
Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać

całą instrukcję obsługi. Zaleca się używać tylko oryginalnej baterii,

ładowarki i akcesoriów, które znajdują się w otrzymanym zestawie

z urządzeniem.

Producent ani dystrybutor nie bierze odpowiedzialności za

użytkowanie akcesoriów innych firm.

(Funkcje jakie są przedstawione w niniejszej instrukcji mogą się

trochę różnić między modelami, gdyż instrukcja jest ogólnym

opisem smartwatchy, niektóre modele mogą odbiegać od

standardu).

Przed pierwszym korzystaniem z urządzenia należy je ładować

nie krócej niż 2 godziny.

Zanim zaczniesz używać urządzenie należy ściągnąć aplikację,

zainstalować aplikację i zaakceptować wszystkie autoryzacje, w

przeciwnym razie nie wszystkie funkcje będą dostępne.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji.

Przycisk fizyczny:

- Długie naciśnięcie włącza / wyłącza urządzenie.

- Krótkie naciśnięcie włącza / wyłącza ekran główny.

-Krótkie naciśnięcie w wybranej funkcji spowoduje powrót do

głównego ekranu.

Panel dotykowy:

- Z głównego ekranu przesuń w górę, aby wyświetlić wiadomości

- Po wybraniu funkcji dotknij ją, aby rozpocząć działanie.

-Z głównego menu przesuń z lewej na prawą stronę, aby wyświetlić

skróty.

-Z głównego menu przesuń z prawej do lewej strony, aby [przejść

do menu

- Z głównego menu przesuń w w dół aby przejść do ustawień. 

Ten produkt wykorzystuje ładowanie magnetyczne.

Podłącz ładowarkę do wejścia USB, a drugą część załóż na tarczę

zegarka, zwracając uwagę gdzie znajdują się styki magnetyczne.

styków ładowania urządzenia. Pełne ładowanie trwa zwykle 2

godziny. Podczas ładowania nie należy korzystać z urządzenia.

Przestroga: Nie należy podłączać magnetycznego kabla

ładującego do żadnych 2 styków jednocześnie z materiałem

przewodzącym, ponieważ może to spowodować zwarcie.
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PRODUKTU!

Po zainstalowaniu aplikacji włącz w telefonie Bluetooth oraz

zainstalowaną aplikację. Potwierdź wszystkie zgody i inne

uprawnienia, o które pytają.

Łączenie z aplikacją:

1.Po otwarciu aplikacji wybierz "zarejestruj się" lub wybierz 

 "logowanie bez rejestracji"

2. Użytkownicy Androida po prawidłowym logowaniu zostaną

przekierowani do strony z wyborem sprzętu, na której mogą wybrać

ikonę odpowiadającą modelowi zegarka, następnie zostaną

przekierowani do strony ze skanerem kodów QR .

3.Otwórz kod QR, który znajduję się w menu Twojego zegarka i

sparuj urządzenia. 

Instrukcja obsługi

watchmark.pl

OBJAŚNIENIE PRZYCISKÓW INSTRUKCJA ŁADOWANIA APLIKACJA
Należy pobrać aplikację "LinkTo Sport", w tym celu należy

użyć dedykowanego sklepu lub kodu QR.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
iOS 9.0 i nowsze

Android 4.4 i nowszy

Obsługiwany bluetooth 4.0 

GŁÓWNY INTERFEJS

Aby zmienić wygląd głównego ekranu należy go przytrzymać

przez 2 sekundy, a  następnie można dokonać wyboru tarczy. Po

dokonaniu wyboru należy wybrać go krótkim kliknięciem. 

Mamy 4 tarcze do wyboru

Przycisk fizyczny

Magnetyczny port ładujący

Dioda pulsometru

UWAGA:
1.Użytkownicy iPhona - proszę zwrócić uwagę na
działanie aplikacji w tle, po 2h jej nie używania zegarek
może się rozłączyć. Szybkie połączenie następuje po
ponownym wejściu w aplikację.
2.Użytkownicy Androida- proszę włączyć działanie
aplikacji w tle poprzez ustawienia. Działanie te może się
różnic w zależności od danego modelu telefonu.

4.Użytkownicy iPhone: zapytanie o " połączenie Bluetooth" wyświetli

się automatycznie po zeskanowaniu kodu Qr.

5. Jeśli skanowanie QR się nie powiedzie proszę spróbować

połączyć urządzenia ręcznie. 



FUNKCJE ZDROWOTNE
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Wrocław

Pomiary ciśnienia i natlenienia krwi, temperatury oraz tętna

ukazane są za pomocą  liczb pokazanych w zegarku. Historia

tych pomiarów zostaje zachowana również w aplikacji.  W

aplikacji można ustawić również alarm temperatury.

-Tętno, czyli puls: jest to ilość uderzeń mięśnia sercowego na 1

minutę. By zmierzyć tętno w menu smartwatcha należy wybrać 

 ikonkę serca  w menu  oraz z listy wybrać "tętno" oraz odczekać

kilkanaście sekund. Wynik zostanie pokazany na ekranie

zegarka. Przyjętą normą jest granica od 60 do 100 uderzeń na

minutę. 

- Ciśnienie Krwi: ciśnienie tętnicze to siła, z jaką krew napiera na

ściany tętnic w czasie skurczu mięśnia sercowego, a potem jego

rozkurczu. Przyjętą normą dla ciśnienia skurczowego jest 120 mm

Hg , natomiast dla ciśnienia rozkurczowego 80 mm Hg .Należy

jednak pamiętać, że ciśnienie zmienia się stale w ciągu dnia, a

także ulega zmianie wraz z wiekiem. By zmierzyć ciśnienie w menu

smartwatcha należy wybrać ikonkę serca w menu oraz z listy

wybrać "ciśnienie krwi" oraz odczekać kilkanaście sekund. Wynik

zostanie pokazany na ekranie zegarka.

