
Buton pentru a porni / opri ceasul / ecranul:
- O apăsare lungă pornește/oprește dispozitivul.
- Apăsarea scurtă activează/dezactivează ecranul
principal,
și reveniți din meniu la ecranul principal

Butonul de sus (anulare):
-Vă permite să vă întoarceți în meniul principal la funcțiile
anterioare.
Tasta inferioară (scroll)
-Derulează prin meniul principal până la următoarea
funcție.

Acest produs utilizează încărcarea magnetică.

Conectați suportul de încărcare la intrarea USB, iar
celălalt capăt la pinii de încărcare din spate ai
dispozitivului dumneavoastră. După conectare,
încărcarea va începe automat, iar pe ecran va apărea
pictograma de încărcare. 
O încărcare completă durează de obicei 2 ore. Nu utilizați
dispozitivul în timp ce se încarcă.

Atenție: Nu conectați cablul magnetic de încărcare la
oricare 2 contacte în același timp cu un material
conductor, deoarece acest lucru poate provoca un
scurtcircuit.

Vă rugăm să citiți cu atenție întregul manual de utilizare
înainte de utilizare. Se recomandă să folosiți numai bateria,
încărcătorul și accesoriile originale care însoțesc dispozitivul.
Nici producătorul, nici distribuitorul nu sunt responsabili
pentru utilizarea accesoriilor unor terțe părți.

(Funcțiile prezentate în acest manual pot varia ușor de la un
model la altul, deoarece manualul este o descriere generală
a ceasului inteligent, unele modele pot devia de la standard).

Vă rugăm să încărcați dispozitivul timp de cel puțin 2 ore
înainte de a-l utiliza pentru prima dată.
Înainte de a utiliza dispozitivul, trebuie să descărcați aplicația,
să o instalați și să acceptați toate autorizațiile, altfel nu toate
funcțiile vor fi disponibile.

Compania își rezervă dreptul de a modifica conținutul acestui
manual.

STIMATE CLIENT, VĂ MULȚUMESC
 PENTRU ACHIZIȚIONAREA

PRODUSULUI NOSTRU!

EXPLICAȚIA BUTOANELOR INSTRUCȚIUNI DE ÎNCĂRCARE APLICAȚIE
Trebuie să descărcați aplicația "DaFit", să folosiți

magazinul dedicat sau codul QR.

După ce aplicația este instalată, porniți Bluetooth pe telefon
și deschideți aplicația instalată. Confirmați toate
consimțămintele și alte permisiuni solicitate. Completați
informațiile personale în aplicație.
Pentru a conecta ceasul, selectați: "Add" și apoi selectați
dispozitivul nostru. Telefonul dvs. va căuta dispozitive
Bluetooth și trebuie să selectați modelul corespunzător
(K28H).

CERINȚE HARDWARE
iOS 8.0 și versiunile ulterioare
Android 5.1 și versiunile
superioare
Suportă Bluetooth 5.0 

INTERFAȚA PRINCIPALĂ
Pentru a schimba aspectul ecranului principal, țineți apăsat
timp de 2 secunde, apoi puteți face selecția de apelare.
După ce ați făcut selecția, selectați-o cu o atingere rapidă. 
Ceasul are 24 de cadrane din care poți alege, cadrane
suplimentare pot fi selectate în aplicația dedicată.

MODALITĂȚI SPORTIVE

Ceasul inteligent include mai multe moduri de sport. 
 Pentru a selecta un mod de sport, glisați ecranul spre
dreapta și selectați pictograma de exerciții fizice și faceți
clic în centrul ecranului. Ceasul inteligent are moduri de
sport, cum ar fi: mersul pe jos, alergarea, ciclismul, săritul,
badmintonul, baschetul, fotbalul, alergarea pe traseu,
cățăratul, canotajul de golf, exercițiile la domiciliu,
exercițiile la sală. Glisați ecranul spre stânga pentru a ieși
din modul sport.

Anula

Pornit/oprit

Derulați în jos

Contacte de
încărcare 

FUNCȚII DE SĂNĂTATE
 

Ceasul are următoarele funcții de sănătate:
-Măsurarea impulsurilor: pentru a face o
măsurătoare, 
glisați ecranul spre dreapta și selectați
pictograma HR, 
faceți clic pe centrul ecranului, apoi așteptați
 câteva secunde pentru ca măsurarea să aibă
loc.

