
6. Vérnyomásmérés: A mérés elvégzéséhez válassza a
vérnyomásmérés menüpontot az óra menüjéből. Mérés
közben tartsa laposan a kezét, és az órának szorosan a
bőréhez kell simulnia. A szisztolés vérnyomás
elfogadott normája 120 Hgmm, a diasztolés
vérnyomásé pedig 80 Hgmm. Nem szabad azonban
elfelejteni, hogy a nyomás a nap folyamán
folyamatosan változik, és az életkorral is változik. Minél
idősebb az ember, annál nagyobb lesz a nyomás. Más
szabványok is vonatkoznak a gyermekekre és a
krónikus betegségekben szenvedőkre.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes
használati útmutatót. Javasoljuk, hogy csak az eredeti
akkumulátort, töltőt és tartozékokat használja, amelyek
a készülékkel együtt a készletben találhatóak.
A gyártó vagy a forgalmazó nem felelős a harmadik
féltől származó tartozékok használatáért.
(A jelen kézikönyvben bemutatott funkciók
modellenként némileg eltérhetnek, mivel a kézikönyv
az okosórák általános leírása, egyes modellek
eltérhetnek a szabványtól).
A készüléket az első használat előtt legalább 2 órán
keresztül fel kell tölteni.
Mielőtt elkezdené használni a készüléket, le kell
töltenie és telepítenie az alkalmazást, és el kell
fogadnia az összes engedélyt, különben nem lesz
elérhető minden funkció.
A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának
megváltoztatására.

8. Sportfunkciók: válassza ki a sport üzemmód felületét.
Számos sportmód közül választhat, mint például: futás,
gyaloglás, kerékpározás, edzőkerékpár, jóga, tollaslabda.
Egy adott sportmód kiválasztásához kattintson a
kiválasztott mód ikonjára. Sportolás közben az óra olyan
paramétereket mér, mint az idő, az elégetett kalóriák és a
pulzusszám. A kiválasztott üzemmódból való kilépéshez
nyomja meg az oldalsó gombot, vagy mozgassa a
képernyőt jobbra, és fogadja el a kilépési hozzájárulást.

Ez a termék mágneses töltést használ.
Csatlakoztassa a töltőt a készülék hátoldalán található USB-
bemenethez és töltőcsatlakozókhoz. A csatlakoztatás után a
töltés automatikusan elindul, és a képernyőn megjelenik a
töltés ikonja.
A teljes feltöltés általában 2 órát vesz igénybe, a készülék
készenléti ideje akár 25 nap, 4-7 nap munkamódban. Ne
használja az órát töltés közben.
yázat: Ne csatlakoztassa a mágneses töltőkábelt egyidejűleg
2 érintkezőhöz vezető anyaggal, mert ez rövidzárlatot
okozhat.

4. Lépésszámláló: számolja az egy nap alatt megtett lépések
számát. Az óra éjfélkor visszaáll.
5. Testhőmérséklet: ahhoz, hogy a mérés a lehető legpontosabb
legyen, az óra aljának tökéletesen a bőréhez kell érnie. A
hőmérséklet-tesztet az okosóra viselése után 10 perccel kell
elvégezni. A hőmérséklet méréséhez az okosóra menüjében
válassza ki a megfelelő ikont. Az alkalmazásban beállíthat egy
állandó hőmérsékletmérést, válassza a "Hőmérsékletfigyelés"
lehetőséget, majd erősítse meg. Beállíthatja a hőmérséklet-
felügyeleti időt is (a mérés kezdő és befejező időpontja). A
felügyeleti intervallum az a gyakoriság, amellyel a

Az alkalmazás telepítése után kapcsolja be a Bluetooth-t
és az alkalmazást a telefonján.
Csatlakozás. Ezt többféleképpen is megteheti, pl.
Google-on, Facebookon, WeChat-en stb. keresztül.
Ezután adja meg személyes adatait, például becenevét,
nemét, születési dátumát, magasságát, súlyát, napi
lépésszámát és erősítse meg az engedélyeket.
Az "eszközök" fülön kattintson az "eszköz hozzáadása"
gombra. A kereséshez vigye az óráját a telefonjához.
Ezután kattintson a telefonon kiválasztott modellre. Az
okosórán megkérik, hogy fogadja el a párosítást a
telefonjával.

