
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).
Заредете устройството за поне 2 часа, преди да
го използвате за първи път.
Преди да използвате устройството, трябва да
изтеглите и инсталирате приложението и да
приемете всички разрешения, в противен
случай всички функции няма да са достъпни.
Компанията си запазва правото да променя
съдържанието на това ръководство.

За да заредите лентата за здраве, издърпайте
лентата до екрана, за да откриете USB порта, след
което поставете накрайника в който и да е USB
порт. За включване: задръжте бутона за докосване
натиснат по-дълго  Изключване: превключете
екрана на страницата за изключване на
часовника и задръжте бутона за докосване
натиснат по-дълго.

2.3 Смарт часовникът може автоматично да следи
вечерния ви сън, докоснете екрана и преминете
към екрана за сън, за да проверите качеството на
съня си. След ръчно активиране на тази функция
часовникът може да засича данни от следобеден
сън и нестандартни часове за сън (например
работа през нощта). Данните се изпращат към
приложението. Измерването на съня е възможно
между 22:00 и 8:00 часа.
2.4 Измерване на налягането: За да извършите
измерване, потърсете в менюто на часовника
"Измерване на налягането" и измерването ще
започне автоматично. Ръцете ви трябва да са
разположени плоско върху тялото ви, а часовникът
да е плътно притиснат към кожата ви. Приетата
норма за систолично налягане е 120 mm Hg, а за
диастолично налягане - 80 mm Hg . Все пак не бива
да се забравя, че кръвното налягане варира
постоянно през деня, а също така се променя с
възрастта. Колкото по-възрастен е човек, толкова
по-голям е натискът. Съществуват и различни
норми за деца и хора с хронични заболявания.
2.5 Бягане, спортен режим: в менюто на часовника
намерете страницата с надпис "RUN" и задръжте
дисплея, за да стартирате функцията. За да
приключите измерването или да излезете от
функцията, докоснете екрана и превъртете
опциите. Задръжте екрана, за да потвърдите
избора си.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, БЛАГОДАРЯ ВИ
 ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА НАШИЯ ПРОДУКТ!

Преди да използвате часовника за първи път,
той трябва да бъде зареден и активиран.

ПЪРВО ИЗПОЛЗВАНЕ 

ФУНКЦИИ

1.1.Трябва да изтеглите приложението "WoFit" за
телефони с iOS и приложението "morePro" за Android,
като използвате специален магазин или QR код.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ИЗХВЪРЛЯНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

1.2 След като инсталирате приложението,
активирайте Bluetooth и приложението в телефона.
Потвърдете известието и другите разрешения,
които то изисква. Създайте акаунт, попълнете
профила си с данни като име, възраст, тегло и т.н. и
следвайте инструкциите на приложението.

1.3 Използвайте сензорния бутон в долната част
на екрана, за да превключвате между функциите.

2.1 Измерване на ЕКГ: За да извършите
измерването, въведете опцията ЕКГ, налична в
смарт часовника, и задръжте екрана, за да
започнете измерването. По време на
измерването дръжте металната пластина в
предната част на часовника. Електродите на
часовника трябва да се прикрепят към кожата.
Резултатът е наличен в приложението. 

2.2 Устройството може автоматично да определя
някои ежедневни дейности (брой стъпки,
разстояние, изгорени калории).

2.6 Време и дата : Устройството синхронизира
датата и часа от телефона ви, след като смарт
часовникът е успешно свързан с приложението.
2.7 Педометър : отчита броя на стъпките, които сте
направили за един ден. В полунощ часовникът се
нулира.
2.8 Информация за дейността: данните се
показват на втория екран - брой стъпки, изминато
разстояние и брой изгорени калории през деня.
Данните се съхраняват в приложението. Броячът
се нулира в 24:00 ч. 
2.9 Мониторинг на оксигенацията на кръвта. След
приключване на измерването на дисплея на
часовника ще се появи резултатът. Нормата е 94-
99%.
3.0 Хронометър. Отидете в "настройки", след това в
"устройства" и активирайте опцията "хронометър".

3.1 Сигнали за повиквания: когато някой се
обади на мобилния ви телефон,
устройството ви ще ви предупреди с
вибрация и можете да изключите звука на
повикването на часовника си. Можете да
изключите звука или да отхвърлите
повикването в часовника си.

