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GERBIAMAS KLIENTE, AČIŪ
KAD ĮSIGIJOTE MŪSŲ
GAMINĮ!

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visas instrukcijas.
Rekomenduojama naudoti tik originalų akumuliatorių,
įkroviklį ir priedus, esančius rinkinyje kartu su prietaisu.
Nei gamintojas, nei platintojas neatsako už trečiųjų šalių
priedų naudojimą. (Šioje instrukcijoje išvardytos funkcijos
gali šiek tiek skirtis priklausomai nuo modelio, nes instrukcija
yra bendras išmaniojo laikrodžio aprašymas, kai kurie
modeliai gali skirtis nuo standartinių). Prieš naudojant
prietaisą pirmą kartą, jį reikia įkrauti bent 2 valandas.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, turite atsisiųsti programą,
įdiegti programą ir priimti visus leidimus,
priešingu atveju nebus galima naudotis visomis funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

VIRŠUTINIS MYGTUKAS

watchmark.com

Viršutinis mygtukas: ilgas paspaudimas laikrodžiui įjungti /
išjungti; paspauskite, jei norite pažadinti ekraną ir jį išjungti;
trumpas paspaudimas, jei norite grįžti į pagrindinį ekraną.
Metalinė plokštelė naudojama EKG matavimams atlikti.
Laikykite, kad užbaigtumėte grandinę

ĮKROVIMAS
Išmanusis laikrodis įkraunamas magnetiniu įkrovikliu. Įsitikinkite, kad
įkroviklio metaliniai kontaktai sutampa su prietaiso metaliniais
kontaktais. Pilnas įkrovimas paprastai trunka 2 valandas, prietaisas
budėjimo režimu veikia iki 30 dienų, 5-10 dienų. Nenaudokite
laikrodžio įkrovimo metu

APPLICATIONS

"Android" telefonų naudotojai ieško; "WoFit" programėlę galite
atsisiųsti iš "Google Play", o "iOS" naudotojai gali atsisiųsti programėlę
iš "AppStore". Atidarykite "WoFit" programėlę - nustatymai "Bluetooth" - ieškokite "Smart Device" ir prijunkite. Kai laikrodžio
"Bluetooth" piktograma yra mėlyna, tai reiškia, kad ryšys aktyvus, o
raudona reiškia, kad ryšio nėra.

FUNKCIJOS
Kalba / laikas / data: Po sėkmingo ryšio su telefonu funkcijos
sinchronizuojamos.
Būsenos juosta: rodoma "Bluetooth" būsena, "HPlusFit"
programos QR kodas, ryškumo lygis ir akumuliatoriaus įkrovos
lygis
Žingsniamatis / atstumas / kalorijos: rodomi dienos duomenys,
vidurnaktį šie duomenys išsaugomi ir iš naujo nustatomi.
Išsaugotus duomenis galima patikrinti spustelėjus funkciją, yra
istorija

Sportas: Galima rinktis iš kelių sporto režimų. Pasirinkę sporto
režimą, spustelėkite pasirinktą piktogramą. Spustelėkite ekrano
viduryje, kad pradėtumėte treniruotę. Naudokite apatinį mygtuką
treniruotei pristabdyti arba baigti ir rezultatui išsaugoti.
Sėkmingai prisijungę prie telefono, galime gauti skambučius ir
SMS žinutes bei pranešimus iš "Facebook", "WhatsApp" ir kt.
Laikrodis vibruos su gaunamais pranešimais.
Miego monitorius: Išmanusis laikrodis automatiškai matuoja jūsų
miego kokybę nuo 22:00 iki 8:00 val. Tikslius duomenis galite
rasti programėlėje.
Sveikata. Galima atlikti matavimus:
Pulsas .
Kraujospūdis
EKG
Kraujo oksigenacija
Chronometras: paspauskite "Start", kad pradėtumėte skaičiuoti,
paspauskite dar kartą, kad sustabdytumėte
Valdykite išmaniuoju telefonu grojamą muziką
Žadintuvas
Sėdimas: primena, kad per ilgai sėdite ir reikia judėti
Ryškus ekranas, kai judinate riešą: paleiskite jį programėlėje, kai jį
įjungiate, jis naudoja daugiau energijos

ATSARGUMO PRIEMONĖS
1. Silpnas akumuliatorius:
Jei akumuliatorius išsikrovęs, nedelsdami įkraukite prietaisą, kad
apsaugotumėte akumuliatorių.
2. Įkrovimas:
Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.
3. Nenaudokite laikrodžio, kai jis įkraunamas aukščiau.
50 laipsnių Celsijaus gali perkaisti, deformuotis ir sudegti prietaisas.
4. Neplaukiokite, nenardykite ir nenaudokite prietaiso po vandeniu.
5. Prietaise naudojamas įmontuotas akumuliatorius, todėl jį išardyti
patiems draudžiama.
6. Venkite sąlyčio su akimis ir oda, jei akumuliatorius trūksta ir išteka.

SVARBI INFORMACIJA

1.Saugumas:
-Laikrodį valykite minkštu audiniu, kad išsaugotumėte laikrodį ir
dirželį.
švarų (naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį).
- Įsitikinkite, kad laikrodžio širdies ritmo lęšis yra arti jūsų odos
- dėl oro sąlygų odos temperatūra ant jūsų riešo būtų per žema, o tai
turės įtakos širdies ritmo kontrolei.

2.Pastabos dėl atsparumo vandeniui (nors tai yra vandeniui
atsparus laikrodis):atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus metodus,
nes jie blogina atsparumą vandeniui.
-Nenešiokite laikrodžio duše.

-Nenešiokite laikrodžio įkaitintame baseine, saunoje ar kitoje
aukštos temperatūros ir drėgmės aplinkoje.
-Nenešiokite laikrodžio plaudami rankas ar veidą arba dirbdami ten,
kur naudojamas muilas ar ploviklis.
-Nepamirškite nuplauti druskos ar purvo nuo laikrodžio po
panardinimo į jūrą.

GARANTIJA
Garantinis aptarnavimas:
1. Įprastai naudojant gaminius, jei gaminys neturi mechaninių
pažeidimų ir nebuvo netinkamai naudojamas,
24 mėnesius nuo įsigijimo datos vartotojai gali pasinaudoti
nemokamu garantiniu aptarnavimu.
2. Vartotojai negali pasinaudoti garantija, jei:
A. jie patys sukėlė žalą,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie nenaudojo gaminio pagal naudojimo ir priežiūros instrukcijas,
D. gaminiai buvo išardyti, savadarbiai suremontuoti arba panardinti
į vandenį.