KEDVES VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNJÜK, HOGY
MEGVÁSÁROLTA TERMÉKÜNKET!

9. Alváskövetés: Amikor elalszol, az óra automatikusan
alvásérzékelésre vált. Az alvást figyelő intelligens óra rögzíti
az olyan adatokat, mint az alvás időtartama és az alvás
minősége, valamint az éjszaka során felébredések száma.
Az adatokat elküldi az alkalmazásnak.

Töltse le és telepítse a SMART TIME PRO
alkalmazást, hogy megnézhesse a
következőket szinkronizálhatja az adatokat az
alkalmazásban. Az alkalmazás lehetővé teszi
célok kitűzését, az adatok elemzését és még
sok mást.

Mielőtt először használná az órát, fel kell töltenie és
aktiválnia kell.

ELSŐ HASZNÁLAT
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7. Szívritmus: Várjon 2 másodpercet a mérés
megkezdésére. A mérés a bőr zöld optikai fénnyel
történő pásztázásával történik. Ha abba akarja hagyni a
mérést húzza jobbra vagy balra. Szabványok a
a pulzusszám 60-90 ütés percenként. A hivatásos
sportolóknak kevesebb mint 60 ütés per perc lehet.
Intenzív testmozgás során azonban a mérés akár 200
ütés/perc is lehet.

A tárcsák kiválasztásához tartsa lenyomva a főképernyőt
kb. 3 másodpercig, majd az érintőképernyő rövid
kattintásával váltson tárcsát. Miután elvégezte a
kiválasztást, nyomja meg és tartsa lenyomva az
érintőgombot körülbelül 3 másodpercig a kiválasztás
megerősítéséhez.
Ezenkívül az alkalmazásban számos tárcsa közül lehet
választani.
A kezdőképernyőt is testre szabhatja. Kiválaszthatja a
háttérképeket, a mutató elrendezését, az elektronikus óra
lehetővé teszi a megjelenített idő színének kiválasztását, és
lehetőség van a kezdőképernyőre a lépések, a
pulzusszám, az elégetett kalóriák és a megtett távolság
ikonjának hozzáadására.

3. Tevékenységinformáció: a főképernyőről kibővítve (balra) -
lépések száma
a gyaloglás, a megtett távolság, az átlagos pulzusszám és a
nap folyamán elégetett kalóriák száma. Az adatok az
alkalmazásban kerülnek elmentésre. A számláló 24:00-kor
visszaáll.

CEAS FETE

FUNKCIÓK
1. Időpont/időpont: Szinkronizálja a dátumot, időt a telefonon,
miután az okosóra sikeresen csatlakozik az alkalmazáshoz.

2. Állapotsor: legördülő menü a kezdőképernyőről
(csúsztatható lefelé).Megjelenik a Bluetooth-kapcsolat
állapota, az energiaellátással kapcsolatos információk, a
fényerő beállítása, a beállítások, a rezgés és a Ne zavarjon
mód.

10. Kamera: Ez a funkció lehetővé teszi, hogy távoli
fényképet készítsen, miközben az óra a telefonhoz
csatlakozik.
12. Ébresztő: A telefonon lévő alkalmazásból állíthatja be.
13. Telefon keresése: Ha megnyomja, a telefonon
megszólal egy riasztás.
15. Ütemezés: Legfeljebb 5 időpontot állíthat be (az órán
látható) időpont-emlékeztetővel.
16. Egészségügy: Menstruációs ciklus emlékeztető: az
alkalmazásból állítható.
17. Háttérvilágítás: Kiválaszthatja a képernyő
háttérvilágításának időtartamát (5-8 másodperc). A
rövidebb idő kíméli az akkumulátort.
18. A mozgóképernyő bekapcsolása: A funkció
bekapcsolása után az általunk megadott időpontban lép
életbe.
19. Üzenetek: (húzza jobbra) Kattintson az órán megjelenő
üzenetre a tartalmának megtekintéséhez, görgessen
felfelé vagy lefelé. A kilépéshez húzzon jobbra.
20. Push-üzenetek: Koppintson az "Eszköz" lehetőségre,
válassza a "Push-üzenetek" lehetőséget, és válassza ki,
hogy milyen értesítéseket szeretne kapni.