НОВИНИ

По време на измерването на ЕКГ се уверете, че
носите часовника на лявата си ръка, като
държите пръста си върху металната част на
часовника отпред.
По време на измерването на ЕКГ се уверете, че
електродът от долната страна на часовника
приляга плътно към кожата ви; ако не приляга
достатъчно плътно, намокрете кожата си с вода.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Не се движете и не говорете по време на
теста.
Уверете се, че часовникът е близо до
кожата ви, когато измервате съня. 
Ако сигналът за оксигенация е твърде
слаб, свалете часовника и поставете
пръста си върху сензора в долната част на
часовника.
Това устройство не е медицинско изделие,
а измерванията са само ориентировъчни.
Сензорът, използван за измерване на
съня, се основава на ускорението, така че
лежането в неподвижно състояние може
да се счита за сън.

Гаранционно обслужване:
1. При нормална употреба на продуктите,
стига продуктът да няма механични
повреди и да не е причинен от неправилна
употреба, 24 месеца от датата на покупката
потребителите могат да се възползват от
безплатно гаранционно обслужване.
2. Потребителите не могат да се възползват
от гаранцията, ако:
А. щетите са причинени от самия него,
Б. гаранционният срок е изтекъл,
В. те не са използвали продукта в
съответствие с инструкциите за употреба и
поддръжка,
Г. разглобени, ремонтирани или потопени
във вода.

ГАРАНЦИЯ

-Моля, не носете часовника си под душа.
-Не носете часовника в изолиран басейн, сауна
или друга среда с висока температура и
влажност.
-Не носете часовника, когато си миете ръцете
или лицето, или когато работите със сапун или
почистващи препарати.
-Измийте солта или мръсотията от часовника
след потапяне в морето.

1.Ниско ниво на зареждане на батерията:
Ако нивото на заряда на батерията е ниско,
заредете устройството незабавно, за да
защитите живота на батерията.
2.Зареждане:
Не използвайте часовника, докато се зарежда.
3.Ambient температура по време на зареждане
по-горе 
50 градуса С може да доведе до прегряване,
деформация и изгаряне на устройството.
4.Не плувайте, не се гмуркайте и не
използвайте устройството под вода.
5.Устройството използва вградена батерия и е
забранено да се разглобява отделно.
6.Избягвайте контакт с очите и кожата в
случай на разкъсване и изтичане на
батерията.

1.Сигурност:
-почистете часовника с мека кърпа, за да
предотвратите разрушаването на часовника и
каишката. 
(използвайте чиста или морска вода)
-Уверете се, че лещата на часовника за
измерване на сърдечния ритъм е близо до
кожата ви.
-Температурата на кожата на китката ви е твърде
ниска поради метеорологичните условия, което
влияе на контрола на сърдечния ритъм.
2.Бележки относно водоустойчивостта (дори ако
е водоустойчив часовник):
Обърнете внимание на следните методи, тъй
като те отслабват водоустойчивостта.1. Променете външния вид на щита: отворете

приложението, отидете в "настройки" -> "устройства"
-> "стилове на лицето" и задайте лицето.
2. Задайте дневната си цел за крачки: отидете в
настройките -> "настройки" -> "цели" и задайте
целите си.
3. Възстановете фабричните настройки на
устройството си: отидете в настройките ->
"настройки" и кликнете върху "изчистване на
данните на устройството". 
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

НАЛИЧНИ ФУНКЦИИ В ПРИЛОЖЕНИЕТО

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ХАРДУЕР

iOS 9.0 и по-нова версия
Android 4.4 и по-нова версия
Поддръжка на Bluetooth 4.0

3.2 Сигнали за съобщения: Когато в телефона ви
пристигне ново съобщение , устройството вибрира.
ЗАБЕЛЕЖКА: 
Връзката с телефона трябва да е добра, за да могат
известията за съобщения и повиквания да
пристигат на часовника. 
Ако искате часовникът ви да получава известия за
съобщения и повиквания, трябва да активирате
тази опция в настройките на приложението.
Отидете в приложението "Настройки" и кликнете
върху "Устройства" -> "Известия" -> "Известия" и
изберете приложенията, от които искате да
получавате известия.

SMARTWATCH 
KARDIOWATCH WV19

Инструкции за
експлоатация

watchmark.com

4. Непрекъснато измерване на сърдечния ритъм:
отидете на "настройки", след това на "превключване
на настройките" и изберете "Автоматично
откриване на сърдечния ритъм".


