
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. Neizmantojiet pulksteni, kamēr notiek uzlāde.
50 grādi 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.

Viedpulkstenis tiek uzlādēts, izmantojot magnētisko lādētāju.
Pārliecinieties, ka lādētāja metāla kontakti ir saspiesti ar ierīces metāla
kontaktiem. Pilnīga uzlāde parasti aizņem 2 stundas, ierīce ir
gaidīšanas režīmā līdz 30 dienām, 5-10 darba dienas. Nelietojiet
pulksteni, kamēr tas ir uzlādēts

FUNKCIJAS

PIETEIKUMI
Android tālruņu lietotāji meklē; "WoFit" lietotni var lejupielādēt
Google Play un iOS lietotāji var lejupielādēt lietotni AppStore.
Atveriet lietotni "WoFit" - iestatījumi - Bluetooth - meklējiet "viedierīce"
un izveidojiet savienojumu. Ja Bluetooth ikona uz pulksteņa ir zilā
krāsā, tas nozīmē, ka savienojums ir aktīvs, bet sarkanā krāsā - ka
savienojuma nav.

PRESENT MĒRĶI

SVARĪGA INFORMĀCIJA
1.Drošība:
-Tīriet pulksteni ar mīkstu drāniņu, lai saglabātu pulksteņa un
siksniņas izskatu.
(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, nenēsājiet pulksteni dušā.

GARANTIJA
Garantijas apkalpošana:
1. Normālas izstrādājumu lietošanas apstākļos, ja vien
izstrādājumam nav mehānisku bojājumu un to nav izraisījusi
nepareiza lietošana,
24 mēnešus pēc iegādes datuma patērētāji var izmantot
bezmaksas garantijas apkalpošanu.
2:
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 vai iegremdēti ūdenī.

Valoda/laiks/datums: pēc veiksmīga savienojuma ar tālruni
funkcijas tiek sinhronizētas.
Statusa josla: parāda Bluetooth statusu, HPlusFit lietotnes QR
kodu, spilgtuma līmeni un akumulatora uzlādes līmeni.
Kājminometrs / Attālums / Kalorijas: parāda dienas datus,
pusnaktī šie dati tiek saglabāti un atiestatīti. Saglabātos datus var
pārbaudīt, noklikšķinot uz funkcijas, ir pieejama vēsture.
Ziņojumi: Pēc veiksmīgas savienošanas ar tālruni varam saņemt
zvanus un īsziņas, kā arī paziņojumus no Facebook, WhatsApp
un citiem. Pulkstenis vibrēs ar ienākošajiem paziņojumiem.

SMARTWATCH 
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Instrukcja obsługi/
Lietotāja rokasgrāmata

watchmark.cz

Sports: Ir vairāki sporta režīmi, no kuriem var izvēlēties. Pēc
sporta režīma izvēles noklikšķiniet uz izvēlētās ikonas.
Noklikšķiniet uz režīma ikonas un izvēlieties sporta veidu, kurā
vēlaties sākt treniņus. Izmantojiet apakšējo pogu, lai apturētu vai
pārtrauktu treniņu un saglabātu rezultātu.
Miega monitors: Viedpulkstenis automātiski mēra jūsu miega
kvalitāti no plkst. 22:00 līdz 08:00. Precīzus datus varat atrast
lietotnē.
Veselība. Var veikt mērījumus:
Impulss
Asinsspiediens
EKG
Asins piesātināšana ar skābekli
Skaitītājs: nospiediet sākumu, lai sāktu atpakaļskaitīšanu,
nospiediet vēlreiz, lai apturētu.
Pārvaldiet viedtālrunī atskaņoto mūziku
Trauksmes signāls
Sēdošs: atgādina, ka pārāk ilgi jāsēž un jāturpina kustēties.
Spilgts ekrāns, kad kustināt plaukstu: iedarbiniet to lietotnē, kad
to ieslēdzat, tas patērē vairāk enerģijas.

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

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visus norādījumus. Ieteicams
izmantot tikai oriģinālo akumulatoru, lādētāju un piederumus,
kas iekļauti komplektā.
ar ierīci. Ražotājs un izplatītājs nav atbildīgi par trešo pušu
piederumu lietošanu. (Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas
dažādos modeļos var nedaudz atšķirties, jo rokasgrāmata ir
viedpulksteņa vispārīgs apraksts, daži modeļi var atšķirties no
standarta). Ierīce pirms pirmās lietošanas reizes jālādē 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.

CIENĪJAMAIS KLIENTS, PALDIES
PAR MŪSU 
PRODUKTS!
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Augšējā poga: ilgi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu pulksteni;
nospiediet, lai pamodinātu ekrānu un izslēgtu to; īsi
nospiediet, lai atgrieztos galvenajā ekrānā. Metāla plāksnīte
tiek izmantota EKG mērījumu veikšanai. Turiet, lai pabeigtu
ķēdi

ATSLĒGU SKAIDROJUMS


