
Pirms 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 uzskaitītās funkcijas dažādos
modeļos var nedaudz atšķirties, jo rokasgrāmatā ir
sniegts vispārīgs viedpulksteņa apraksts, daži modeļi
var atšķirties no standarta).
Ierīce pirms pirmās lietošanas reizes jālādē vismaz 2
stundas.
Lejupielādējiet un instalējiet lietotni. Instalēšanas laikā
ir jāpiekrīt piekļuvei paziņojumiem. Pretējā gadījumā
nebūs pieejamas visas funkcijas.
Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas
saturu.

Kalorijas: automātiski reģistrē dienas kaloriju patēriņu.
Attālums: automātiski reģistrē katru dienu nobraukto
attālumu.

Sirdsdarbības mērīšana: mēriet sirdsdarbības ātrumu katru
stundu (iestatīts lietotnē: sirdsdarbības cilne secīgi, reālajā
laikā) vai mēriet sirdsdarbības ātrumu manuāli. Nospiediet
un turiet skārienpaliktni zem ekrāna, lai ievadītu
sirdsdarbības interfeisu.

Asinsspiediena mērīšana: mēriet asinsspiedienu katru
stundu (iestatīts no lietojumprogrammas līmeņa: cilne
asinsspiediens secīgi, reālajā laikā) vai mēriet
asinsspiedienu manuāli. Nospiediet un turiet
skārienpaliktni, lai sāktu asinsspiediena mērīšanu.

Meklējiet "Wearfit2.0" Android veikalā vai lietotņu
veikalā, lejupielādējiet un instalējiet to. Pēc tam
piesakieties/reģistrējieties un pēc tam meklējiet joslu
lietotnes līmenī: mans, ierīces pārvaldība, savienot
(meklēšanas laikā jābūt iespējotamam Bluetooth).
Programmas līmenī varat pārbaudīt veselības
nedēļas žurnālu, kas atrodas sākuma lapas augšējā
kreisajā stūrī. Tomēr augšējā labajā stūrī varam veikt
vairākus mērījumus vienlaikus.
Programmā varam arī mainīt mērvienības. Pa vienam
mēs ievadām: mana, personiskā informācija, pēc tam
mainiet vienības informāciju un pēc tam noklikšķiniet
uz saglabāt, kas atrodas augšējā labajā stūrī.

Nospiediet īsi, lai mainītu opciju, un pēc tam ilgi nospiediet ,
lai apstiprinātu. Lai pilnībā izietu no sporta režīma, ritiniet pa
funkciju, īsi nospiežot, līdz parādās bultiņa atpakaļ. un pēc
tam turiet skārienpaliktni.

Laikapstākļi: reāllaika laikapstākļi tiks sinhronizēti ar ierīces
datiem un parādīti laika rādīšanas saskarnē. Joslai jābūt
savienotai ar lietotni, un ierīces GPS funkcijai jābūt ieslēgtai.

Vairāk: hronometrs (nospiediet un turiet, lai ieietu vai izietu,
nospiediet, lai sāktu vai apturētu),
atrast tālruni (nospiediet un turiet, lai meklētu, un
nospiediet, lai pārtrauktu meklēšanu).

Nospiediet un turiet, lai izslēgtu mūziku (īss pieskāriens, lai
pārslēgtu ieslēgšanu/izslēgšanu, ritināšana, beigas).

Cits: paceliet roku, lai pamodinātu ekrānu.

1. Uzlādējiet pulksteni. (joslas uzlādes laiks no 2 stundām
līdz 2,5 stundām)
2. Instalējiet viedtālrunī speciālu lietotni izvēlētajam
viedpulksteņa modelim (datums, laiks un valoda tiks
iestatīti pēc pulksteņa sinhronizēšanas ar lietotni).
3. Ieslēdziet Bluetooth savā tālrunī (šajā fāzē pulksteņa
saturu nemeklējiet).

Skābekļa mērījumi asinīs: mēriet skābekļa līmeni asinīs
katru stundu (iestatīts piesātinājuma programmā, reālā
laika secībā) vai mēriet skābekļa līmeni asinīs manuāli.
Nospiediet un turiet skārienpaliktni, lai ieietu skābekļa
mērīšanas saskarnē.

Pretestības mērīšana: pašreizējo imunitātes stāvokli var
izmērīt ar vienu lietotni (viena cilne ar centieniem pēc
kārtas) vai turot pulksteni.
 
Informācijas par miega kvalitāti saskarne: katru dienu
automātiski mēra miega kvalitāti.

Brīdinājumi: ieslēdziet brīdinājumus lietotnē. Aproce jūs
brīdinās par paziņojumiem, ienākošajiem zvaniem un
īsziņām.

