
Pred začatím používania by ste si mali pozorne prečítať celý
návod na použitie. Odporúča sa používať iba originálnu
batériu, nabíjačku a príslušenstvo, ktoré sú súčasťou
súpravy dodanej so zariadením.
Výrobca a distribútor nenesú zodpovednosť za používanie
príslušenstva tretích strán.

(Funkcie uvedené v tejto príručke sa môžu medzi
jednotlivými modelmi mierne líšiť, pretože príručka je
všeobecným opisom inteligentných hodiniek, niektoré
modely sa môžu odchyľovať od štandardu).

Zariadenie by sa malo pred prvým použitím nabíjať aspoň 2
hodiny.
Pred použitím zariadenia si musíte stiahnuť aplikáciu,
nainštalovať ju a prijať všetky oprávnenia, inak nebudú k
dispozícii všetky funkcie.

Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu obsahu tejto
príručky.

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK, ĎAKUJEME VÁM ZA
NÁKUP NÁŠHO PRODUKTU!

Fyzické tlačidlo:
- Dlhé zapnutie/vypnutie zariadenia.
- Krátky zapína/vypína hlavnú obrazovku.
- Krátkym stlačením hlavnej zvolenej funkcie sa vrátite k
obrázku.

Horný gombík (vzadu):
-Umožňuje návrat k predchádzajúcim funkciám v hlavnej
ponuke
Spodné tlačidlo (posúvanie)
-Umožňuje prejsť na iné funkcie v hlavnej ponuke

VYSVETLENIE TLAČIDIEL

VRÁTIŤ

ZAPNUTÉ VYPNUTÉ
VYPNUTÉ

PRETÁČANIE

APLIKÁCIE

Stiahnite si aplikáciu "DaFit", použite na to určený obchod
alebo QR kód.

Po nainštalovaní aplikácie zapnite v telefóne funkciu
Bluetooth a otvorte nainštalovanú aplikáciu. Potvrďte všetky
súhlasy a iné povolenia, ktoré požadujú. Vo formulári žiadosti
vyplňte svoje osobné údaje. 
Ak chcete pripojiť hodinky, vyberte položku "Pridať" a potom 
Vyberte naše zariadenie. Telefón vyhľadá zariadenie
Bluetooth 
a vyberie správny model (K28H).

POŽIADAVKY NA NÁSTROJE
iOS 8.0 a novšie
Systém Android 5.1 a vyšší
Podporované rozhranie Bluetooth 5.0 

HLAVNÉ ROZHRANIE

Ak chcete zmeniť vzhľad hlavnej obrazovky, podržte ju
stlačenú 2 sekundy a potom môžete vykonať výber číselníka.
Po výbere ho rýchlo ťuknutím vyberte. 
Hodinky majú na výber 24 ciferníkov, ďalšie ciferníky si
môžete vybrať v špeciálnej aplikácii.

ŠPORTOVÝ REŽIM

Inteligentné hodinky obsahujú niekoľko športových
režimov. Ak chcete vybrať športový režim, potiahnite prstom
po obrazovke doprava, vyberte ikonu cvičenia a kliknite na
ňu v strede obrazovky. Inteligentné hodinky majú športové
režimy, ako napríklad: chôdza, beh, bicyklovanie, skákanie
cez švihadlo, bedminton, basketbal, futbal, beh po
chodníku, lezenie, golf, veslovanie, domáce cvičenie,
cvičenie v posilňovni. Ak chcete ukončiť športový režim,
posuňte obrazovku doľava.

Tento výrobok využíva magnetické nabíjanie.

Pripojte nabíjaciu kolísku k vstupu USB a druhý koniec k
zadným nabíjacím kontaktom zariadenia. Po pripojení sa
automaticky spustí nabíjanie a na obrazovke sa zobrazí
ikona nabíjania.
Plné nabitie trvá zvyčajne 2 hodiny. Počas nabíjania
zariadenie nepoužívajte.

Poznámka: Nepripájajte magnetický nabíjací kábel k
žiadnym 2 kontaktom súčasne s vodivým materiálom,
pretože to môže spôsobiť skrat.

POKYNY NA NABÍJANIE

NABÍJANIE 
KONTAKT

ZDRAVOTNÉ FUNKCIE
Hodinky majú tieto zdravotné funkcie:
- Meranie pulzu: meranie,
na meranie srdcovej frekvencie posuňte obrazovku
prepravy a vyberte ikonu .
HR, kliknite na stred obrazovky a počkajte. 
niekoľko sekúnd pred meraním.

