
Трябва да прочетете внимателно цялото
ръководство за употреба, преди да започнете да
го използвате. Препоръчително е да използвате
само оригиналната батерия, зарядното
устройство и аксесоарите, включени в комплекта,
получен с устройството.
Производителят и дистрибуторът не носят
отговорност за използването на аксесоари на
трети страни.

(Функциите, изброени в това ръководство, могат
леко да се различават при различните модели,
тъй като ръководството представлява общо
описание на смарт часовника, а някои модели
могат да се отклоняват от стандартните).

Устройството трябва да се зареди за поне 2 часа
преди първата употреба.
Преди да използвате устройството, трябва да
изтеглите приложението, да го инсталирате и да
приемете всички разрешения, в противен случай
всички функции няма да бъдат достъпни.

Компанията си запазва правото да променя
съдържанието на това ръководство.

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ, БЛАГОДАРИМ ВИ,
ЧЕ ЗАКУПИХТЕ НАШИЯ ПРОДУКТ!

Физически бутон:
- Дълго, за да включите/изключите устройството.
- Кратко включване/изключване на основния екран.
- Късо съединение на основната избрана функция, за да
се върнете към картината.

Горно копче (отзад):
-Позволява ви да се върнете към предишни функции в
главното меню
Долен бутон (превъртане)
-Позволява ви да преминете към други функции в
главното меню

ОБЯСНЕНИЕ НА БУТОНИТЕ

ВРЪЩАНЕ НА

ВКЛЮЧЕНО
ИЗКЛЮЧЕНО

ПРЕНАВИВАНЕ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Изтеглете приложението "DaFit", използвайте
специалния магазин или QR кода.

След като инсталирате приложението, включете Bluetooth
на телефона си и отворете инсталираното приложение.
Потвърдете всички искани от тях съгласия и други
разрешения. Във формуляра за кандидатстване
попълнете личните си данни.  За да свържете часовника
си, изберете "Добавяне" и след това Изберете нашето
устройство. Телефонът ще потърси Bluetooth устройството 
и избира правилния модел (K28H).

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСТРУМЕНТИТЕ

iOS 8.0 и по-нова версия
Android 5.1 и по-висока
версия
Поддържа Bluetooth 5.0 

ГЛАВЕН ИНТЕРФЕЙС

За да промените външния вид на главния екран,
задръжте го натиснат за 2 секунди, след което можете
да направите избор с набиране. След като го изберете,
докоснете бързо, за да го изберете.  Часовникът има 24
циферблата, от които можете да избирате, а
допълнителни циферблати могат да бъдат избрани в
специално приложение.

СПОРТЕН РЕЖИМ

Смарт часовникът включва няколко спортни режима.
За да изберете спортен режим, плъзнете екрана
надясно, изберете иконата на упражнението и
кликнете в средата на екрана. Смарт часовникът има
спортни режими, като например: ходене, бягане,
колоездене, скачане на въже, бадминтон, баскетбол,
футбол, бягане по пътека, катерене, голф, гребане,
домашна тренировка, тренировка във фитнес зала. За
да излезете от спортния режим, плъзнете екрана
наляво.

Този продукт използва магнитно зареждане.
Свържете поставката за зареждане към USB входа, а
другия край - към задните контакти за зареждане на
устройството. След свързване зареждането ще
започне автоматично и на екрана ще се появи
иконата за зареждане.
Пълното зареждане обикновено отнема 2 часа. Не
използвайте устройството, докато то се зарежда.
Забележка: Не свързвайте магнитния кабел за
зареждане към 2 контакта едновременно с
проводящ материал, тъй като това може да доведе
до късо съединение.

ИНСТРУКЦИИ ЗА ЗАРЕЖДАНЕ

ЗАРЕЖДАНЕ
СВЪРЖЕТЕ

СЕ С

ЗДРАВНИ ФУНКЦИИ

Часовникът има следните здравни
характеристики:
- Измерване на пулса: да се направи
измерване, за измерване на
сърдечния ритъм, плъзнете
транспортния екран и изберете
иконата. HR, кликнете върху
центъра на екрана и изчакайте
няколко секунди преди
измерването.

