
Gomb az óra/képernyő indításához/leállításához:
- Hosszú megnyomásával a készülék be/ki kapcsolható.
- Rövid megnyomásával be/ki kapcsolható a főképernyő,
és visszatér a menüből a főképernyőre

Felső gomb (törlés):
-A főmenü előző funkcióihoz való visszatérést teszi lehetővé.
Alsó gomb (görgetés)
-A főmenüben a következő funkcióhoz gördül.

Ez a termék mágneses töltést használ.

Csatlakoztassa a töltőbölcsőt az USB-bemenethez, a másik
végét pedig a készülék hátoldalán lévő töltőcsapokhoz. A
csatlakoztatás után a töltés automatikusan elindul, és a
töltés ikonja megjelenik a képernyőn. 
Egy teljes feltöltés általában 2 órát vesz igénybe. Ne
használja a készüléket töltés közben.

Vigyázat: Ne csatlakoztassa a mágneses töltőkábelt
vezetőképes anyaggal egyidejűleg 2 érintkezőhöz, mert ez
rövidzárlatot okozhat.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes
használati útmutatót. Javasoljuk, hogy csak az eredeti
akkumulátort, töltőt és tartozékokat használja, amelyek a
készülékkel együtt érkeztek.
Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős a harmadik féltől
származó tartozékok használatáért.

(A jelen kézikönyvben bemutatott funkciók modellenként
némileg eltérhetnek, mivel a kézikönyv az okosóra általános
leírása, egyes modellek eltérhetnek a szabványtól).

Az első használat előtt legalább 2 órán keresztül töltse fel a
készüléket.
A készülék használata előtt le kell töltenie az alkalmazást,
telepítenie kell, és el kell fogadnia az összes engedélyt,
különben nem lesz elérhető minden funkció.

A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának
megváltoztatására.

KEDVES VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNÖM
 A TERMÉKÜNK

MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT!

A GOMBOK MAGYARÁZATA RAKODÁSI UTASÍTÁSOK ALKALMAZÁS
Le kell töltenie a "DaFit" alkalmazást, használnia kell a

dedikált üzletet vagy a QR-kódot.

Miután telepítette az alkalmazást, kapcsolja be a Bluetooth-t
a telefonján, és nyissa meg a telepített alkalmazást. Erősítse
meg az összes szükséges hozzájárulást és egyéb
engedélyt. Töltse ki személyes adatait az alkalmazásban.
Az óra csatlakoztatásához válassza a "Hozzáadás"
lehetőséget, majd válassza ki a készülékünket. A telefon
keresni fogja a Bluetooth-eszközöket, és ki kell választania a
megfelelő modellt (K28H).

HARDVERKÖVETELMÉNYEK

iOS 8.0 és újabb verziók
Android 5.1 és újabb verziók
Bluetooth 5.0 támogatás 

FŐ INTERFACE
A főképernyő elrendezésének megváltoztatásához
nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig, majd
elvégezheti a hívás kiválasztását. Miután kiválasztotta, egy
gyors koppintással válassza ki. 
Az órán 24 számlap közül lehet választani, további
számlapok a dedikált alkalmazásban választhatók ki.

MODALITĂȚI SPORTIVE

Az okosóra számos sportolási módot tartalmaz.  A
sportmód kiválasztásához húzza a képernyőt jobbra, és
válassza ki az edzés ikont, majd kattintson a képernyő
közepén. Az okosóra olyan sportmódokkal rendelkezik,
mint a gyaloglás, futás, kerékpározás, ugrás,
tollaslabda, kosárlabda, futball, ösvényfutás,
hegymászás, golf evezés, otthoni edzés, edzőtermi
edzés. A sport üzemmódból való kilépéshez húzza a
képernyőt balra.

Törölje

Be/Ki

Görgess lefelé

Terhelési
érintkezők 

EGÉSZSÉGÜGYI FUNKCIÓK
 

Az óra a következő egészségügyi funkciókkal
rendelkezik:
-Impulzusmérés: mérés elvégzése, 
húzza a képernyőt jobbra, és válassza ki a HR
ikont, 
kattintson a képernyő közepére, majd várjon.
 néhány másodpercet, amíg a mérés
megtörténik.

-Vér oxigénellátása: a mérés elvégzése, 
mozgassa a képernyőt jobbra, és válassza a
 SPO2-re kattintva. 
Aztán várjon körülbelül
 5 másodperc a mérés elvégzéséhez.

