SMARTWATCH
WATCHMARK E3

WAŻNE

1.Naładuj zegarek.

Instrukcja obsługi

2. Zainstaluj na smartfonie dedykowaną aplikację do
wybranego modelu smatwatcha.
3. Włącz bluetooth w telefonie (na tym etapie nie
wyszukuj zegarka).
4. Otwórz zainstalowaną aplikację i z poziomu aplikacji
wyszukaj smartwatch.
5. Po udanym wyszukaniu połącz smartwatch z
telefonem.

watchmark.pl

DROGI KLIENCIE, DZIĘKUJEMY
ZA ZAKUP NASZEGO
PRODUKTU!
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.

APLIKACJA
Pobierz i zainstaluj aplikację SMART TIME, aby zegarek
mógł synchronizować dane z aplikacji. Aplikacja
umożliwia wyznaczanie celów, analizowanie danych i
wiele innych.
Aplikacja SMART TIME współpracuje z systemem
operacyjnym iOS 8.0 oraz Android 4.4.

Otwórz APP> Urządzenie> Dodaj nowe urządzenie>
Wybierz M7
Wybierz nazwę M7 z najsilniejszym sygnałem z listy.
Następnie zobaczysz ikonę Bluetooth w lewym górnym
rogu zegarka w kolorze niebieskim, to oznacza że zostałeś
poałczony z Bluetooth 4.0

(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.

Po zainstalowaniu aplikacji zarejestruj się i zaloguj na konto,
aby połączyć lub sparować inteligentny zegarek z
urządzeniem mobilnym. Upewnij się, że zegarek i
urządzenie mobilne mogą się ze sobą komunikować
(synchronizować swoje dane)

Aplikacja: SMART TIME

W przypadku użytkownika iPhone'a należy ręcznie włączyć
Bluetooth z interfejsu ustawień.
Otwórz „BT” na zegarku >> wyszukaj nowe urządzenie >>
Wybierz nazwę Bluetooth swojego telefonu z listy, którą
wyszukujesz na zegarku.
Appstore

Google Play

Gdy telefon wyświetli monit o żądanie parowania
Bluetooth, kliknij SPARUJ. Ikona BT w lewym górnym rogu
zegarka zmieni kolor na niebieski i pomarańczowy.
Musisz użyć systemu Android 4.4 lub nowszego i systemu
iOS 8.0 lub nowszego. Urządzenia z systemem Android i
iOS obsługują wiele różnych funkcji . Zegarek po prostu
sparuj z jednym telefonem komórkowym, jeśli chcesz
sparować inny telefon, anuluj bieżące parowanie.

ŁADOWANIE
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.

FUNKCJE
1. Wybór tarczy zegara
1. Krokomierz
Na stronie głównej zegarka naciśnij długo, aby uzyskać
dostęp do różnych motywów, a następnie przesuwaj w
prawo i w lewo w celu wybrania odpowiedniej tarczy.
2. Licznik spalonych kalorii
Po dokonaniu wyboru naciśnij OK
3. Zapisywanie2.i mierzenie
przebytego
Szybkie wejście
dystansu
Przesuń
interfejs zegarka, aby wejść do szybkiego wejścia,
niektóre funkcje można szybko ustawić i przełączyć, a
przesuwanie palcem w lewo lub w prawo może szybko
otworzyć
niektóre
zwykłe aplikacje; przesuwając się w górę,
4. Pomiar
tętna
wejdziemy do menu

3. Tryby
Sportowe
5. Pomiar ciśnienia
tętniczego
Aby przejść do trybu sportowego wystarczy tarczę zegara
przesunąć w prawo, można również wejść do niego z menu
głównego
-> Tryb
sportowy. Smartwatch obsługuje różne
6. Monitor
snu
dyscypliny sportowe takie jak : bieganie w zamkniętym
pomieszczeniu, bieganie na świeżym powietrzu, jazdę na
wspinaczkę,
maraton i wieleSMS
innych
7.rowerze,
Powiadomienie
o przychodzących

