
Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu kasutusjuhend.
Soovitatav on kasutada ainult seadmega kaasasolevat
originaalakut, -laadijat ja -tarvikuid.
Tootja ega turustaja ei vastuta kolmandate isikute
lisaseadmete kasutamise eest.

(Käesolevas kasutusjuhendis näidatud funktsioonid võivad
mudeliti veidi erineda, kuna käesolev kasutusjuhend on
nutikella üldine kirjeldus, mõned mudelid võivad
standardist erineda).

Palun laadige seadet vähemalt 2 tundi, enne kui seda
esimest korda kasutate.
Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima,
installima rakenduse ja aktsepteerima kõik volitused,
vastasel juhul ei ole kõik funktsioonid kättesaadavad.

Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAN TEID
 MEIE TOOTE OSTMISE EEST!

Nupp, millega lülitada kell/ekraan sisse/välja:
- Pikk vajutus lülitab seadme sisse/välja.
- Lühike vajutus lülitab koduekraani sisse/välja,
ja naaseb menüüst tagasi põhiekraanile

Ülemine nupp (tühistamine):
-Võimaldab minna peamenüüs tagasi eelmiste funktsioonide
juurde.
Alumine klahv (kerimine)
-Liigub peamenüüst järgmise funktsiooni juurde.

NUPPUDE SELGITUS

TAGASI

SISSE/VÄLJA

ÜLEVAADE

APLIKATSIOON

Sa pead alla laadima rakenduse "DaFit", kasutama
spetsiaalset poodi või QR-koodi.

Kui rakendus on paigaldatud, lülitage telefonis Bluetooth
sisse ja avage paigaldatud rakendus. Kinnitage kõik
nõusolekud ja muud küsitud load. Täitke oma isikuandmed
rakenduses.
Kellade ühendamiseks valige: "Lisa" ja seejärel valige meie
seade. Telefon otsib Bluetooth-seadmeid ja te peaksite valima
sobiva mudeli (K28H).

NÕUDED RIISTVARALE

iOS 8.0 ja uuemad versioonid
Android 5.1 ja uuemad versioonid
Bluetooth 5.0 toetatud 

PEAMINE KASUTAJALIIDES

Peakuva välimuse muutmiseks hoidke seda 2 sekundit all ja
seejärel saate teha valiku numbrivaliku. Kui olete oma valiku
teinud, valige see kiire koputusega. 
Kellal on 24 numbrikella, mille vahel saab valida, täiendavaid
numbrikilde saab valida spetsiaalses rakenduses.

SPORDIMOODID

Nutikell sisaldab mitmeid spordirežiime. Spordirežiimi
valimiseks libistage ekraani paremale, valige treeningu
ikoon ja klõpsake ekraani keskel. Nutikellal on järgmised
spordirežiimid: kõndimine, jooksmine, jalgrattasõit,
hüppamine, sulgpall, korvpall, jalgpall, rada, ronimine, golf,
sõudmine, kodune treening, jõusaalitreening.
Spordirežiimist väljumiseks libistage ekraani vasakule.

See toode kasutab magnetilist laadimist.

Ühendage laadimisalus USB-sisendiga ja teine ots seadme
tagumise laadimisviiguga. Kui seade on ühendatud, algab
laadimine automaatselt ja ekraanile ilmub laadimise ikoon. 
Täielik laadimine võtab tavaliselt 2 tundi. Ärge kasutage
seadet laadimise ajal.

Ettevaatust: Ärge ühendage magnetilist laadimiskaablit
üheaegselt 2 kontaktiga juhtiva materjaliga, sest see võib
põhjustada lühise.

LAADIMISJUHISED

KONTAKTID
LAADIMINE

TERVISHOIU FUNKTSIOONID

Kellal on järgmised tervisefunktsioonid:
-Pulsi mõõtmine: mõõtmise tegemine, 
libistage ekraani paremale ja valige HR-iikoon, 
klõpsake ekraani keskel, seejärel oodake.
 paar sekundit, et mõõtmine toimuks.

-Vere hapnikusisaldus: mõõtmise tegemiseks, 
liigutage ekraani paremale ja valige
 SPO2 ikoonile klõpsates. 
Seejärel oodake umbes.
 5 sekundit, et mõõtmine toimuks.

