
1. Nõrk aku:
Kui aku on tühi, laadige seadet kohe, et kaitsta aku kestvust.
2. Laadimine:
Ärge kasutage kella laadimise ajal.
3. Ärge kasutage kella laadimise ajal ülalpool.
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 ja lekke korral kokkupuudet silmade ja
nahaga.

Nutikella laadimiseks kasutatakse magnetilist laadija. Veenduge, et
laadija metallkontaktid on seadme metallkontaktidega ühel kohal.
Täielik laadimine võtab tavaliselt 2 tundi, seade on ooterežiimil kuni
30 päeva, 5-10 päeva tööd. Ärge kasutage kella laadimise ajal

FUNKTSIOONID

KOHUSTUSED
Android-telefoni kasutajad otsivad; "WoFit" rakendus alla laadida
Google Play ja iOS kasutajad saavad rakenduse alla laadida
AppStore. Avage rakendus "WoFit" - seaded - bluetooth - otsige
"nutiseade" ja ühendage. Kui kellal olev Bluetooth-ikoon on sinine,
tähendab see, et ühendus on aktiivne, samas kui punane tähendab,
et ühendus puudub.

LAADIMINE ETTEVAATUSTEL

OLULINE TEAVE
1.Turvalisus:
-Puhastage kella ja rihma säilitamiseks pehme lapiga.
puhtaks. (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 (kuigi tegemist on veekindla
kellaga): pöörake tähelepanu järgmistele meetoditele, kuna need
halvendavad veekindlust.
-Palun ärge kandke kella duši all.

GARANTII
Garantiiteenus:
1. Toodete tavapärase kasutamise korral, kui toode ei ole
mehaaniliselt kahjustatud ja kui seda ei ole põhjustanud ebaõige
kasutamine, 24 kuud alates ostukuupäevast, saavad tarbijad
kasutada tasuta garantiiteenust.
2. Tarbijad ei saa garantiid kasutada, kui:
A. nad on ise kahjustuse põhjustanud,
B. garantiiaeg on lõppenud,
C. nad ei ole kasutanud toodet vastavalt kasutus- ja
hooldusjuhendile,
D. tooted on lahti võetud, ise parandatud või vette kastetud.

Keel/kellaaeg/kuupäev: Pärast edukat ühendust telefoniga
sünkroniseeritakse funktsioonid.
Seisundiriba: kuvab bluetoothi olekut, HPlusFit rakenduse QR-
koodi, heleduse taset ja aku taset.
Sammuloendur / distants / kalorid: näitab päeva andmeid,
keskööl salvestatakse ja nullib need andmed. Salvestatud
andmeid saab kontrollida, klõpsates funktsioonil, on olemas
ajalugu

SMARTWATCH 
WATCHMARK GT2
Instrukcja obsługi/

Kasutusjuhend

watchmark.com

Sõnumid: Pärast edukat ühendamist telefoniga saame vastu
võtta kõnesid ja SMS-sõnumeid ning teateid muu hulgas
Facebookist, WhatsAppist. Kell vibreerib sissetulevate teadete
puhul.
Sport: Valida saab mitme spordirežiimi vahel. Pärast
spordirežiimi valimist klõpsake valitud ikoonil. Treeningu
alustamiseks klõpsake ekraani keskel. Treeningu peatamiseks
või lõpetamiseks ja tulemuse salvestamiseks kasutage alumist
nuppu.
Unejälgimisseade: Nutikell mõõdab automaatselt teie une
kvaliteeti ajavahemikus 22:00 kuni 08:00. Täpsed andmed leiad
rakendusest.
Tervis. Mõõtmisi saab teha:
Pulss
Vererõhk
EKG
vere hapnikusisaldus
Stoppkell: loenduse alustamiseks vajutage start, peatamiseks
vajutage uuesti
Kontrollige nutitelefonis mängivat muusikat
Häire
Istumine: tuletab teile meelde, et istute liiga kaua ja liigute
pidevalt
Helendav ekraan, kui liigutate randme: käivitage see
rakenduses, kui lülitate selle sisse, kulutab see rohkem energiat

-Keelake kanda kella kuumutatud basseinis, saunas või muus
kõrge temperatuuriga/niiskusega keskkonnas.
-Kella ei tohi kanda käte või näo pesemisel või töötamisel, kus
kasutatakse seepi või pesuvahendit.
-Peske kellalt kindlasti sool või mustus maha pärast merre kastmist.Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kõik juhised.

Soovitatav on kasutada ainult originaalakut, -laadijat ja -
tarvikuid, mis kuuluvad seadme komplekti.
Tootja ega turustaja ei vastuta kolmandate osapoolte
tarvikute kasutamise eest. (Käesolevas kasutusjuhendis
loetletud funktsioonid võivad mudelite lõikes veidi erineda,
kuna kasutusjuhend on nutikella üldine kirjeldus, mõned
mudelid võivad standardist erineda). Enne esimest
kasutamist tuleb seadet laadida vähemalt 2 tundi.
Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima,
installima rakenduse ja nõustuma kõigi lubadega,
vastasel juhul ei ole kõik funktsioonid saadaval.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAN 
TEID ET OSTSITE MEIE 
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Ülemine nupp: pikalt vajutades lülitage kell sisse/välja;
vajutades äratage ekraan ja lülitage see välja; lühikesel
vajutamisel naasete tagasi põhiekraanile. Metallplaati
kasutatakse EKG mõõtmiste tegemiseks. Hoidke all, et
lõpetada vooluahela

ÜLEMINE NUPU