- Okysličenie krvi. 
na obrazovke vpravo a kliknite na
SPO2 Select. Potom počkajte približne 5 sekúnd, 
pred meraním.

-- Krvný tlak: Meranie teploty, 
prejdite doprava a vyberte 
Ikona RR, počkajte približne 5 sekúnd, 
pred meraním.

HLAVNÉ LINKY

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

ZÁBAVA

PARAMETRE ZARIADENIA
www.watchmark.com
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- Hodinky
- Krokomer
- Prejdená vzdialenosť
- Meranie spálených kalórií
- Monitor spánku
-12 športových režimov
- Meranie tlaku
- Meranie okysličenia krvi
- Meranie srdcovej frekvencie
- Informácie o prichádzajúcich hovoroch
- Informácie o prichádzajúcich upozorneniach
  (WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk atď.)
- Počasie
- Diaľkové ovládanie kamery
- Diaľkové ovládanie hudby
- Funkcia "Nájsť telefón
- Hry
-Telefonovanie

1.Ochrana:
-Hodinky utrite mäkkou handričkou, aby ste ich udržali čisté
(použite čistú vodu alebo morskú vodu)
2. Poznámky k odolnosti voči vode (aj keď ide o vodotesné
hodinky):
  Dávajte pozor na nasledujúce metódy, pretože zhoršujú
hydroizoláciu.
-Nenoste hodinky v sprche.
-Nenoste hodinky vo vyhrievanom bazéne, saune alebo v
inom prostredí s vysokou teplotou/vlhkosťou.

Hodinky nenoste pri umývaní rúk alebo tváre alebo pri práci,
pri ktorej sa používa mydlo alebo čistiaci prostriedok.-Po
ponorení do mora z hodiniek zmyte všetku soľ alebo
nečistoty.

ZÁRUKA
Záručný servis:
1. Pri bežnom používaní výrobkov, pokiaľ výrobok nemá
žiadne mechanické poškodenie a nebol spôsobený
nesprávnym používaním, môžu spotrebitelia 24 mesiacov
od dátumu nákupu využívať bezplatný záručný servis.
2. Spotrebitelia nemôžu využiť záruku, ak:
A. škodu si spôsobili sami,
B. uplynula záručná doba,
C. nepoužívali výrobok v súlade s návodom na použitie a
údržbu,
D. výrobky boli rozobrané, samočinne opravené alebo
ponorené do vody. 

-Hudba - diaľkové prehrávanie hudby.
Prepnutie na prehrávanie hudby, 
posuňte obrazovku doľava a vyberte 
"Hudba". Hodinky musia byť 
pripojiť sa k aplikácii v mobilnom telefóne

-Hry - Na inteligentných hodinkách sú dve hry. 
Ak chcete vybrať jednu z nich, potiahnite prstom 
prstom na obrazovke doprava a stlačte 
v strede obrazovky a vyberte ikonu "hra". 
Na výber sú dve hry: "Young Bird" a "2048".

Kamera - na prístup k funkciám diaľkového ovládania 
ak chcete získať prístup k diaľkovému ovládaniu
fotoaparátu, posuňte obrazovku 
doprava a vyberte funkciu uzávierky. Smart 
hodinky musia byť pripojené k mobilnému telefónu
prostredníctvom aplikácie.

Obsah balenia: nabíjací kábel, návod na použitie v
poľštine, hodinky Smartwatch WAK28 H
Kompatibilita zariadenia: iOS8.2 + Android 4.4 a novšie

VŠEOBECNÉ NASTAVENIA
Ak chcete prejsť do všeobecných nastavení zariadenia,
prejdite na obrazovku smerom nadol.
Zobrazí sa dátum, deň v týždni a informácie o teplote.
-Ak chcete prijímať hovory, vyberte ikonu slúchadla tak,
aby sa rozsvietila modro (prvá zľava).
-Tam sú aj informácie o hodinkách a možnosť zmeniť
rozloženie ponuky
-Potom máme možnosť vypnúť vibrácie, vybrať jas
obrazovky a prejsť do všeobecných nastavení zariadenia
(reset atď.)

SMARTWATCH 
WATCHMARK G-WEAR

Návod na použitie

watchmark.com

Displej: 1,32" IPS
Rozlíšenie obrazovky: 360*360 dpi
Vodotesnosť: IP67
Senzor: VC31
Kapacita batérie: 360 mAh
Synchronizácia: Bluetooth 5.0


