
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą naudotojo
vadovą. Rekomenduojama naudoti tik originalų
akumuliatorių, įkroviklį ir priedus, kurie pateikiami kartu su
prietaisu.
Nei gamintojas, nei platintojas neatsako už trečiųjų šalių
priedų naudojimą.

(Šiame vadove nurodytos funkcijos gali šiek tiek skirtis
priklausomai nuo modelio, nes vadovas yra bendras
išmaniojo laikrodžio aprašymas, kai kurie modeliai gali
nukrypti nuo standarto).

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, įkraukite jį ne
trumpiau kaip 2 valandas.
Prieš naudodamiesi prietaisu turite atsisiųsti programą,
įdiegti programą ir patvirtinti visus leidimus, nes priešingu
atveju nebus galima naudotis visomis funkcijomis.

Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

GERBIAMAS KLIENTE, AČIŪ
 UŽ MŪSŲ PRODUKTO ĮSIGIJIMĄ!

Mygtukas laikrodžiui / ekranui įjungti / išjungti:
- Ilgas paspaudimas įjungia / išjungia prietaisą.
- Trumpas paspaudimas įjungia / išjungia pagrindinį ekraną,
ir grįžimas iš meniu į pagrindinį ekraną

Viršutinis mygtukas (atšaukti):
-Galima grįžti į ankstesnes funkcijas pagrindiniame meniu
Apatinis klavišas (slinkimas)
-Pereina per pagrindinį meniu į kitą funkciją

MYGTUKŲ PAAIŠKINIMAS

ATGAL

ĮJUNGTA / IŠJUNGTA

APŽVALGA

PROGRAMA

Reikia atsisiųsti "DaFit" programėlę, pasinaudoti specialia
parduotuve arba QR kodu.

Įdiegę programėlę, įjunkite "Bluetooth" telefone ir atidarykite
įdiegtą programėlę. Patvirtinkite visus prašomus sutikimus ir
kitus leidimus. Programėlėje užpildykite savo asmeninę
informaciją.
Norėdami prijungti laikrodį, pasirinkite: "Pridėti" ir pasirinkite
mūsų įrenginį. Telefonas ieškos "Bluetooth" įrenginių ir
turėsite pasirinkti atitinkamą modelį (K28H).

APARATŪROS REIKALAVIMAI

"iOS 8.0" ir naujesnė versija
"Android 5.1" ir vėlesnės versijos
Palaikoma "Bluetooth 5.0 

PAGRINDINĖ SĄSAJA

Norėdami pakeisti pagrindinio ekrano išvaizdą, palaikykite jį
nuspaustą 2 sekundes ir tada galėsite pasirinkti numerį.
Pasirinkę, pasirinkite jį greitai bakstelėję. 
Laikrodyje galima rinktis iš 24 ciferblatų, papildomus
ciferblatus galima pasirinkti specialioje programėlėje.

SPORTO REŽIMAI

Išmaniajame laikrodyje yra keli sporto režimai. Norėdami
pasirinkti sporto režimą, perbraukite ekraną į dešinę,
pasirinkite treniruotės piktogramą ir spustelėkite ekrano
centre. Išmanusis laikrodis turi sporto režimus, tokius kaip:
ėjimas, bėgimas, važiavimas dviračiu, slidinėjimas,
badmintonas, krepšinis, futbolas, bėgimas taku, laipiojimas,
golfo irklavimas, mankšta namuose, mankšta sporto salėje.
Norėdami išeiti iš sporto režimo, pastumkite ekraną į kairę.

Šiame gaminyje naudojamas magnetinis įkrovimas.

Prijunkite įkrovimo laikiklį prie USB įvesties, o kitą jo galą -
prie galinio įrenginio įkrovimo kontaktų. Prijungus įrenginį,
įkrovimas prasidės automatiškai ir ekrane pasirodys įkrovimo
piktograma. 
Pilnas įkrovimas paprastai trunka 2 valandas. Nenaudokite
prietaiso, kol jis įkraunamas.

Įspėjimas: Neprie magnetinio įkrovimo laido vienu metu
neprijunkite prie bet kurių 2 kontaktų su laidžia medžiaga,
nes gali įvykti trumpasis jungimas.

KROVIMO INSTRUKCIJOS

ĮKROVIMO
KONTAKTAI

SVEIKATOS FUNKCIJOS

Laikrodis turi šias sveikatos funkcijas:
-Impulsų matavimas: atlikti matavimą, 
perbraukite ekraną į dešinę ir pasirinkite piktogramą HR, 
spustelėkite ekrano centrą, tada palaukite.
 kelias sekundes, kol bus atliktas matavimas.

-Kraujo deguonies kiekis kraujyje: atlikti matavimą, 
perkelkite ekraną į dešinę ir pasirinkite
 SPO2 piktogramą spustelėdami ant jos. 
Tada palaukite apie
 5 sekundes, kad būtų atliktas matavimas.