4. Tętno
Naciśnij przycisk w dół na stronie głównej, aby szybko przejść
do interfejsu tętna.
Lub możesz sprawdzić tętno z menu -> Tętno.
Noś zegarek we właściwy sposób. Otwórz funkcję tętna na
zegarku w celu wykonania pomiaru.
5. Ciśnienie krwi
Z menu głównego wybierz funkcję ciśnienie krwi w celu
dokonania pomiaru.
Noś zegarek we właściwy sposób.
6. Krokomierz
Wybierz funkcję Krokomierz w celu sprawdzenia ilości
zrobionych kroków, przebytego dystansu jak i spalonych
kalorii oraz wyniki pomiaru tętna.
7. Trening oddechowy
przesuwając w lewo interfejs zegarka, aby wejść do menu
treningu oddechowego, wybierz inny kwant czasu w
zależności od potrzeb

11. Monitor snu
Zegarek będzie śledził twój sen, w momencie kiedy go
nosisz. Możesz sprawdzić szczegóły dotyczące snu w
aplikacji po zsynchronizowaniu danych dotyczących
snu z aplikacją.
12. Zdalne przechowywanie
Ta funkcja umożliwia zdalne sterowanie aparatem
mobilnym w celu robienia zdjęć
13. Siedzący tryb życia
Zbyt długie siedzenie nie jest dobre dla zdrowia.
Możesz ustawić czas w zegarku lub aplikacji, aby
przypominał o ruchu

15. Znajdź telefon/urządzenie
Kiedy zegarek i telefon są połączone
-kliknij "znajdź telefon" w zegarku, powinieneś usłyszeć
dźwięk telefonu
-kliknij "Znajdź urządzenie" w aplikacji, powinieneś
usłyszeć dźwięk zegarka.

WAŻNE INFORMACJE
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.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1.Niski poziom baterii:
W przypadku niskiego poziomu naładowania baterii, należy
niezwłocznie naładować urządzenie, aby chronić żywotność
baterii.

WODOSZCZELNOŚĆ IP67
Uwagi dotyczące wodoszcelności (nawet jeżeli jest to
zegarek wodoszczelny):
należy zwrócić uwagę na następujące metody, ponieważ
osłabiają one wodoszczelność.

2.Ładowanie:
Nie używaj zegarka podczas ładowania.

- Proszę nie nosić zegarka w kabinie prysznicowej.

3.Temperatura otoczenia podczas ładowania powyżej
50 st.C może prowadzić do przegrzania, deformacji i spalenia
się urządzenia.

- Proszę nie nosić zegarka w ocieplonym basenie,
saunie lub w innym środowisku o wysokiej
temperaturze/wilgotności.

4.Proszę nie pływać, nie nurkować, ani nie obsługiwać
urządzenia pod wodą.

- Nie należy nosić zegarka w przypadku mycia rąk lub
twarzy, wykonywania prac przy których używamy mydła
lub detergentu.

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.

-Po zanurzeniu w morzu należy zmyć całą sól lub brud z
zegarka.

GWARANCJA
Serwis gwarancyjny:
1. Przy normalnym użytkowaniu produktów, 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.

KARTA GWARANCYJNA

Jeśli Twój zegarek jest w wersji
z kartą SIM, włóż kartę SIM zgodnie
z ilustracją, możesz wykonywać
lub odbierać połączenia telefoniczne
niezależnie
(obsługuje tylko kartę Micro SIM)

10. Sterowanie muzyką
Wejść do menu sterowania muzyką, a następnie
możesz odtwarzać muzykę w zegarku.

14. Alarm
Możesz ustawić alarm w zegarku lub aplikacji
Maksymalnie osiem alarmów.

yżadezrps utknup ćęzceiP

Użytkownik może dzwonić, odbierać i odrzucać połączenia
bezpośrednio na zegarku.
Po pomyślnym połączeniu z Bluetooth 3.0 dźwięk jest
domyślnie wysyłany z zegarka.
Możesz przełączyć telefon, aby odebrać lub zadzwonić za
pomocą poniższej metody:
- wyłącz Bluetooth na stronie szybkich ustawień.
- przełącz dźwięk przez głośnik lub telefon w telefonie
komórkowym.

9. Powiadomienia
Po wybraniu funkcji powiadomień odczytamy
wiadomości SMS oraz powiadomienia z aplikacji
społecznościowych.

yrutkaf/unogarap
aineiwatsyw ątad z anzcanzonwór tsej yżadezrps atad :yżadezrps ataD
kramhctaW :tnecudorP
7M :ledoM

8. Rozmowy telefoniczne
- obsługuje połączenia Bluetooth (wystarczy, aby smartwatch
był połączony z telefonem poprzez Bluetooth)
- obsługuje połączenia SIM (model z wersją SIM)
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