 - Natlenienie Krwi, czyli saturacja: jako normę przyjmuje się, że

poziom saturacji powinien wynosić od 95 do 100%. By zmierzyć

natlenienie krwi  w menu smartwatcha należy wybrać ikonkę serca

w menu oraz z  listy wybrać "natlenienie krwi" (SpO2) i odczekać

kilkanaście sekund. Wynik zostanie pokazany na ekranie zegarka

POZOSTAŁE FUNKCJE
- Język / Czas / Data : synchronizuje datę, godzinę i język z

telefonu,  po pomyślnym połączeniu smartwatcha z aplikacją.

- Pasek stanu: rozwijany z ekranu głównego (przesuń w dół). 

Wyświetlone zostaną ustawienia, takie jak regulacja jasności, reset,

tryb nie przeszkadzać, historia wiadomości oraz informacje o

urządzeniu.

  - Informacje o aktywności: dane ukazane na ekranie głównym -

ilość zrobionych kroków, przebyty dystans, średnie tętno oraz ilość

spalonych kalorii w ciągu dnia - w zależności od wybranej tarczy.

Dane będą zostaną zapisane w aplikacji. Licznik zostanie

zresetowany o godz. 24:00. 

 - Funkcje sportowe: wybierz interfejs trybu sportowego. Do wyboru

jest 7 trybów sportowych takich jak: marsz, marsz w pomieszczeniu,

bieganie, jazda na rowerze, wspinaczka, pływanie. Aby wybrać

konkretny tryb sportowy należy kliknąć w jego ikonkę. Podczas

uprawiania sportu zegarek mierzy takie parametry jak: czas, ilość

spalonych kalorii oraz tętno. Aby wyjść z wybranego trybu należy

nacisnąć przycisk boczy lub przesunąć ekran w prawo i

zaakceptować zgodę na wyjście. 

-Monitoring snu:  kiedy zasypiasz zegarek automatycznie przełącza

się na wykrywanie snu. Smartwatch podczas snu notuje takie dane

jak: długość oraz jakość snu, a także  ilość przebudzeń w ciągu

nocy. Dane są przesyłane do aplikacji. Mierzenie snu jest możliwe w

godzinach od 21 do 7:30. 

-Stoper: aby włączyć stoper należy wejść w funkcję stopera na

zegarku i go włączyć. 

-Kamera: funkcja ta umożliwia robienie zdalnej fotografii, gdy

zegarek jest połączony z telefonem.

-Muzyka - po wejściu w tą opcję możesz sterować zdalnie

muzyką odtwarzaną w telefonie

-Powiadomienia: po uruchomieniu aplikacji  i połączeniu

zegarka naciśnij "Urządzenie" (w dolnej części aplikacji), a

następnie wybierz: "Przypomnienia o powiadomieniu" " i wybierz

jakie powiadomienia chcesz odbierać. Można zaznaczyć

wszystko.

Dostępna jest również funkcja "Powiadomienia SMS", aby ją

uruchomić należy zaznaczyć tą opcję w aplikacji. Po

zaznaczeniu na zegarek będą widoczne wiadomości SMS

wysłane na telefon.

Przypomnienia/Alarm: aby ustawić te parametry należy wejść w 

 aplikacji w "Urządzenie", po czym wybrać interesujące nas

przypomnienie.

Konfiguracja jednostek: jednostki ustawiamy z poziomu aplikacji. 

WAŻNE INFORMACJE
1.Ochrona:

-czyść zegarek miękką szmatką, aby utrzymać go w czystości

.(używaj czystej wody lub wody morskiej)

2.Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet jeżeli jest to zegarek

wodoodporny):

 należy zwrócić uwagę na następujące metody, ponieważ osłabiają

one wodoszczelność.

-Proszę nie nosić zegarka w kabinie prysznicowej.

-Proszę nie nosić zegarka w ocieplonym basenie, saunie lub w innym

środowisku o wysokiej temperaturze/wilgotności.

-Nie należy nosić zegarka w przypadku mycia rąk lub twarzy,

wykonywania prac przy których używamy mydła lub detergentu.-Po

zanurzeniu w morzu należy umyć całą sól lub brud z zegarka.

GWARANCJA
1. Przy normalnym użytkowaniu, jeżeli produkt nie posiada uszkodzeń

mechanicznych i spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem,  

24 miesięcy od daty zakupu konsumenci mogą skorzystać z

bezpłatnej usługi gwarancyjnej.

2. Konsumenci nie mogą skorzystać z gwarancji jeśli:

A. dokonali szkód samodzielnie,

B. minął okres gwarancji,

C. korzystali niezgodnie z instrukcjami użytkowania i konserwacji

produktu,

D. nastąpił demontaż, naprawa produktów na własną rękę lub

zanurzenie  w wodzie.

Pomiary wykonywane są za pomocą czujników umieszczonych

po wewnętrznej stronie koperty. Pomiar dokonywany jest

poprzez skanowanie skóry za pomocą zielonego światła

optycznego. Czujniki wykrywają zmiany jakie zachodzą w

naszych naczyniach krwionośnych i na podstawie tych zmian

mierzą parametry zdrowotne. Dodatkowo czujniki te oparte są na

żyroskopie, dzięki czemu wykrywane są ruchy nadgarstka oraz

zmiany położenia zegarka. Aby pomiary były dokładne

smartwatch musi przylegać odpowiednio do skóry. 

FUNKCJE


