
6. Măsurarea tensiunii arteriale: Pentru a efectua o măsurare,
selectați măsurarea TA din meniul ceasului. Țineți mâinile
plate în timpul măsurării, iar ceasul trebuie să se potrivească
perfect pe piele.

Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual înainte de
utilizare. Se recomanda utilizarea numai a
acumulatorului, incarcatorului si accesoriilor originale
care sunt incluse in setul cu dispozitivul.
Producătorul sau distribuitorul nu este responsabil
pentru utilizarea accesoriilor de la terți.
(Funcțiile prezentate în acest manual pot diferi ușor
între modele, deoarece manualul este o descriere
generală a ceasurilor inteligente, unele modele pot
diferi de standard).
Înainte de a utiliza dispozitivul pentru prima dată,
acesta trebuie încărcat timp de cel puțin 2 ore.
Înainte de a începe să utilizați dispozitivul, trebuie să
descărcați și să instalați aplicația și să acceptați toate
autorizațiile, altfel nu vor fi disponibile toate funcțiile.
Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul
acestui manual.

8. Caracteristici sportive: Selectați interfața modului sport. Există
multe moduri de sport din care puteți alege, cum ar fi: alergare,
mers pe jos, ciclism, bicicletă de exerciții, yoga, badminton.
Pentru a selecta un anumit mod de sport, faceți clic pe
pictograma modului selectat. În timpul sportului, ceasul
măsoară parametri precum timpul, caloriile arse și ritmul
cardiac. Pentru a ieși din modul selectat, apăsați butonul lateral
sau mutați ecranul la dreapta și acceptați consimțământul
pentru ieșire.

Acest produs folosește încărcare magnetică.
Conectați încărcătorul la intrarea USB și la contactele de
încărcare din spate ale dispozitivului. Odată conectat,
încărcarea va începe automat și o pictogramă de încărcare
va apărea pe ecran.
De obicei, încărcarea completă durează 2 ore, timp de
așteptare a dispozitivului până la 25 de zile, 4-7 zile în modul
de lucru. Nu folosiți ceasul în timp ce se încarcă.
Atenție: Nu conectați cablul magnetic de încărcare la oricare
2 contacte în același timp cu material conductiv, deoarece
acest lucru poate provoca un scurtcircuit.

4. Pedometru: numără numărul de pași făcuți pentru o zi.
Ceasul este resetat la miezul nopții.
5. Temperatura corpului: pentru ca măsurarea să fie cât mai
precisă posibil, partea inferioară a ceasului trebuie să fie
perfect pe pielea ta. Testul de temperatură trebuie efectuat
după 10 minute de purtare a ceasului inteligent. Pentru a
măsura temperatura în meniul smartwatch-ului, selectați
pictograma corespunzătoare. În aplicație, puteți seta o
măsurare constantă a temperaturii, selectați „Monitorizare
temperatură” și apoi confirmați. De asemenea, puteți seta
ora monitorizării temperaturii (ora de începere și de sfârșit a
măsurătorii). Intervalul de monitorizare este frecvența cu
care se face

După instalarea aplicației, porniți Bluetooth și aplicația de pe
telefon. Conectare. Acest lucru se poate face în mai multe
moduri, de exemplu, prin Google, Facebook, WeChat etc. Apoi,
introduceți informațiile dvs. personale, cum ar fi porecla, sexul,
data nașterii, înălțimea, greutatea, obiectivul zilnic de pas și
confirmați permisiunile.
În fila „dispozitive”, faceți clic pe „adăugați un dispozitiv”.
Aduceți ceasul aproape de telefon pentru a-l căuta. Apoi faceți
clic pe modelul selectat de pe telefon. Pe smartwatch vi se va
cere să acceptați asocierea cu telefonul.

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMESC PENTRU
ACHIZIȚIONAREA PRODUSULUI NOSTRU!

9. Urmărirea somnului: Când adormi, ceasul trece automat la
detectarea somnului. Ceasul inteligent în timpul somnului
înregistrează date precum: durata somnului și calitatea
somnului, precum și numărul de treziri în timpul nopții. Datele
sunt trimise la aplicație.

