
Przed pierwszym użciem smartwatcha należy go
naładować do końca. Po naładowaniu należy dotknąć
ekran przez 5 sekund i nastąpi włączenie urządzenia,
czyli wyświetli się ekran główny.

Masz do wyboru 5 tarcz, które możesz ustawiać na
zmianę według upodobań.

1. Krokomierz

2. Licznik spalonych kalorii

3. Zapisywanie i mierzenie przebytego

dystansu

4. Pomiar tętna

5. Pomiar ciśnienia tętniczego

6. Monitor snu

7. Powiadomienie o przychodzących SMS

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.
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Instrukcja obsługi

DROGI KLIENCIE, DZIĘKUJEMY
 ZA ZAKUP NASZEGO

PRODUKTU!
Pobierz Aplikację  "WearHealt"

Aby zsynchronizować smartwatch ze swoim

smartfonem należy najpierw zainstalować aplikację.

Aplikację można zainstalować na dwa sposoby:

1. Z menu smartwatcha należy wybrać ikonę 'Quick

response' i przy pomocy aplikacji do skanowania kodów

QR zeskanować kod z zegarka. Po rozpoznaniu kodu

telefon wyświetli zapytanie o zgodę na instalację

dedykowanego oprogramowania.

STRONA GŁOWNA 

AKTYWACJA

UŻYWANIE FUNKCJI

Przed pierwszym użyciem należy naładować smartwatch.

POCZĄTEK UŻYTKOWANIA

watchmark.pl

2.Pobrać z oficjalnego sklepu Google Play Store.
Aby to zrobić zaloguj się do sklepu Google i
wyszukaj aplikację "WearHealt". Następnie
zainstaluj ją.
Przed ściągnięciem aplikacji zapoznaj się na jakim
systemie operacyjnym pracuje Twój smartfon.
Kompatybilność z iOS o wersji 8.0 i Android od
wersji 4.4

Funkcje przycisków:

- krótkie, pojedyncze: kliknięcie: włączanie

funkcji

- długie naciśnięcie: aktywacja, włączanie

urządzenia

FUNKCJE 8.Funkcje sportowe - poprzez dłuższe naciśnięcie

ikony możesz wybrać odpowiedni rodzaj sport

9. Funkcja cyklu

10. Stoper

11. Funkcja 'znajdź telefon'

12. Regulacja jasności ekranu

13. Włączenie/wyłączenie przez dłuższe naciśnięcie

ekranu dotykowego



1.Budzik:

Aby ustawić budzik należy w aplikacji wejść w "Ustawienia

urządzenia". Następnie otwórz 

" Ustawienia budzika" i kliknij "+", aby ustawić godzinę

alarmu, następnie kliknij "potwierdź".

2.Potrząśnij, aby zrobić zdjęcie:

W aplikacji otwórz funkcję "przenośna kamera" 

i następnie potrząśnij zegarkiem, a telefon automatycznie

zrobi zdjęcie.

3.Ustawienia jasności ekranu:

W aplikacji otwórz :Ustawienia urządzenia", 

a następnie zaznacz "Jasny ekran, gdy podnosi

nadgarstek"

4.Monitorowanie pracy serca:

W aplikacji otwórz "Ustawienia urządzenia", 

a następnie "Ciągły monitoring tętna". Zegarek

automatycznie monitoruje tętno i przesyła dane do

aplikacji.

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.

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.

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.

ŁADOWANIE -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.

Ładowanie odbywa się za pomocą dołączonej do

zestawu ładowarki. 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.

GWARANCJA
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WAŻNE INFORMACJE

FUNKCJE PRZYPOMINANIA
POWIADOMIENIA

1.Wejdź w aplikacji w "więcej powiadomień, aby

otworzyć różne powiadomienia. Należy ustawić czas

rozpoczęcia wydarzenia oraz czas zakończenia.

Rodzaje powiadomień: przypomnienie o ruchu,

przypomnienie o nawodnieniu, przypomnienie o

spotkaniu, przypomnienie o zażyciu leków

2. Powiadomienie o przychodzących

połączeniach. Na ekranie głównym wyświetli sie

numer, z którego przychodzi połączenie.

3. Powiadomienie o sms.

4. Powiadomienie z aplikacji społecznościowych

takich jak WeChat, QQ, Facebook, Twitter itp.

INNE FUNKCJE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI


