
6. Pomiar ciśnienia tętniczego:Aby wykonać pomiar

wybierz z menu zegarka opcję pomiaru ciśnienia BP. 

 Podczas pomiaru należy mieć ręce położone płasko, a

zegarek musi dobrze przylegać do skóry. 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. Im osoba jest

starsza, tym ciśnienie staje się wyższe. Inne normy są

także dla dzieci oraz osób chorujących na choroby

przewlekłe.

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 i

zainstalować aplikację oraz zaakceptować wszystkie

autoryzacje, w przeciwnym razie nie wszystkie funkcje

będą dostępne.

Firma zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej

instrukcji.

8.Funkcje sportowe: Wybierz interfejs trybu sportowego. Do

wyboru jest wiele trybów sportowych takich jak: bieganie,

chód, jazda na rowerze, , rower stacjonarny, joga,, badminton.

Aby wybrać konkretny tryb sportowy należy kliknąć w ikonę

wybranego trybu. 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 prawi  i zaakceptować zgodę

na wyjście. 

Ten produkt wykorzystuje ładowanie magnetyczne.

Podłącz ładowarkę do wejścia USB oraz do tylnych styków

ładowania urządzenia. Po podłączeniu ładowanie zacznie się

automatycznie, a na ekranie pojawi się ikonka ładowania. 

Pełne ładowanie trwa zwykle 2 godziny, czas czuwania urządzenia

do 25 dni, 4-7 dni w trybie pracy. Nie używaj zegarka podczas

ładowania.

Przestroga: Nie należy podłączać magnetycznego kabla

ładującego do żadnych 2 styków jednocześnie z materiałem

przewodzącym, ponieważ może to spowodować zwarcie.

4. Krokomierz: liczy ilość wykonanych kroków w ciągu

jednego dnia. Zegar zostaje wyzerowany  o północy.

5. Temperatura ciała: aby pomiar był jak najbardziej

dokładny, dolna część zegarka musi przylegać

dokładnie do skóry.  Test temperatury należy wykonać

po 10 minutach noszenia smartwatcha. Aby zmierzyć

temperaturę w menu smartwatcha nalezy wybrać

odpowiednią ikonkę. W aplikacji można ustawić stały

pomiar temperatury, należy wybrać "Minitoring

temperatury", a następnie potwierdzić. Można także

ustawienia czasu monitorowania temperatury (godzina

rozpoczęcia  oraz zakończenia pomiaru). Interwał

monitorowania oznacza częstotliwość dokonywania

pomiaru.

Po zainstalowaniu aplikacji włącz w telefonie Bluetooth oraz

aplikację. 

Zaloguj się. Można to zrobić na kilka sposobów, np.: poprzez

Google, Facebook,WeChat itp. Następnie należy podać

informacje osobiste tj. ksywka, płeć, data urodzenia, wzrost,

waga, dzienny cel kroków oraz potwierdzić zezwolenia.

W zakładce "urządzenia" klikamy na "dodaj urządzenie". Zbliż

zegarek do telefonu w celu wyszukania go. Następnie kliknij

wybrany model na telefonie. Na smartwatchu pojawi się

prośba o zaakceptowanie sparowania z telefonem.

Aby wybrać tarczę należy przytrzymać ekran główny przez

około 3 sekundy, a następnie krótkim kliknięciem w przycisk

dotykowy przełączamy tarcze. Po dokonaniu wyboru

przytrzymujemy przycisk dotykowy przez około 3 sekundy

w celu zatwierdzenia wyboru.

Dodatkowo w aplikacji jest jest wiele tarcz do wyboru. 

Można również spersonalizować ekran główny. Są do

wyboru tapety, wygląd wskazówek, w elektronicznym

zegarze możliwy wybór koloru wyświetlanej godziny oraz

jest możliwe dodanie ikony kroków, tętna, spalonych kalorii

oraz przebytego dystansu na ekran główny.

DROGI KLIENCIE, DZIĘKUJEMY
 ZA ZAKUP NASZEGO

PRODUKTU!

9. Monitoring snu:  Kiedy zasypiasz zegarek automatycznie

przełącza się na wykrywanie snu. Smartwatch podczas snu

notuje takie dane jak: długość snu oraz jakość snu, a także 

 ilość przebudzeń w ciągu nocy. Dane są przesyłane do

aplikacji. 

 3. Informacje o aktywności: Rozwijany z ekranu głównego

(przesuń w lewo) - ilość zrobionych kroków, przebyty

dystans, średnie tętno oraz ilość spalonych kalorii w ciągu

dnia. Dane będą zostaną zapisane w aplikacji. Licznik

zostanie zresetowany o godz. 24:00. 

Pobierz i zainstaluj aplikację SMART TIME PRO, aby zegarek 

mógł synchronizować dane z aplikacji. Aplikacja umożliwia

wyznaczanie celów, analizowanie danych i wiele innych.

 

 

SMARTWATCH 
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Przed pierwszym użyciem zegarka należy go naładować

i aktywować. 

Instrukcja obsługi

PIERWSZE UŻYCIE 

TARCZE ZEGARA

watchmark.pl

FUNKCJE

INSTRUKCJA ŁADOWANIA APLIKACJA 7. Tętno: Poczekaj 2 sekundy na rozpoczęcie pomiaru.