-Kraujospūdis: matuoti 
matuojant temperatūrą, reikia slinkti ekranu 
dešinėje ir pasirinkite piktogramą RR, palaukite 
apie 5 sekundes, kol bus atliktas matavimas.

GALVINĖS FUNKCIJOS

SVARBI INFORMACIJA

ĮSPĖJIMAS

ĮRENGINIO PARAMETRAI
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- Žiūrėti
- žingsniamatis
- Nuvažiuotas atstumas
- Kalorijų matavimas
- Miego monitorius
-12 sporto režimų
- Kraujospūdžio matavimas
- Kraujo deguonies kiekio kraujyje matavimas
-Širdies ritmo matavimas
- Įeinančio skambučio informacija
- Informacija apie gaunamus pranešimus
 ("WeChat", "QQ", "Facebook", "Line", "WhatsApp",
"KakaoTalk" ir kt.)
- Orai
- Nuotolinis kameros valdymas
- Nuotolinis muzikos valdymas
- Telefono paieškos funkcija
- Žaidimai
-Skambučių skambinimas 

2.Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei tai yra
vandeniui atsparus laikrodis):
 Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus metodus, nes jie
silpnina atsparumą vandeniui.
-Nenešiokite laikrodžio dušo patalpoje.
-Nenešiokite laikrodžio izoliuotame baseine, saunoje ar
kitoje aukštos temperatūros ir drėgmės aplinkoje.

-Nenešiokite laikrodžio, kai plaunate rankas ar veidą, dirbate
darbus, kuriuose naudojate muilą ar ploviklį.-Įmerkę laikrodį į
jūrą, nuplaukite nuo jo visą druską ar nešvarumus.

GARANTIJA
1. Esant įprastam naudojimui, jei gaminys nėra mechaniškai
pažeistas ar sugadintas dėl netinkamo naudojimo, 24
mėnesius nuo įsigijimo dienos vartotojai gali pasinaudoti
nemokama garantijos paslauga.
2. Vartotojai negali pasinaudoti garantija, jei:
A. jie patys padarė žalą,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie nenaudojo gaminio pagal naudojimo ir priežiūros
instrukcijas,
D. jie buvo išmontuoti, suremontuoti arba panardinti į
vandenį.

-Muzika - nuotolinis muzikos atkūrimas. 
Perjungimas į muzikos atkūrimą
 perbraukite ekraną į kairę ir pasirinkite
 parinktis "muzika". Būtina prijungti
 Išmanusis laikrodis su programėle mobiliajame telefone 

-Žaidimai - išmaniajame laikrodyje galima žaisti du žaidimus,
 norėdami pasirinkti vieną iš jų, slinkite 
perbraukite ekraną į dešinę ir pasirinkite piktogramą
"žaidimas". 
paspausdami jį ekrano viduryje. Galite rinktis iš dviejų
žaidimų: "Young Bird" ir "2048"

-Camera- įvesti nuotolinio valdymo funkcijas 
fotoaparato nuotolinio valdymo funkcija perbraukiant 
ekraną į dešinę ir pasirinkite užrakto funkciją. 
Išmanusis laikrodis turi būti prijungtas prie mobiliojo telefono 
mobiliajame telefone naudodami programėlę.

Sinchronizavimas: "Bluetooth 5.0
Pakuotės turinys: įkrovimo laidas, naudotojo vadovas
lenkų kalba, išmanusis laikrodis WAK28 H
Įrenginio suderinamumas: "iOS8.2" + "Android 4.4" ir
naujesnės versijos

BENDRIEJI NUSTATYMAI
Norėdami pasiekti bendruosius įrenginio nustatymus,
slinkite ekranu žemyn.
Matysite datą, savaitės dieną ir temperatūrą.
-Norėdami atsiliepti į skambutį, pasirinkite telefono ragelio
piktogramą, kad ji būtų paryškinta mėlynai (pirma kairėje).
-Jei norite priimti skambučius, pasirinkite telefono ragelio
piktogramą, kad ji būtų paryškinta mėlynai (pirma kairėje).
-Toliau galite išjungti vibraciją, pasirinkti ekrano ryškumą ir
pereiti prie bendrųjų įrenginio nustatymų (iš naujo
nustatyti ir pan.)

SMARTWATCH 
WATCHMARK G-WEAR

Naudojimo instrukcijos

watchmark.com

Ekranas: 1,32 "IPS
Ekrano skiriamoji geba: 360*360 dpi
Atsparumas vandeniui: IP67
Jutiklis : VC31
Akumuliatoriaus talpa: 360 mAh

1.Apsauga:
-laikrodį valykite minkšta šluoste, kad jis būtų švarus
(naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį)


