
Pirms lietošanas sākuma rūpīgi izlasiet visu lietošanas
instrukciju. Ieteicams izmantot tikai oriģinālo akumulatoru,
lādētāju un piederumus, kas iekļauti kopā ar ierīci
saņemtajā komplektā.
Ražotājs un izplatītājs nav atbildīgs par trešo pušu
piederumu lietošanu.

(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas dažādos modeļos
var nedaudz atšķirties, jo rokasgrāmatā ir sniegts vispārīgs
viedpulksteņa apraksts, daži modeļi var atšķirties no
standarta).

Ierīce pirms pirmās lietošanas reizes jālādē vismaz 2
stundas.
Pirms ierīces lietošanas ir jālejupielādē lietotne, jāinstalē
lietotne un jāpieņem visas atļaujas, citādi visas funkcijas
nebūs pieejamas.

Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas saturu.
.

CIENĪJAMIE KLIENTI, PALDIES, KA
IEGĀDĀJĀTIES MŪSU PRODUKTU!

Fiziskā poga:
- Ilgi, lai ieslēgtu/ieslēgtu ierīci.
- Īss ieslēdz/izslēdz galveno ekrānu.
- Lai atgrieztos pie attēla, nospiediet īsu galvenās izvēlētās
funkcijas taustiņu.

Augšējā poga (aizmugurē):
-ļauj atgriezties pie iepriekšējām funkcijām galvenajā izvēlnē.
Apakšējā poga (ritināšana)
-ļauj pāriet uz citām galvenās izvēlnes funkcijām.
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Lejupielādējiet lietotni "DaFit", izmantojiet īpašo veikalu
vai QR kodu.

Pēc programmas instalēšanas ieslēdziet Bluetooth savā tālrunī un
atveriet instalēto programmu. Apstipriniet visas pieprasītās
piekrišanas un citas atļaujas. Pieteikuma veidlapā aizpildiet savas
personas datus. 
Lai pievienotu pulksteni, izvēlieties "Pievienot" un pēc tam 
Izvēlieties mūsu ierīci. Tālrunis meklēs Bluetooth ierīci. 
un izvēlas pareizo modeli (K28H).

INSTRUMENTU PRASĪBAS

iOS 8.0 un jaunāka versija
Android 5.1 un jaunāka
versija
Bluetooth 5.0 atbalsts 

GALVENĀ INTERFACE

Lai mainītu galvenā ekrāna izskatu, turiet to nospiestu 2
sekundes, un pēc tam varat veikt zvanu izvēli. Kad tas ir atlasīts,
ātri piesitiet, lai to atlasītu. 
Pulkstenī ir 24 ciparnīcas, no kurām var izvēlēties, papildu
ciparnīcas var izvēlēties īpašā lietotnē.

SPORTA REŽĪMS

Viedpulkstenī ir vairāki sporta režīmi. Lai atlasītu sporta režīmu,
pārvelciet ekrānā pa labi, atlasiet vingrinājuma ikonu un
noklikšķiniet uz tās ekrāna vidū. Viedpulksteņrādim ir sporta
režīmi, piemēram: iešana, skriešana, riteņbraukšana, lēkšana ar
virvi, badmintons, basketbols, futbols, taku skriešana, kāpšana,
golfs, airēšana, mājas treniņš, treniņš sporta zālē. Lai izietu no
sporta režīma, pārvietojiet ekrānu uz kreiso pusi.

Šis izstrādājums izmanto magnētisko uzlādi.

Pievienojiet uzlādes paliktni USB ievadei, bet otru galu -
ierīces aizmugurējiem uzlādes kontaktiem. Pēc savienojuma
izveides automātiski sāksies uzlāde un ekrānā parādīsies
uzlādes ikona.
Pilnai uzlādei parasti nepieciešamas 2 stundas. Nelietojiet
ierīci, kamēr tā tiek uzlādēta.

Piezīme: nepievienojiet magnētisko uzlādes kabeli vienlaikus
2 kontaktiem ar vadošiem materiāliem, jo tas var izraisīt
īssavienojumu.

UZLĀDES INSTRUKCIJAS

UZLĀDE 
SAZINIETIE

S AR

ZDRAVOTNÍ FUNKCE

Pulksteņam ir šādas veselības funkcijas:
- Pulsa mērīšana: veikt mērījumu,
lai mērītu sirdsdarbības frekvenci,
pārvietojiet transportēšanas ekrānu un
izvēlieties ikonu.
 HR, noklikšķiniet uz ekrāna centra un
gaidiet. 
vairākas sekundes pirms mērījuma
veikšanas.