Pomiar dokonywany jest poprzez skanowanie skóry za

pomocą zielonego światła optycznego. Jeżeli chcesz

przerwać pomiar 

przesuń palcem w prawo lub w lewo. Normy dotyczące 

wyników pomiaru tętna wynoszą 60-90 uderzeń na minutę.

Zawodowi sportowcy mogą mieć mniej niż 60 uderzeń na

minutę. Natomiast podczas intensywnych ćwiczeń pomiar

może wynosić nawet do 200 uderzeń na minutę.

1. Czas / Data : Synchronizuje datę, godzinę z telefonu,  po

pomyślnym połączeniu smartwatcha z aplikacją.

2.Pasek stanu: Rozwijany z ekranu głównego (przesuń w dół). 

Wyświetlony zostanie status połączenia Bluetooth, informacje

o zużyciu energii, regulacja jasności, a także ustawienia,

wibracje oraz tryb nie przeszkadzaj.



Serwis gwarancyjny:

1. Przy normalnym użytkowaniu produktów, jeżeli produkt

nie posiada uszkodzeń mechanicznych i spowodowanych

niewłaściwym użytkowaniem, 

12 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.

-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.Niski poziom baterii:

W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii,

należy niezwłocznie naładować urządzenie, aby chronić

żywotność baterii.

2.Ładowanie:

Nie używaj zegarka podczas ładowania.

3.Temperatura otoczenia podczas ładowania powyżej 

50 st.C może prowadzić do przegrzania, deformacji i

spalenia się urządzenia.

4.Proszę nie pływać, nie nurkować, ani nie obsługiwać

urządzenia pod wodą.

5.Urządzenie korzysta z wbudowanej baterii i zabrania się

samodzielnego demontażu.

6.W przypadku pęknięcia i wycieku baterii należy unikać

kontaktu z oczami i skórą.

10. Kamera: Funkcja ta umożliwia robienie zdalnej fotografii,

gdy zegarek jest połączony z telefonem.

12. Alarm: Możesz ustawić z poziomu aplikacji w telefonie

.

13. Znajdź telefon: Po naciśnięciu włączy się alarm w

telefonie.

15. Harmonogram: Można ustawić do 5 spotkań (widoczne

na zegarku) z możliwością przypomnienia o spotkaniu.

16. Opieka zdrowotna: Przypomnienie cyklu

miesiączkowego: należy ustawić z poziomu aplikacji.

17. Podświetlenie: Można wybrać czas podświetlenia

ekranu (od 5 do 8 sekund). Krótszy czas oszczędza baterię.

1.Ochrona:

-czyść zegarek miękką szmatką, aby utrzymać zegarek i

opaskę 

w czystości.(używaj czystej wody lub wody morskiej)

-upewnij się, że soczewka tętna na zegarku jest blisko skóry

-temperatura skóry na nadgarstku jest zbyt niska z powodu

pogody, co wpłynie na kontrolę bicia serca.

2.Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet jeżeli jest to

zegarek wodoodporny):

należy zwrócić uwagę na następujące metody, ponieważ

osłabiają one wodoszczelność.

18. Włącz ekran ruchem: Po uruchomieniu funkcji zacznie

obowiązywać w określonym przez Nas czasie.

19. Wiadomości: (Przesuń w prawo) Kliknij wiadomość, która

pojawi się na zegarku, aby wyświetlić jej treść, przewijaj w

górę lub w dół. Przesuń w prawo aby wyjść.

20. Push wiadomości: Naciśnij "Urządzenie", wybierz  "push

wiadomości", zaznacz jakie powiadomienia chcesz

otrzymywać.

21. Połaczenia przychodzące: Naciśnij "Urządzenie", wybierz

"Połaczenie przychodzące", a następnie odznacz "Na" aby

otrzymywać powiadomienia o połaczeniu na zegarek" oraz

"Potwierdź"

22. Nie przeszkadzać: Po włączeniu nie będziesz

otrzymywać powiadomień (oprócz alarmu) w ustawionym

okresie czasowym. 

23. Zasiedzenie: Za pomocą aplikacji możesz ustawić co jaki

czas należy się ruszyć. Aby dokonać ustawień należy wejść

w aplikacji w ikonkę "Urządzenie" i wybrać "Zasiedzenie".
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Wrocław

ŁADOWANIE
Ładowanie odbywa się za pomocą dołączonego do

zestawu kabla ładującego. Kiedy ładowanie zakończy się,

zegarek uruchomi się automatycznie.

Jeśli zegarek nie jest używany ponad miesiąc czasu należy

naładować go do pełna i wyłączyć, w celu utrzymania

właściwej pojemności baterii.

WAŻNE INFORMACJE

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
W aplikacji w zakładce "Status" znajdują się takie dane jak:

- Ilość kroków wykonanych w ciągu dnia, ilość spalonych

kalorii oraz przebyty dystans

- Pomiary tętna wykonane w ciągu dnia przedstawione na

wykresie. Mamy również informacje o maksymalnym,

średnim oraz minimalnym tętnie

- Wyniki pomiarów ciśnienia krwi przedstawione na wykresie

- Jakość snu przedstawiona na wykresie. Podany ogólny

czas snu oraz dokładne dane dotyczące jakości snu.

- Pomiar temperatury ciała wykonany w ciągu dnia.

DZIENNE POMIARY

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
iOS 11.0 i nowsze

Android 5.0 i nowszy

Obsługiwany bluetooth 4.0 

Android 5.0 +              iOS 11.0 +