-Oxigenarea sângelui: pentru a lua măsurătorile, 
deplasați ecranul spre dreapta și selectați
 SPO2 făcând clic pe ea. 
Apoi așteptați aproximativ
 5 secunde pentru ca măsurarea să aibă loc.

-Presiunea arterială: pentru a măsura 
măsurarea temperaturii, trebuie să derulați
ecranul 
dreapta și selectați pictograma RR, așteptați 
aproximativ 5 secunde pentru ca măsurarea să
aibă loc
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FUNCȚII PRINCIPALE
 

- Privește
- Pedometru
- Distanța parcursă
- Măsurarea caloriilor
- Monitor de somn
-12 moduri sport
- Măsurarea tensiunii arteriale
- Măsurarea oxigenării sângelui
-Măsurarea ritmului cardiac
- Informații privind apelurile primite
- Informații privind notificările primite
 (WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp,
KakaoTalk, etc.)
- Vremea
- Control la distanță al camerei
- Controlul la distanță al muzicii
- Funcția "Găsește telefon
- Jocuri
-Facerea de apeluri 

INFORMAȚII IMPORTANTE
1.Protecția:
-curățați ceasul cu o cârpă moale pentru a-l păstra curat
.(folosiți apă curată sau apă de mare)
2.Note privind rezistența la apă (chiar dacă este un ceas
rezistent la apă): vă rugăm să fiți atenți la următoarele
metode, deoarece acestea slăbesc impermeabilitatea.
-Vă rugăm să nu purtați ceasul în sala de duș.
Vă rugăm să nu purtați ceasul într-o piscină izolată, într-o
saună sau într-un alt mediu cu temperatură/umiditate
ridicată.
-Nu purtați ceasul când vă spălați pe mâini sau pe față, când
efectuați lucrări în care folosiți săpun sau detergent.După
scufundarea în mare, spălați toată sarea sau murdăria de pe
ceas.

GARANȚIE
1. în condiții normale de utilizare, dacă produsul nu suferă
deteriorări mecanice sau deteriorări datorate unei utilizări
necorespunzătoare,  
24 de luni de la data achiziției, consumatorii pot beneficia de
serviciul de garanție gratuită.
(2) Consumatorii nu pot face uz de garanție dacă:
A. au făcut ei înșiși pagubele,
B. perioada de garanție a expirat,
C. nu au utilizat produsul în conformitate cu instrucțiunile de
utilizare și întreținere,
D. au demontat, reparat sau s-au scufundat în apă.

DIVERTISMENT
 

PARAMETRII DISPOZITIVULUI
Afișaj: 1,32 "IPS
Rezoluția ecranului: 360*360dpi
Rezistent la apă : IP67
Senzor : VC31
Capacitatea bateriei: 360mAh
Sincronizare : Bluetooth 5.0
Conținutul pachetului: cablu de încărcare, manual de
utilizare în poloneză, Smartwatch WAK28 H
Compatibilitatea dispozitivelor: iOS8.2 + Android 4.4 și
versiuni ulterioare

SETĂRI GENERALE

-Muzică - Redă muzică de la distanță. 
Pentru a comuta la redarea muzicii
 glisați ecranul spre stânga și selectați
 opțiunea "music". Este necesar să se conecteze
 Smartwatch cu aplicația de pe telefonul mobil  

-Jocuri- există două jocuri disponibile pe ceasul
inteligent,
 pentru a selecta unul dintre ele, derulați 
glisați ecranul spre dreapta și selectați
pictograma "joc" prin 
apăsând-o în mijlocul ecranului. Există două
jocuri din care puteți alege: "Young Bird" și
"2048"

-Camera- pentru a intra în funcțiile de la distanță 
funcția de telecomandă a camerei prin glisarea 
ecranul spre dreapta și selectați funcția de
declanșare. 
Ceasul inteligent trebuie să fie conectat la
telefonul mobil 
telefon mobil utilizând aplicația

Pentru a accesa setările generale ale unității, defilați în
jos pe ecran.
Veți vedea data, ziua săptămânii și temperatura.
-Pentru a răspunde la un apel, selectați pictograma
handsetului astfel încât să fie evidențiată în albastru
(prima din stânga).
-Pentru a primi apeluri, selectați pictograma
handsetului astfel încât să fie evidențiată în albastru
(prima în stânga) -În continuare aveți informații despre
ceas și posibilitatea de a schimba aspectul meniului.
-În continuare, aveți posibilitatea de a dezactiva
vibrațiile, de a selecta luminozitatea ecranului și de a
accesa setările generale ale dispozitivului (resetare
etc.).
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