-Vérnyomás: a méréshez 
hőmérsékletmérés, akkor a képernyőt kell
görgetni 
jobbra, és válassza ki az RR ikont, várjon 
kb. 5 másodperc a mérésig
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FŐ FUNKCIÓK
 

- Lásd
- Lépésszámláló
- Távolság megtett út
- Kalóriamérés
- Alvásfigyelő
-12 sport üzemmód
- Vérnyomásmérés
- Vér oxigénszintjének mérése
-Szívritmus mérés
- Bejövő hívások információi
- Bejövő értesítési információk
 (WeChat, QQ, Facebook, vonal, WhatsApp,
KakaoTalk stb.)
- Időjárás
- Távoli kameravezérlés
- Zenei távirányító
- Telefon keresése funkció
- Játékok
-Hívások kezdeményezése 

FONTOS INFORMÁCIÓK
1.Védelem:
-tisztítsa meg az órát egy puha ruhával, hogy tisztán tartsa.
(tiszta vizet vagy tengervizet használjon)
2.Megjegyzések a vízállóságról (még akkor is, ha ez egy
vízálló óra): kérjük, figyeljen a következő módszerekre, mivel
ezek gyengítik a vízállóságot.
-Kérem, ne viselje az órát a zuhanyzóban.
Kérjük, ne viselje az órát szigetelt uszodában, szaunában
vagy más magas hőmérsékletű/páratartalmú környezetben.

-Ne viselje az órát kéz- vagy arcmosáskor, illetve szappannal
vagy mosószerrel végzett munka közben.A tengerbe merülés
után mossa le az óráról a sót és a szennyeződéseket.

GARANCIA
1. Normál használati körülmények között, ha a termék nem
szenved mechanikai sérülést vagy nem megfelelő
használatból eredő sérülést,  
A vásárlástól számított 24 hónapig a fogyasztók ingyenes
garanciális szolgáltatást vehetnek igénybe.
(2) A fogyasztók nem vehetik igénybe a garanciát, ha:
A. maguk okozták a kárt,
B. a garanciaidő lejárt,
C. nem a használati és karbantartási utasításoknak
megfelelően használták a terméket,
D. leszerelték, megjavították vagy vízbe merítették.

SZÓRAKOZTATÁS
 

ESZKÖZ PARAMÉTEREI
Kijelző: 1,32" IPS
Képernyő felbontása: 360*360dpi
Vízálló : IP67
Érzékelő : VC31
Akkumulátor kapacitás : 360mAh
Időzítés : Bluetooth 5.0
A csomag tartalma : töltőkábel, lengyel nyelvű használati
útmutató, WAK28 H okosóra
Készülék kompatibilitás: iOS8.2 + Android 4.4 és újabb
verziók

ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁSOK

-Muzsika - Zene távoli lejátszása. 
Zenelejátszásra váltás
 húzza a képernyőt balra, és válassza a
 a "zene" opciót. Szükséges a következők
csatlakoztatása
 Smartwatch az alkalmazással a mobiltelefonon  

-Játékok- két játék érhető el az okosórán,
 az egyik kiválasztásához, görgessen 
húzza a képernyőt jobbra, és válassza ki a "játék"
ikont a 
a képernyő közepén lévő gomb
megnyomásával. Két játék közül választhat:
"Young Bird" és "2048".

-Camera- a távoli funkciók beviteléhez 
kamera távvezérlő funkció húzással 
a képernyőt jobbra, és válassza ki a zár funkciót. 
Az okosórának kapcsolódnia kell a
mobiltelefonjához. 
mobiltelefon az alkalmazás használatával

A készülék általános beállításainak eléréséhez görgessen
lefelé a képernyőn.
Láthatja a dátumot, a hét napját és a hőmérsékletet.
-Hívásfogadáshoz válassza ki a kézibeszélő ikonját, hogy az
kékkel legyen kiemelve (balról az első).
-Hívások fogadásához válassza ki a kézibeszélő ikont, hogy
kékkel legyen kiemelve (balra elsőként) -A következőben az
órára vonatkozó információk és a menü elrendezésének
megváltoztatásának lehetősége következik.
-Ezután lehetőséged van a rezgések kikapcsolására, a
képernyő fényerejének kiválasztására és a készülék
általános beállításainak elérésére (visszaállítás stb.). watchmark.com

SMARTWATCH 
WATCHMARK G-WEAR

Használati utasítás


