATCH 
WATCHMARK WR6

Gebruiksaanwijzing

watchmark.com

18. Push berichten: Druk op "Apparaten", selecteer
"Pushberichten" en markeer de meldingen die u wilt ontvangen.
19. Inkomende gesprekken: Druk op "Apparaten", selecteer
"Inkomend gesprek", vink vervolgens "Aan" uit om
oproepnotificaties te ontvangen en "Bevestig".
20. Niet storen: Eenmaal geactiveerd, ontvangt u geen
meldingen (behalve alarmen) gedurende de ingestelde
periode. 
21. Bezetting: U kunt via de app instellen wanneer u wilt
bewegen. Om in te stellen, ga naar het "Apparaten" icoon in de
app en selecteer "Beschikbaarheid".


