
PUUTEFUNKTSIOONID
1. Avage juhtpaneel: kerige ekraani põhiliideses ülalt alla.
2. Avage Sõnumid/teated: libistage põhiliideses ekraani alt üles.
3. Avage peamenüü: libistage sõrmega ekraanil läbi peamenüü.
vasakult paremale (Märkus: teistes kasutajaliideses pühkige
vasakult paremale, et naasta eelmisse kasutajaliidesesse). See
võimaldab teil valida spordi ja jälgida kella funktsioone, näiteks:
südame löögisageduse kontroll, olek, uni, stopper, sõnumid,
seaded.
 5. Statusliides: jooksva mõõtmise (nt sammude arv, südame
löögisagedus, kcal) lugemiseks libistage ekraani paremalt
vasakule.
6. Kellakella välimuse muutmine: vajutage ja hoidke põhiliidese
ekraani 3 sekundit all, kell vibreerib; seejärel saate valiku
tegemiseks pühkida vasakule või paremale.
7. Sisselülitamine: lülitage sisse, vajutades ja hoides 5 sekundit all
toitenuppu.
8. Kiirspordi paus/jätkamine: vajutage toitenuppu.
9. Vajutage toitenuppu, et pöörduda tagasi avalehele. kui olete
kasutajaliidese teisel tasandil, siis pöördute tagasi esimesele
tasandile).

FUNKTSIOON
 1. Sport
On 13 spordirežiimi (jooksmine, kõndimine, jalgrattasõit,
ronimine, jooga, hüppamine, tennis, pesapall, korvpall, sulgpall,
jalgpall, ragbi, lauatennis).
Jooksmise, kõndimise, ronimise ja muude spordirežiimide puhul
saate ekraanil klõpsata, et vaadata spordiandmeid (sammud,
tempo, kalorid, distants ja kestus).

2.Kella jälgib pidevalt teie südame löögisagedust 24 tunni jooksul
(peate esmalt rakenduses "Heart Rate Monitor" sisse lülitama),
samuti saate vaadata ajaloolisi südame löögisageduse andmeid
rakenduses.
Märkus: Kui see funktsioon on sisse lülitatud, suureneb
energiatarve ja aku kestvus väheneb.
3. Sleep: Kell jälgib teie uneseisundit alates 18:00 kuni 23:59
järgmisel päeval. Märkus: Kellas olevad uneandmed kustutatakse
iga päev kell 18:00, kuid saate siiski vaadata oma uneajalugu
RunTo Sport rakenduses.
4.Muusika: Kella saab kasutada mobiiltelefoni muusikamängija
juhtimiseks, sellega saab lugusid mängida/pausida või vahele
jätta (see ühildub ainult mobiiltelefoni sisseehitatud
muusikamängijaga, see ei pruugi ühilduda kolmanda osapoole
muusikamängijaga ja te ei saa helitugevust kellal reguleerida.
5. Stoppkell: kella saab kasutada aja lugemiseks.
6. Sõnum: Kell võtab vastu ja kuvab SMS-
i/sõnumeid/sotsiaalvõrgustiku teateid teie telefonist.
7. Seaded: Saate oma kella välja lülitada või lähtestada, samuti
kontrollida kella teavet ja laadida alla rakenduse QR-koodi.

LAADIMINE
1. Asetage käekell magnetilisele laadijale, veenduge, et
laadimiskontaktid käekella tagaküljel on täielikult imbunud laadija
metallkontaktidesse.
2. Ühendage laadimiskaabel tavalise USB-laadija külge.

MÕÕTMED
1. Nõrk aku:
Kui aku on nõrk, laadige seadet kohe, et kaitsta aku kestvust.
2. Laadimine:
Ärge kasutage kella laadimise ajal.

3. Ümbritseva õhu temperatuur laadimise ajal üle 50 kraadi
Celsiuse järgi võib põhjustada seadme ülekuumenemist,
deformeerumist ja põlemist.
4. Ärge ujuge, sukelduge ega kasutage seadet vee all.
5. Seade kasutab sisseehitatud akut ja seda on keelatud ise lahti
võtta.
6. Vältige aku purunemise või kadumise korral kokkupuudet
silmade ja nahaga.