Descărcați și instalați aplicația SMART
TIME PRO pentru a viziona ar putea
sincroniza datele din aplicație. Aplicația
vă permite să setați obiective, să
analizați date și multe altele.

Înainte de a utiliza ceasul pentru prima dată, trebuie să-l
încărcați și să-l activați.

PRIMA UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE

APP
 

7. Ritmul cardiac: Așteptați 2 secunde pentru ca măsurarea să
înceapă. Măsurarea se face prin scanarea pielii cu lumină optică
verde. Dacă vrei să nu mai măsori glisați la dreapta sau la
stânga. Standarde pentru ritmul cardiac este de 60-90 de bătăi
pe minut. Sportivii profesioniști pot avea mai puțin de 60 de
bătăi pe minut. Cu toate acestea, în timpul exercițiilor intense,
măsurarea poate fi de până la 200 de bătăi pe minut.

Pentru a selecta un cadran, țineți apăsat ecranul principal
timp de aproximativ 3 secunde, apoi comutați cadranele
printr-un clic scurt pe butonul tactil. După ce ați făcut selecția,
țineți apăsat butonul tactil timp de aproximativ 3 secunde
pentru a confirma selecția.
În plus, există multe cadrane în aplicație din care să alegeți.
De asemenea, puteți personaliza ecranul de pornire. Poti
alege imagini de fundal, aspectul mainilor, ceasul electronic
iti permite sa alegi culoarea orei afisate si este posibila
adaugarea unei pictograme pentru pasi, ritm cardiac, calorii
arse si distanta parcursa pana la ecranul principal.

3. Informații despre activitate: extins din ecranul principal
(mutare la stânga) - numărul de pași parcurși, distanța
parcursă, ritmul cardiac mediu și numărul de calorii arse în
timpul zilei. Datele vor fi salvate în aplicație. Contorul va fi
resetat la 24:00.FETE DE CEAS

FUNCȚII
1. Ora/Data: Sincronizeaza data, ora de pe telefon dupa ce
smartwatch-ul se conecteaza cu succes la aplicatie.
2. Bara de stare: meniu derulant din ecranul de pornire
(glisare în jos).Se vor afișa starea conexiunii Bluetooth,
informațiile despre putere, reglarea luminozității, setările,
vibrațiile și modul Nu deranjați.

Norma acceptată pentru tensiunea arterială sistolică este de 120
mm Hg, iar pentru tensiunea arterială diastolică este de 80 mm
Hg. Cu toate acestea, trebuie amintit că presiunea se schimbă
constant pe parcursul zilei și, de asemenea, se schimbă odată cu
vârsta. Cu cât persoana îmbătrânește, cu atât presiunea devine
mai mare. Alte standarde sunt și pentru copiii și persoanele care
suferă de boli cronice.

10. Cameră: Această funcție vă permite să faceți o fotografie
de la distanță în timp ce ceasul este conectat la telefon.
12. Alarmă: Puteți seta din aplicația de pe telefon
13. Găsiți telefon: Când este apăsat, o alarmă va suna pe
telefonul dvs.
15. Program: Puteți seta până la 5 întâlniri (afișate pe ceas) cu
un memento de întâlnire.
16. Asistență medicală: Memento ciclului menstrual: se
setează din aplicație.
17. Iluminare de fundal: Puteți selecta durata iluminării de
fundal a ecranului (5 până la 8 secunde). Timpul mai scurt
economisește bateria.

18. Porniți ecranul cu mișcare: După pornirea funcției, aceasta
va intra în vigoare la ora specificată de noi.
19. Mesaje: (glisați spre dreapta) Faceți clic pe un mesaj care
apare pe ceas pentru a vedea conținutul acestuia, derulați în
sus sau în jos. Deplasați-vă la dreapta pentru a ieși.
20. Mesaje push: Apăsați „Dispozitiv”, alegeți „Mesaje push”,
selectați ce notificări doriți să primiți.
21. Apeluri primite: Apăsați „Dispozitiv”, selectați „Apel primit”,
apoi debifați „Activat” pentru a primi notificări despre apel pe
ceas „și” Confirmați „
22. Nu deranja: Când este pornit, nu veți primi notificări (cu
excepția unei alarme) pentru perioada de timp pe care o
setați.
23. Așezarea: Cu ajutorul aplicației puteți seta cât de des ar
trebui să vă mutați. Pentru a face setări, introduceți
pictograma „Dispozitiv” în aplicație și selectați „Prescripție”.