Treniņu režīms: ilgi nospiediet treniņu režīma saskarni, lai
tajā ieietu.
Skriešana, kāpšana un riteņbraukšana ir iebūvēti.
Nospiediet un turiet ekrānu, lai sāktu reģistrēt vingrinājuma
laiku un sadedzinātās kalorijas. Pēc tam nospiediet , lai
apturētu. Pēc šīs darbības tiek parādīta izvēlne, kurā varam
izvēlēties no iespējām apstāties, beigt, atgriezties.

CIENĪJAMAIS KLIENTS, PALDIES 
PAR MŪSU PRODUKTA IEGĀDI!

LIETOJUMPROGRAMMAS FUNKCIJAS

Meklējiet "Wearfit2.0" Android veikalā vai App Store,
lejupielādējiet un instalējiet to. Pēc tam izveidojiet kontu vai
pierakstieties. Pēc tam meklējiet joslu lietotnes līmenī.
(Meklēšanas laikā jābūt ieslēgtam Bluetooth).

SVARĪGI
 

FUNKCIJAS

SAVIENOJUMS AR LIETOJUMPROGRAMMU
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4. Atveriet instalēto lietotni un meklējiet viedpulksteni
lietotnes līmenī.
5. Pēc veiksmīgas meklēšanas savienojiet viedpulksteni ar
tālruni. Pārliecinieties, ka lietotnei ir piekļuve visiem
paziņojumiem.
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1Zems akumulatora uzlādes līmenis:
Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, nekavējoties
uzlādējiet ierīci, lai aizsargātu akumulatora darbības laiku.
2.Izkraušana:
Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek uzlādēts.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

- Lūdzu, nelietojiet pulksteni dušā.
- Nenēsājiet pulksteni uzkarsētā baseinā, saunā vai citā
paaugstinātas temperatūras/mitruma vidē.

1.Aizsardzība:
- Lai saglabātu pulksteņa un siksniņas izskatu, notīriet
pulksteni ar mīkstu drāniņu.
tīrs (izmantojiet tīru ūdeni vai jūras ūdeni).
- pārliecinieties, ka pulksteņa sirdsdarbības lēca ir tuvu jūsu
ādai.
- laikapstākļu ietekmē ādas temperatūra uz jūsu plaukstas ir
pārāk zema, kas kontrolē sirdsdarbības ātrumu.
2. Piezīmes par ūdensizturību (pat ja tas ir ūdensizturīgs
pulkstenis):
Pievērsiet uzmanību šādām metodēm, jo tās pasliktina
hidroizolāciju.

SVARĪGA INFORMĀCIJA
Garantijas apkalpošana:
1. Ja ražojumu lietošana ir normāla, ja vien ražojumam nav
mehānisku bojājumu un to nav izraisījusi nepareiza
lietošana, patērētāji var izmantot bezmaksas garantijas
apkalpošanu 24 mēnešus no iegādes datuma.
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 pašu spēkiem vai
iegremdēti ūdenī.

GARANTIJA

Korpusa materiāls: videi draudzīga plastmasa
Siksniņas materiāls: silikons
Bluetooth: Bluetooth 4.2 
Ekrāna izmērs: 1,14 collas
Risinājums: 135*240 
Akumulatora ietilpība: 90 MAH 
APP: Wearfit 2.0 
Savietojamība: IOS8.4 vai jaunāka versija/ Android 4.4 vai
jaunāka versija

PARAMETRI

SMARTWATCH 
WATCHMARK WT1

Lietotāja rokasgrāmata
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Pirmais EKG mērījums jāveic, izmantojot lietotni.
Mērīšanas laikā ir jānosedz viss pirksts un jātur sudraba
plāksnīte (skārienpaliktnis) uz pulksteņa. Mērījums ilgst
aptuveni 30 sekundes, kuru laikā ieteicams palikt
nekustīgi.
Katru citu mērījumu var veikt, izmantojot joslu, un
rezultāts tiks parādīts lietotnē. Nepareiza rezultāta
gadījumā mērījums ir jāatkārto vairākas reizes.

EKG

3.Ambientālā temperatūra, uzlādējot virs
50 grādi pēc Celsija var izraisīt ierīces pārkaršanu,
deformāciju un apdegšanu.
4.Nepeldiet, nirt un nelietojiet ierīci zem ūdens.

IEKRAUŠANA

Lai uzlādētu pulksteni, noņemiet siksniņu. Ir USB ieeja, ko
var pievienot lādētājam, klēpjdatoram vai datoram.
Piezīme Ja pulkstenis nerāda uzlādes ziņojumu, ievietojiet
pulksteni otrādi.

5.Ierīcē ir iebūvēts akumulators, un to ir aizliegts demontēt
pašiem.
6.Izvairieties no saskares ar acīm un ādu akumulatora
plīsuma un noplūdes gadījumā.

- Nenēsājiet pulksteni, kad mazgājat rokas vai seju vai
strādājat tur, kur tiek izmantotas ziepes vai mazgāšanas
līdzekļi.
- Pēc iegremdēšanas jūrā nomazgājiet no pulksteņa sāli vai
netīrumus.