OLULINE TEAVE
1.Kaitse:
- Kella ja rihma hoidmiseks pühkige kella pehme lapiga.
puhtana (kasutage puhast vett või merevett).
- Veenduge, et kella pulsilääts on nahale lähedal
- teie randme nahatemperatuur on ilmastiku tõttu liiga madal,
mis mõjutab südame löögisageduse kontrollimist.
2. Märkused veekindluse kohta (isegi kui tegemist on veekindla
kellaga):
Olge ettevaatlik järgmiste meetoditega, kuna need halvendavad
veekindlust.

-Ärge kandke kella duši all.
-Ärge kandke kella kuumutatud basseinis, saunas või muus
kõrge temperatuuri/niiskuse keskkonnas.
-Ärge kandke kella käte või näo pesemisel, tööl, kus kasutatakse
seepi või pesuvahendeid.
-Merre sukeldumise järel peske kindlasti kellalt maha sool või
mustus.

PARAMEETRID
 Näita: Puuteekraan

Bluetooth: BT5.0
Korpuse materjal: Tsinksulam vaakumiga 
Rihma materjal: silikoonkumm
Aku: 285 mAh liitium-polümeer aku
Aku ja aku kestvus: Tööaeg: 7 päeva (kõik funktsioonid
aktiivsed).
Nupp: külgmine toitenupp
Laadimisrežiim: Magnetiline laadimine IP68 veekindlus

GARANTII

Garantiiteenus:
1. Toote tavapärase kasutamise korral, kui tootes ei ole
mossikahjustusi
põhjustatud väärkasutusest, saavad tarbijad 24 kuud alates
ostukuupäevast kasutada tasuta garantiiteenust.
2. Tarbijad ei saa kasutada garantiid, kui:
A. nad on kahjustuse ise põhjustanud,
B. garantiiaeg on lõppenud,
C. nad ei ole kasutanud toodet vastavalt kasutus- ja
hooldusjuhendile,
D. tooted on ise lahti võetud, parandatud või vette kastetud.

SMARTWATCH
WATCHMARK G1 

 

Instrukcja obsługi/
Kasutusjuhend

LUGUPEETUD KLIENT, AITÄH, ET
OSTSITE MEIE TOOTE EEST!

 
Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kõik juhised.
Soovitatav on kasutada ainult seadmega kaasasolevat
originaalakut, -laadijat ja -tarvikuid.
Tootja ega turustaja ei vastuta kolmanda osapoole
tarvikute kasutamise eest.
(Käesolevas kasutusjuhendis mainitud funktsioonid
võivad  mudeliti veidi erineda, kuna kasutusjuhend on
nutikella üldine kirjeldus, mõned mudelid võivad erineda
standardist).
Enne esmakordset kasutamist peab seade olema 
laetud vähemalt 2 tundi.
Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima,
installima rakenduse ja aktsepteerima kõik õigused,
vastasel juhul ei ole kõik funktsioonid saadaval.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

ET

APLIKATSIOON
1. Skaneerige QR-kood oma mobiiltelefoniga 
kella ekraanil (Settings-App Download), seejärel installige
GloryFit rakendus. Võite GloryFit rakenduse installida ka
mobiiltelefoni rakenduste poest.
2. Pärast Bluetoothi aktiveerimist ja rakenduse installimist
avage GloryFit ja logige sisse, seejärel valige seadmete
lehel (G1 seade lisamiseks) ja ühendage see.
3. Kui kell ei ühendu rakendusega, otsige kellal seaded ja
vajutage nuppu "reset". Seejärel proovige uuesti
rakendusega ühenduda.
Oluline: selleks, et kell saaks telefoniga õigesti siduda,
peab see olema ühendatud otse rakenduse tasandil, kus
bluetooth on sisse lülitatud, mitte telefoni seadetes.