Service garantie:
1. În cazul utilizării normale a produselor, dacă produsul nu
are daune mecanice și nu a fost cauzat de o utilizare
necorespunzătoare,
La 12 luni de la data achiziției, consumatorii pot beneficia
de un serviciu gratuit de garanție.
2. Consumatorii nu pot beneficia de garanție dacă:
A. au făcut singuri pagubele,
B. perioada de garanție a expirat,
C. nu au folosit produsul în conformitate cu instrucțiunile
de utilizare și întreținere,
D. produsele au fost demontate, reparate pe cont propriu
sau scufundate în apă.

- Vă rugăm să nu purtați ceasul în cabina de duș.
- Vă rugăm să nu purtați ceasul într-o piscină încălzită, saună
sau alt mediu cu temperatură/umiditate ridicată.
-Nu purtați ceasul atunci când vă spălați pe mâini sau pe față
sau când efectuați lucrări în care folosim săpun sau
detergent.
-După scufundarea în mare, asigurați-vă că spălați toată sarea
sau murdăria de pe ceas.

GARANȚIE
 

1.Baterie scăzută:
În cazul unui nivel scăzut al bateriei, încărcați dispozitivul
imediat pentru a proteja durata de viață a bateriei.

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

3. Temperatura ambiantă la încărcare de mai sus
50 de grade Celsius pot duce la supraîncălzirea,
deformarea și arderea dispozitivului.

4. Vă rugăm să nu înotați, să nu vă scufundați și să nu
utilizați dispozitivul sub apă.

5. Aparatul folosește o baterie încorporată și este interzis
să îl dezasamblați singur.

6. În cazul ruperii și scurgerii bateriei, evitați contactul cu
ochii și pielea.

1.Protecție:
- Curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a menține ceasul
și cureaua curate
curat.(foloseste apa curata sau apa de mare)
- asigurați-vă că lentila de ritm cardiac de pe ceas este
aproape de pielea dvs
- temperatura pielii de la încheietura mâinii este prea
scăzută din cauza vremii, ceea ce va afecta controlul
bătăilor inimii.

2. Note despre rezistența la apă (chiar dacă este un ceas
rezistent la apă):
acordați atenție următoarelor metode, deoarece acestea
afectează hidroizolația.
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ATERIZARE
Încărcarea se face folosind cablul de încărcare inclus. Când
încărcarea este completă, ceasul va porni automat.
Dacă ceasul nu este folosit mai mult de o lună, încărcați-l
complet și opriți-l pentru a menține capacitatea corectă a
bateriei.

INFORMAȚII IMPORTANTE

PRECAUȚII
În aplicație, în fila „Stare”, există date precum:
- Numarul de pasi facuti in timpul zilei, numarul de calorii
arse si distanta parcursa
- Măsurătorile ritmului cardiac efectuate în timpul zilei
prezentate în grafic. Avem și informații despre ritmul
cardiac maxim, mediu și minim
- Rezultatele măsurătorii tensiunii arteriale sunt prezentate
în grafic
- Calitatea somnului este prezentată în grafic. A furnizat
timpul general de somn și date precise despre calitatea
somnului.
- Măsurarea temperaturii corpului efectuată în timpul zilei.

MĂSURĂTORI ZILNIC

CERINȚE HARDWARE

iOS 11.0 și versiuni ulterioare 
Android 5.0 și versiuni
ulterioare 
Bluetooth 4.0 acceptat  Android 5.0 +           iOS 11.0 +

SMARTWATCH 
WATCHMARK WR6
Manual de utilizare

watchmark.ro


