
Před zahájením používání byste si měli pečlivě přečíst
celou příručku s návodem k použití. Doporučuje se
používat pouze originální baterii, nabíječku a příslušenství,
které jsou součástí přijaté sady se zařízením.
Výrobce ani distributor nenesou odpovědnost za
používání příslušenství třetích stran.

(Funkce uvedené v této příručce se mohou mezi modely
mírně lišit, protože příručka je obecným popisem chytrých
hodinek, některé modely se mohou odchylovat od
standardu).

Před prvním použitím zařízení by mělo být nabíjeno
nejméně 2 hodiny.
Než začnete zařízení používat, musíte si stáhnout aplikaci,
nainstalovat aplikaci a přijmout všechny autorizace, jinak
nebudou k dispozici všechny funkce.

Společnost si vyhrazuje právo změnit obsah této příručky.
.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU, DĚKUJEME, ŽE
JSTE SI ZAKOUPILI NÁŠ PRODUKT!

Fyzické tlačítko:
- Dlouhým zapnete zařízení / zapnete.
- Krátké zapne / zapne hlavní obrazovku.
- Krátkým hlavní vybrané funkce se vrátíte na obrázek.

Horní tlačítko (zpět):
-Umožňuje vrátit se k předchozím funkcím v hlavní nabídce
Spodní tlačítko (rolování)
-Umožňuje přejít na další funkce v hlavní nabídce

VYSVĚTLENÍ TLAČÍTEK

VRÁTIT

ZAPNUTO VYPNUTO

PŘETOČÍTE

APLIKACE

Stáhněte si aplikaci „DaFit“, použijte vyhrazený obchod
nebo QR kód.

Po instalaci aplikace zapněte v telefonu Bluetooth a otevřete
nainstalovanou aplikaci. Potvrďte všechny souhlasy a další
oprávnění, o která žádají. V přihlášce vyplňte své osobní 
údaje.Chcete-li hodinky připojit, vyberte: „Přidat“ a poté 
vyberte naše zařízení. Telefon vyhledá zařízení Bluetooth 
a vybere správný model (K28H).

POŽADAVKY NA PŘÍSTROJE

iOS 8.0 a vyšší
Android 5.1 a vyšší
Podporováno Bluetooth 5.0 

HLAVNÍ ROZHRANÍ

Chcete-li změnit vzhled hlavní obrazovky, podržte ji stisknutou
po dobu 2 sekund a poté můžete provést výběr číselníku. Po
výběru ji rychlým klepnutím vyberte. 
Hodinky mají na výběr 24 ciferníků, další ciferníky lze vybrat ve
speciální aplikaci.

SPORTOVNÍ REŽIM

Smartwatch obsahují několik sportovních režimů. Chcete-li
vybrat sportovní režim, potáhněte prstem po obrazovce
doprava, vyberte ikonu cvičení a klikněte na střed obrazovky.
Smartwatch mají sportovní režimy jako: chůze, běh, jízda na
kole, skákání přes švihadlo, badminton, basketbal, fotbal, trail
running, lezení, golf, veslování, domácí cvičení, cvičení v
tělocvičně. Chcete-li ukončit sportovní režim, posuňte
obrazovku doleva.

Tento produkt používá magnetické nabíjení.

Připojte nabíjecí kolébku ke vstupu USB a druhý konec k
zadním nabíjecím kontaktům zařízení. Po připojení se
automaticky spustí nabíjení a na obrazovce se objeví ikona
nabíjení.
Plné nabití obvykle trvá 2 hodiny. Během nabíjení zařízení
nepoužívejte.

Upozornění: Nepřipojujte magnetický nabíjecí kabel k
žádným 2 kontaktům současně s vodivým materiálem,
protože by to mohlo způsobit zkrat.

POKYNY K NABÍJENÍ

NABÍJECÍ 
KONTAKTY

ZDRAVOTNÍ FUNKCE

Hodinky mají následující zdravotní
funkce:
- Měření pulsu: pro provedení měření,
posuňte obrazovku dopravy a vyberte
ikonu
 HR, Klikněte na střed obrazovky a počkej 
několik sek, než bude měření
provedeno.