- Asins piesātināšana ar skābekli. 
ekrānā pa labi un noklikšķiniet uz
SPO2 izvēlieties. Pēc tam pagaidiet
aptuveni 5 sekundes, 
pirms mērījuma veikšanas.

-- asinsspiediens: Temperatūras
mērīšanai, 
lūdzu, ritiniet pa labi un izvēlieties 
RR ikonu, pagaidiet aptuveni 5
sekundes, 
pirms mērījumu veikšanas.

GALVENĀS FUNKCIJAS SVARĪGA INFORMĀCIJAFUN IERĪCES PARAMETRI
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- Skatīties
- Pedometrs
- Nobrauktais attālums
- Sadedzināto kaloriju mērīšana
- Miega monitors
-12 sporta režīmi
- Spiediena mērīšana
- Asins skābekļa koncentrācijas mērījumi
- Sirdsdarbības ātruma mērīšana
- Ienākošo zvanu informācija
- Ienākošā brīdinājuma informācija
  (WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk utt.)
- Laikapstākļi
- Kameras tālvadības pults
- Mūzikas tālvadības pults
- Tālruņa atrašanas funkcija
- Spēles
-Telefonēšana

1.Aizsardzība:
-Lai saglabātu pulksteņa tīrību, noslaukiet to ar mīkstu drānu.
(izmantojiet tīru ūdeni vai jūras ūdeni)
2. Piezīmes par ūdensizturību (pat ja tas ir ūdensizturīgs
pulkstenis):
  Pievērsiet uzmanību šādām metodēm, jo tās pasliktina
hidroizolāciju.
-Lūdzu, nenēsājiet pulksteni dušā.
-Nēsājiet pulksteni uzkarsētā baseinā, saunā vai citā
paaugstinātas temperatūras/mitruma vidē.
Nenēsājiet pulksteni, kad mazgājat rokas vai seju vai strādājat
tur, kur tiek izmantotas ziepes vai mazgāšanas līdzekļi.-
Nomazgājiet no pulksteņa sāli vai netīrumus pēc
iegremdēšanas jūrā.

GARANTIJA
Garantijas apkalpošana:
1. Ja ražojumu lietošana ir normāla, ja vien ražojumam nav
mehānisku bojājumu un to nav izraisījusi nepareiza lietošana,
24 mēnešus no iegādes datuma patērētāji var izmantot
bezmaksas garantijas pakalpojumu.
2:
A. viņi paši radīja kaitējumu,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar lietošanas un
apkopes instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, salaboti vai iegremdēti ūdenī. 

-Mūzika - mūzikas atskaņošana no attāluma.
Pārslēgšanās uz mūzikas atskaņošanu, 
pārvietojiet ekrānu uz kreiso pusi un atlasiet 
"Mūzika". Pulkstenim jābūt 
izveidot savienojumu ar lietotni savā mobilajā tālrunī.

-Spēles - viedpulkstenī ir divas spēles. 
Lai atlasītu kādu no tām, pārvelciet 
pirkstu uz ekrāna pa labi un nospiediet 
ekrāna vidū, lai atlasītu ikonu "spēle". Izvēlēties var no divām
spēlēm: "Young Bird" un "2048".

Kamera - lai piekļūtu tālvadības funkcijām 
lai piekļūtu kameras tālvadības pults vadības ierīcēm,
pavelciet ekrānu 
pa labi un izvēlieties slēdža funkciju. Smart 
pulksteņam jābūt savienotam ar mobilo tālruni, izmantojot
lietotni.

Displejs: 1,32" IPS
Ekrāna izšķirtspēja: 360*360 dpi
Ūdensizturība: IP67
Sensors: VC31
Akumulatora ietilpība: 360 mAh
Sinhronizācija: Bluetooth 5.0
Iepakojuma saturs: lādēšanas kabelis, lietotāja rokasgrāmata
poļu valodā, viedpulkstenis WAK28 H
Ierīces saderība: iOS8.2 + Android 4.4 un jaunāka versija

VISPĀRĪGIE IESTATĪJUMI

Lai atvērtu vispārīgos ierīces iestatījumus, ritiniet ekrānu uz
leju.
Tiek parādīta informācija par datumu, nedēļas dienu un
temperatūru.
-Lai saņemtu zvanus, izvēlieties klausules ikonu, lai tā iedegtos
zilā krāsā (pirmā no kreisās).
-Tur ir arī informācija par pulksteni un iespēja mainīt izvēlnes
izkārtojumu.
-Mēs varam arī izslēgt vibrāciju, izvēlēties ekrāna spilgtumu un
doties uz vispārējiem ierīces iestatījumiem (atiestatīt u. c.).

SMARTWATCH 
WATCHMARK G-WEAR

Lietošanas instrukcija
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