
PIETEIKUMI
1. Noskenējiet QR kodu pulksteņa displejā ar mobilo tālruni
(Lejupielādējiet iestatījumu programmu) un pēc tam instalējiet
lietotni GloryFit. Varat arī instalēt lietotni GloryFit no mobilo lietotņu
veikala.
2. Pēc bluetooth ieslēgšanas un programmas instalēšanas atveriet
un pierakstieties pakalpojumā GloryFit, pēc tam ierīces lapā
izvēlieties (G1 ierīce, ko pievienot) un izveidojiet savienojumu ar to.
3. Ja pulkstenis nesavienojas ar programmu, atrodiet pulksteņa
iestatījumus un nospiediet "reset". Pēc tam vēlreiz mēģiniet izveidot
savienojumu ar lietotni.
Svarīgi: Lai pulksteņa savienošana ar tālruni būtu pareiza, tas ir
jāsavieno tieši no programmas līmeņa, kurā ir iespējota Bluetooth
funkcija, nevis tālruņa iestatījumos.

SKĀRIENFUNKCIJAS
1. Atveriet vadības paneli: pārvelciet ekrānu galvenajā saskarnē no
augšas uz leju.
2. Atveriet ziņojumus/paziņojumus: pārvelciet ar pirkstu pāri ekrānam
galvenajā saskarnē no apakšas uz augšu.
3. Atvērt galveno izvēlni: pārvelciet ekrānu pāri galvenās saskarnes
izvēlnei no kreisās puses uz labo (piezīme: citās saskarnēs, pārvelkot
no kreisās puses uz labo, tiks atgriezta iepriekšējā saskarne). Tas ļauj
izvēlēties sporta veidu un pārraudzīt pulksteņa funkcijas, piemēram,
sirdsdarbības pārbaudi, statusu, miegu, hronometru, ziņojumus,
iestatījumus.
 5. Statusa saskarne: pārvelciet ekrānu no labās puses uz kreiso, lai
nolasītu pašreizējo mērījumu (piemēram, soļu skaitu, sirdsdarbības
ātrumu, kcal).
6. Mainiet ciparnīcas izskatu: nospiediet un turiet galveno saskarnes
ekrānu 3 sekundes, pulkstenis sāk vibrēt; pēc tam varat pārvelkt pa
kreisi vai pa labi, lai izvēlētos ciparnīcu.
7. Ieslēgšana: ieslēdziet to, nospiežot un 5 sekundes turot ieslēgšanas
pogu.
8. Quick Sports Pause/Continue: Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas
pogu.
9. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas pogu, lai atgrieztos sākuma lapā.
ja atrodaties saskarnes otrajā līmenī, atgriezīsieties pirmajā līmenī).

FUNKCIJA
 1. Sports
13 sporta veidi (skriešana, pastaiga, riteņbraukšana, kāpšana, joga,
lēkšana, teniss, beisbols, basketbols, badmintons, futbols, regbijs,
galda teniss).
Skriešanas, pastaigas, kāpšanas un citos sporta režīmos varat
noklikšķināt uz ekrāna, lai skatītu sporta datus (soļi, temps,
kalorijas, attālums un ilgums).
Statuss: detalizēti tiks reģistrēti soļi, attālums un kalorijas.

2. Sirdsdarbības uzraudzība: pulkstenis 24 stundas nepārtraukti
uzrauga jūsu sirdsdarbību (vispirms lietotnē jāaktivizē
"sirdsdarbības uzraudzība"), un lietotnē varat skatīt arī vēsturiskos
sirdsdarbības datus.
Piezīme: ja šī funkcija ir iespējota, palielināsies enerģijas patēriņš
un samazināsies akumulatora darbības laiks.
3. Miegs: Pulkstenis sekos līdzi jūsu miega stāvoklim no plkst.
18:00 līdz nākamās dienas plkst. 23:59. Piezīme: miega dati jūsu
pulkstenī tiks dzēsti katru dienu pulksten 18.00, bet jūs joprojām
varat pārbaudīt savus vēsturiskos miega datus lietotnē RunTo
Sport.
4.Mūzika: pulksteni var izmantot, lai kontrolētu mobilā tālruņa
mūzikas atskaņotāju, to var izmantot, lai atskaņotu/pauzētu vai
izlaistu dziesmas (tas ir saderīgs tikai ar mobilā tālruņa iebūvēto
mūzikas atskaņotāju, tas var nebūt saderīgs ar trešās puses
atskaņotāju, un pulksteņa skaļumu nevar regulēt).
5. Skaitļošanas pulksteņrādis.
6. Ziņa.
7. Iestatījumi.