- Okysličení krve: Chcete-li provést
měření, přejeďte 
po obrazovce doprava a kliknutím na
ikonu
SPO2 vyberte. Poté počkejte asi 5
sekund, 
než proběhne měření

-- Krevní tlak: Chcete-li změřit teplotu, 
přejděte prosím doprava a vyberte 
ikonu RR, počkejte asi 5 sekund, 
než proběhne měření

HLAVNÍ FUNKCE DŮLEŽITÁ INFORMACEZÁBAVA PARAMETRY ZAŘÍZENÍ
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Wrocław
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- Hodinky
- Krokoměr
- Ujetá vzdálenost
- Měření spálených kalorií
- Monitor spánku
-12 sportovních režimů
- Měření tlaku
- Měření okysličení krve
- Měření tepové frekvence
- Informace o příchozím hovoru
- Informace o příchozích upozorněních
  (WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk atd.)
- Počasí
- Dálkové ovládání kamery
- Hudební dálkový ovladač
- Funkce 'Najít telefon'
- Hry
-Telefonování

1.Ochrana:
-Očistěte hodinky měkkým hadříkem, aby zůstaly čisté
(použijte čistou vodu nebo mořskou vodu)
2. Poznámky k voděodolnosti (i když se jedná o vodotěsné
hodinky):
  věnujte pozornost následujícím metodám, protože zhoršují
hydroizolaci.
-Prosím, nenoste hodinky ve sprchovém koutě.
-Nenoste hodinky ve vyhřívaném bazénu, sauně nebo jiném
prostředí s vysokou teplotou / vlhkostí.
Nenoste hodinky při mytí rukou nebo obličeje nebo při práci,
kde používáme mýdlo nebo saponát.-Po ponoření do moře z
hodinek omyjte veškerou sůl nebo nečistoty.

ZÁRUKA
Záruční servis:
1. Při běžném používání výrobků, pokud výrobek nemá
mechanické poškození a nebylo způsobeno nesprávným
používáním, 24 měsíců od data nákupu mohou spotřebitelé
využít bezplatný záruční servis.
2. Spotřebitelé nemohou využít záruky, pokud:
A. škodu způsobili sami,
B. vypršela záruční doba,
C. nepoužili výrobek v souladu s návodem k použití a údržbě,
D. výrobky byly rozebrány, opraveny svépomocí nebo
ponořeny do vody. 

-Hudba – vzdálené přehrávání hudby.
Chcete-li přepnout na přehrávání hudby, 
posuňte obrazovku doleva a vyberte 
možnost „hudba“. Hodinky je nutné 
propojit s aplikací v mobilním telefonu

-Hry- V chytrých hodinkách jsou dvě hry. 
Chcete-li vybrat jednu z nich, přejeďte 
prstem po obrazovce doprava a stisknutím 
ve středu obrazovky vyberte ikonu „hra“. Na výběr jsou dvě
hry: „Young Bird“ a „2048“

Fotoaparát – pro přístup k funkcím dálkového 
ovládání fotoaparátu posuňte obrazovku 
doprava a vyberte funkci závěrky. Chytré 
hodinky je nutné propojit s mobilním telefonem přes
aplikaci.

Displej: 1,32" IPS
Rozlišení obrazovky: 360 * 360 dpi
Vodotěsnost: IP67
Senzor: VC31
Kapacita baterie: 360mAh
Synchronizace: Bluetooth 5.0
Obsah balení: nabíjecí kabel, uživatelská příručka v polštině,
Smartwatch WAK28 H
Kompatibilita zařízení: iOS8.2 + Android 4.4 a vyšší

OBECNÉ NASTAVENÍ

Chcete-li přejít na obecná nastavení zařízení, posuňte
obrazovku dolů.
Zobrazí se informace o datu, dni v týdnu a teplotě.
-Chcete-li přijímat hovory, vyberte ikonu sluchátka, aby se
rozsvítila modře (první zleva)
-Dále tu máme informace o hodinkách a možnosti měnit
vzhled menu
-Pak máme možnost vypnout vibrace, vybrat jas obrazovky a
přejít do obecného nastavení zařízení (resetovat atd.)

SMARTWATCH 
WATCHMARK G-WEAR

Návod k použit

www.watchmark.cz