Garantált szolgáltatás:
1. Normál termékhasználat esetén, ha a termék nem
szenvedett mechanikai sérülést, és nem a nem
rendeltetésszerű használat okozta,
A vásárlástól számított 12 hónap elteltével a
fogyasztók ingyenes garanciális szolgáltatást vehetnek
igénybe.
2. A fogyasztók nem részesülhetnek a garanciában, ha:
A. maguk okozták a kárt,
B. a jótállási időszak lejárt,
C. nem a használati és karbantartási utasításoknak
megfelelően használták a terméket,
D. a termékeket szétszerelték, saját maguk javították
vagy vízbe merítették.

- Kérjük, ne viselje az óráját a zuhany alatt.
- Kérjük, ne viselje az órát fűtött uszodában, szaunában
vagy más magas hőmérsékletű/páratartalmú
környezetben.
-Ne viselje az órát kéz- vagy arcmosáskor, illetve olyan
munkák során, ahol szappant vagy mosószert
használnak.
-A tengerbe merülés után feltétlenül mosson le minden
sót vagy szennyeződést az óráról.

GARANCIA
 

1. Alacsony akkumulátor:
Alacsony töltöttségi szint esetén azonnal töltse fel a
készüléket az akkumulátor élettartamának megóvása
érdekében.
2. Töltés:
Ne használja az órát töltés közben.
3. Környezeti hőmérséklet töltéskor a fenti
50 Celsius-fokos hőmérséklet túlmelegedést, deformációt
és a készülék megégését okozhatja.
4. Kérjük, ne ússzon, ne merüljön, és ne használja a
készüléket víz alatt.
5. A készülék beépített akkumulátort használ, és tilos azt
saját maga szétszerelni.
6. Az akkumulátor megrepedése és szivárgása esetén
kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést.

1.Védelem:
- Tisztítsa meg az órát puha ruhával, hogy az óra és a szíj tiszta
maradjon.
tiszta (tiszta vizet vagy tengervizet használjon).
- Győződjön meg róla, hogy az óra pulzusmérő lencséje közel
van a bőréhez.
- a csuklóján a bőr hőmérséklete az időjárás miatt túl alacsony,
ami befolyásolja a szívverés szabályozását.

2. Megjegyzések a vízállóságról (még akkor is, ha ez egy vízálló
óra):
Figyeljen a következő módszerekre, mivel ezek befolyásolják a
vízállóságot.

LANDING
ÎA töltés a mellékelt töltőkábellel történik. Ha a töltés
befejeződött, az óra automatikusan elindul.
Ha az órát több mint egy hónapig nem használja, töltse fel
teljesen, majd kapcsolja ki az órát, hogy az akkumulátor
kapacitása megfelelő maradjon.

FONTOS INFORMÁCIÓK
FIGYELMEZTETÉSEK

Az alkalmazásban az "Állapot" fülön olyan adatok
találhatók, mint például:
- A nap folyamán megtett lépések száma, az elégetett
kalóriák száma és a megtett távolság.
- A nap folyamán végzett pulzusszámmérések a grafikonon
láthatóak. A maximális, átlagos és minimális pulzusszámra
vonatkozó információkkal is rendelkezünk.
- A grafikonon látható vérnyomásmérések eredményei
- Az alvásminőséget a grafikon mutatja. Teljes alvási időt és
pontos adatokat szolgáltatott az alvás minőségéről.
- Napközben végzett testhőmérséklet-mérés.

NAPI MÉRÉSEK

HARDVERKÖVETELMÉNYEK

iOS 11.0 és újabb verziók 
Android 5.0 és újabb verziók 
Bluetooth 4.0 támogatott

 Android 5.0 +           iOS 11.0 +

www.watchmark.com
ul. Paprotna 7

Wrocław
POLAND

SMARTWATCH 
WATCHMARK WR6

Felhasználói kézikönyv

watchmark.com

21. Bejövő hívások: Nyomja meg az "Eszköz" gombot,
válassza a "Bejövő hívás" lehetőséget, majd törölje a "Be"
jelölőnégyzetet, hogy hívásértesítéseket kapjon az óráján
"és" Megerősítés "
22. Ne zavarjon: Ha be van kapcsolva, a beállított
időtartamig nem kap értesítést (kivéve az ébresztést).
23. Település: Az alkalmazással beállíthatja, hogy milyen
gyakran mozogjon. A beállítások elvégzéséhez lépjen be
az alkalmazásban az "Eszköz" ikonra, és válassza a
"Recept" lehetőséget.