-Verererõhk: mõõtmiseks 
temperatuuri mõõtmine, peate ekraanil kerima 
paremale ja valige RR ikoon, oodake 
umbes 5 sekundit, et mõõtmine toimuks

PEAMISED FUNKTSIOONID

OLULINE TEAVE

ELAHUTUS

SEADME PARAMEETRID
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- Vaata
- Jalamõõtja
- Läbitud vahemaa
- Kalorite mõõtmine
- Unejälgimisseade
-12 spordirežiimi
- Vererõhu mõõtmine
- Vere hapnikuga varustatuse mõõtmine
-Südame löögisageduse mõõtmine
- Teave sissetulevate kõnede kohta
- Teave sissetulevate teadete kohta
 (WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk jne.)
- Ilm
- Kaamera kaugjuhtimine
- Muusika kaugjuhtimine
- Funktsioon "telefoni leidmine
- Mängud
-Kõnede tegemine 

2.Märkused veekindluse kohta (isegi kui tegemist on
veekindla kellaga):
 Pange tähele järgmisi meetodeid, kuna need nõrgestavad
veekindlust.
-Palun ärge kandke kella duširuumis.
-Ärge kandke kella isoleeritud basseinis, saunas või muus
kõrge temperatuuriga/niiskusega keskkonnas.
-Ärge kandke kella, kui pesete käsi või nägu, teete tööd, kus
kasutate seepi või pesuvahendit.- Pärast merre kastmist
peske kellalt kogu sool või mustus maha.

GARANTII
1. tavapärase kasutamise korral, kui toode ei kannata
mehaanilisi kahjustusi ega väärkasutamisest tingitud
kahjustusi, 24 kuud alates ostukuupäevast saavad tarbijad
kasutada tasuta garantiiteenust.
2.Tarbijad ei saa garantiid kasutada, kui:
A. nad on ise kahju tekitanud,
B. garantiiaeg on lõppenud,
C. nad ei ole kasutanud toodet vastavalt kasutus- ja
hooldusjuhendile,
D. nad on demonteerinud, parandanud või sukeldunud
vette.

-Muusika- kaugjuhtimismuusika taasesitus. 
Muusika taasesitusele lülitamine
 libistage ekraani vasakule ja valige
 valik "muusika". On vaja ühendada
 Nutikell koos rakendusega mobiiltelefonis 

-Mängud- teie nutikellale on saadaval kaks mängu,
 valida üks neist, kerida 
libistage ekraani paremale ja valige "mängu" ikoon, mille abil 
vajutades seda ekraani keskel. Valida saab kahe mängu
vahel: "Young Bird" ja "2048"

-Camera-, et sisestada kaugjuhtimispuldi funktsioonid 
kaamera kaugjuhtimispuldi funktsioon pühkimisega 
ekraani paremale ja valige katiku funktsioon. 
Nutikell peab olema mobiiltelefoniga ühendatud. 
mobiiltelefoni kasutades rakendust

Sünkroonimine: Bluetooth 5.0
Pakendi sisu: Laadimiskaabel, kasutusjuhend poola
keeles, nutikell WAK28 H
Seadmete ühilduvus: iOS8.2 + Android 4.4 ja uuemad
versioonid

ÜLDISED SEADED
Seadme üldistele seadetele juurdepääsuks kerige ekraanil
allapoole.
Näete kuupäeva, nädalapäeva ja temperatuuri.
-Kõnede vastuvõtmiseks valige telefonitoru ikoon, nii et
see süttib sinisena (esimene vasakul).
-Kõnede vastuvõtmiseks valige telefonitoru ikoon nii, et
see oleks siniselt esile tõstetud (vasakul esimesena).
-Järgmiseks on teil võimalus lülitada välja vibratsioon,
valida ekraani heledus ja minna seadme üldiste seadete
juurde (lähtestamine jne).

SMARTWATCH 
WATCHMARK G-WEAR

Kasutusjuhend
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Ekraan: 1.32 "IPS
Ekraani resolutsioon: 360*360dpi
Veekindlus : IP67
Andur : VC31
Aku mahutavus: 360mAh

1.Kaitse:
-puhastage kell pehme lapiga, et hoida see puhtana
(kasutage puhast vett või merevett).