- Окисляване на кръвта. 
екрана вдясно и щракнете върху
Избор на SPO2. След това изчакайте
около 5 секунди, 
преди измерването.

-- Кръвно налягане: За измерване
на температурата, 
моля, превъртете надясно и
изберете 
RR, изчакайте около 5 секунди, 
преди да се извърши измерването.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯv
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- Часовници
- Педометър
- Изминато разстояние
- Измерване на изгорените калории
- Монитор на съня
-12 спортни режима
- Измерване на налягането
- Измерване на кислород в кръвта
- Измерване на сърдечния ритъм
- Информация за входящо повикване
- Входяща информация за предупреждение
  (WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk и др.)
- Времето
- Дистанционно управление на камерата
- Дистанционно управление за музика
- Функция "Намиране на телефона
- Игри
-Телефониране

1.Защита:
-избършете часовника с мека кърпа, за да го
поддържате чист
(използвайте чиста вода или морска вода)

Не носете часовника, когато си миете ръцете или
лицето или когато работите там, където се използва
сапун или почистващ препарат.-Измийте солта или
мръсотията от часовника след потапяне в морето.

ГАРАНЦИЯ
Гаранционно обслужване:
1. При нормална употреба на продуктите, стига
продуктът да няма механични повреди и да не е
причинен от неправилна употреба, 24 месеца от датата
на закупуване потребителите могат да се възползват
от безплатно гаранционно обслужване.
2. Потребителите не могат да се възползват от
гаранцията, ако:
А. те сами са причинили щетите,
Б. гаранционният срок е изтекъл,
В. те не са използвали продукта в съответствие с
инструкциите за употреба и поддръжка,
Г. продуктите са били разглобявани, ремонтирани или
потапяни във вода. 

-Музика - дистанционно възпроизвеждане
на музика. Превключване към
възпроизвеждане на музика,  плъзнете
екрана наляво и изберете "Музика".
Часовникът трябва да е 
да се свържете с приложението в
мобилния си телефон

-Игри - В смарт часовника има две игри. 
За да изберете една от тях, плъзнете пръст 
пръста си върху екрана надясно и
натиснете в средата на екрана, за да
изберете иконата "игра". Има две игри, от
които да избирате: "Young Bird" и "2048".

Камера - за достъп до функциите на
дистанционното управление 
за достъп до дистанционните управления
на камерата, плъзнете екрана 
надясно и изберете функцията на затвора.
Smart  часовникът трябва да е свързан с
мобилния ви телефон чрез приложението.

Дисплей: 1,32" IPS
Резолюция на екрана: 360*360 dpi
Водоустойчивост: IP67
Сензор: VC31
Капацитет на батерията: 360mAh
Синхронизация: Bluetooth 5.0

ОБЩИ НАСТРОЙКИ
За да преминете към общите настройки на
устройството, превъртете надолу по екрана.
На дисплея ще се появят датата, денят от седмицата и
информация за температурата.
-За да приемате повиквания, изберете иконата на
слушалката, така че да светне в синьо (първата
отляво).
-Има също така информация за часовника и
възможност за промяна на оформлението на менюто
-Имаме също така възможност да изключим
вибрацията, да изберем яркостта на екрана и да
влезем в общите настройки на устройството
(нулиране и др.)

SMARTWATCH 
WATCHMARK G-WEAR

Инструкции за употреба

www.watchmark.com

Съдържание на опаковката: кабел за зареждане,
ръководство за потребителя на полски език,
Smartwatch WAK28 H
Съвместимост на устройствата: iOS8.2 + Android 4.4 и по-
висока версия

2. Бележки за водоустойчивостта (дори ако часовникът
е водоустойчив): Обърнете внимание на следните
методи, тъй като те влошават хидроизолацията.
-Моля, не носете часовника под душа.
-Не носете часовника в отопляем басейн, сауна или
друга среда с висока температура и влажност.