CHARGE
1. Uzlieciet pulksteni uz magnētiskā lādētāja, pārliecinoties, ka
pulksteņa aizmugurē esošie uzlādes kontakti ir pilnībā piestiprināti
pie lādētāja metāla kontaktiem.
2. Pievienojiet uzlādes kabeli standarta USB lādētājam.

DROŠĪBAS PASĀKUMI
1. vājš akumulators:
Ja akumulatora uzlāde ir zema, nekavējoties uzlādējiet ierīci, lai
aizsargātu akumulatora darbības laiku.
2. Uzlāde:
Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek uzlādēts.
3. Apkārtējās vides temperatūra, uzlādējot virs 50 grādiem pēc
Celsija, var izraisīt ierīces pārkaršanu, deformāciju un apdegšanu.
4. Lūdzu, nepeldiet, nirt un nelietojiet ierīci zem ūdens.
5. Ierīcē ir iebūvēts akumulators, un to ir aizliegts izjaukt pašrocīgi.
6. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu akumulatora plīsuma un
noplūdes gadījumā.

SVARĪGA INFORMĀCIJA
 1.protection:

-noberiet pulksteni ar mīkstu drāniņu, lai saglabātu pulksteņa un
siksniņas tīrību.
tīrs (izmantojiet tīru ūdeni vai jūras ūdeni).
- Pārliecinieties, ka pulksteņa sirdsdarbības lēca ir tuvu jūsu ādai.
- laikapstākļu dēļ ādas temperatūra uz jūsu plaukstas ir pārāk
zema, un tas ietekmē sirdsdarbības kontroli.
2. Piezīmes par ūdensizturību (lai gan tas ir ūdensizturīgs
pulkstenis):
Pievērsiet uzmanību šādām metodēm, jo tās pasliktina
hidroizolāciju.

-Lūdzu, nelietojiet pulksteni dušā.
-Nēsājiet pulksteni uzkarsētā baseinā, saunā vai citā paaugstinātas
temperatūras/mitruma vidē.
-Nenoņemiet pulksteni, mazgājot rokas vai seju, darbā, kur tiek
lietotas ziepes vai mazgāšanas līdzekļi.
-Pēc iegremdēšanas jūrā noteikti nomazgājiet no pulksteņa sāli vai
netīrumus.

PARAMETRI
 

Displejs: Skārienekrāna displejs
Bluetooth: BT5.0
Korpusa materiāls: Cinka sakausējums ar vakuumu 
Jostas materiāls: silikona gumija
Akumulators: 285 mAh litija polimēra
Akumulators un akumulatora darbības laiks: Gaidīšanas režīms >
30 dienas Darba laiks: 7 dienas (visas funkcijas ieslēgtas)
Poga: sānu ieslēgšanas poga
Uzlādes režīms: Magnētiskā uzlāde Ūdensizturīgs IP68
novērtējums

GARANTIJA
Garantijas apkalpošana:
1. Normālā produktu lietošanas režīmā, ja vien produktam nav sūnu
bojājumu.
nepareizas lietošanas dēļ, 24 mēnešus no iegādes datuma
patērētāji var izmantot bezmaksas garantijas apkalpošanu.
2. Patērētāji nevar izmantot garantiju, ja:
A. viņi paši radīja kaitējumu,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar lietošanas un apkopes
instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, salaboti pašu spēkiem vai iegremdēti
ūdenī.

SMARTWATCH
WATCHMARK G1 

 

Instrukcja obsługi/
Lietošanas instrukcija

CIENĪJAMAIS KLIENTS, PALDIES
 PAR MŪSU 
PRODUKTS!

 PřPirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visus norādījumus.
Ieteicams izmantot tikai oriģinālo akumulatoru, lādētāju
un piederumus, kas iekļauti ierīces komplektācijā.
Ne ražotājs, ne izplatītājs nav atbildīgs par trešo personu
piederumu izmantošanu.
(Šajā rokasgrāmatā minētās funkcijas var
 nedaudz atšķiras atkarībā no modeļa, jo rokasgrāmata ir
viedpulksteņa vispārīgs apraksts, daži modeļi var
atšķirties no standarta).
Pirms pirmās lietošanas ierīces 
uzlādēts vismaz 2 stundas.
Pirms ierīces lietošanas ir jālejupielādē lietotne, jāinstalē
lietotne un jāpieņem visas atļaujas, citādi visas funkcijas
nebūs pieejamas.
Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas
saturu.

LAT


