
Pred začetkom uporabe morate natančno prebrati celoten
priročnik z navodili. Priporočljivo je uporabljati samo
originalno baterijo, polnilec in dodatno opremo, ki so
vključeni v komplet, priložen napravi.
Proizvajalec in distributer nista odgovorna za uporabo
dodatne opreme drugih proizvajalcev.

(Funkcije, navedene v tem priročniku, se lahko med modeli
nekoliko razlikujejo, saj je priročnik splošen opis pametne
ure, nekateri modeli pa lahko odstopajo od standarda).

Pred prvo uporabo je treba napravo polniti vsaj 2 uri.
Pred uporabo naprave morate prenesti aplikacijo, jo
namestiti in sprejeti vsa dovoljenja, sicer vse funkcije ne
bodo na voljo.

Družba si pridržuje pravico do spremembe vsebine tega
priročnika.

DRAGA STRANKA, HVALA ZA NAKUP 
NAŠEGA PRODUKTA!

Fizični gumb:
- Dolg gumb za vklop/izklop.
- Kratek vklopi/izklopi glavni zaslon.
- Za vrnitev na sliko kratko pritisnite glavno izbrano funkcijo.

Zgornji gumb (zadaj):
-Omogoča vrnitev na prejšnje funkcije v glavnem meniju
Spodnji gumb (pomikanje)
-Omogoča prehod na druge funkcije v glavnem meniju

RAZLAGA GUMBOV

VRNITI

VKLOP/IZKLOP

PREVIJANJE
NAZAJ

APLIKACIJE

Prenesite aplikacijo DaFit, uporabite določeno trgovino
ali kodo QR.

Ko je aplikacija nameščena, vklopite Bluetooth v telefonu in
odprite nameščeno aplikacijo. Potrdite vsa soglasja in druga
dovoljenja, ki jih potrebujete. V prijavni obrazec vpišite svoje
osebne podatke. 
Če želite povezati uro, izberite "Dodaj" in nato 
Izberite našo napravo. Telefon bo poiskal napravo Bluetooth. 
in izbere pravi model (K28H).

ZAHTEVE ZA ORODJA

iOS 8.0 in novejši
Android 5.1 in novejši
Podprt vmesnik Bluetooth 5.0 

GLAVNI INTERFACE

Če želite spremeniti videz glavnega zaslona, ga pridržite za 2
sekundi, nato pa lahko izberete klicno številko. Ko ga izberete,
ga hitro tapnite, da ga izberete. 
Ura ima na voljo 24 številčnic, dodatne številčnice pa lahko
izberete v posebni aplikaciji.

ŠPORTNI NAČIN

Pametna ura vključuje več športnih načinov. Če želite izbrati
športni način, povlecite s prstom po zaslonu v desno, izberite
ikono vadbe in jo kliknite na sredini zaslona. Pametna ura ima
športne načine, kot so: hoja, tek, kolesarjenje, skakalnica,
badminton, košarka, nogomet, tek po poti, plezanje, golf,
veslanje, domača vadba, vadba v telovadnici. Če želite
zapustiti športni način, premaknite zaslon v levo.

Ta izdelek uporablja magnetno polnjenje.

Polnilno ploščico priključite na vhod USB, drugi konec pa na
zadnje polnilne kontakte naprave. Po vzpostavitvi povezave
se samodejno začne polnjenje in na zaslonu se prikaže
ikona polnjenja.
Polno polnjenje običajno traja 2 uri. Naprave ne uporabljajte,
ko se polni.
Opomba: Magnetnega polnilnega kabla ne priključite na dva
stika hkrati s prevodnim materialom, saj lahko pride do
kratkega stika.

NAVODILA ZA POLNJENJE

KONTAKT
ZA

POLNJENJE

ZDRAVSTVENE FUNKCIJE

Ura ima naslednje zdravstvene funkcije:
- Merjenje pulza: merjenje, za merjenje srčnega utripa
premaknite zaslon in izberite ikono HR, kliknite sredino
zaslona in počakajte Nekaj sekund pred merjenjem.

- Oksigenacija krvi. Na zaslonu na desni strani kliknite SPO2.
Pred merjenjem počakajte približno 5 sekund.

- Krvni tlak, merjenje temperature, pomaknite se na desno in
izberite ikono RR, nato počakajte približno 5 sekund,
preden začnete meriti.

GLAVNE FUNKCIJE

POMEMBNE INFORMACIJE

ZABAVA

PARAMETRI NAPRAVE
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- Oglejte si
- Pedometer
- Prevožena razdalja
- Merjenje porabe kalorij
- Monitor spanja
-12 športnih načinov
- Merjenje tlaka
- Merjenje oksigenacije krvi
- Merjenje srčnega utripa
- Informacije o dohodnem klicu
- Informacije o dohodnih opozorilih
  (WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk itd.)
- Vreme
- Daljinsko upravljanje fotoaparata
- Glasbeni daljinski upravljalnik
- Funkcija Poišči moj telefon
- Igre
- Zvonjenje

1.Zaščita:
-Ure obrišite z mehko krpo, da ostanejo čiste
(uporabite čisto vodo ali morsko vodo)
2. Opombe o vodoodpornosti (tudi če gre za
vodoodporno uro):
  Bodite previdni pri naslednjih metodah, saj poslabšajo
hidroizolacijo.
-Ure ne nosite pod tušem.
-Ure ne nosite v ogrevanem bazenu, savni ali drugem
okolju z visoko temperaturo/vlačnostjo.

Ure ne nosite, ko si umivate roke ali obraz ali ko delate tam,
kjer se uporablja milo ali detergent.-Po potopitvi v morje z
ure sperite vso sol ali umazanijo.

GARANCIJA
Garancijski servis:
1. 1.Pri običajni uporabi izdelkov, če izdelek nima
mehanskih poškodb in ni posledica nepravilne uporabe,
lahko potrošniki 24 mesecev od datuma nakupa koristijo
brezplačne garancijske storitve.
2. Potrošniki ne morejo izkoristiti jamstva, če:
A. poškodbe, ki si jih povzročite sami,
B. garancijski rok je potekel,
C. izdelka niso uporabljali v skladu z navodili za uporabo in
vzdrževanje,
D. so bili izdelki razstavljeni, samopopravljeni ali potopljeni v
vodo. 

- Glasba - oddaljeno predvajanje glasbe. Preklopite na
predvajanje glasbe, premaknite zaslon v levo in izberite
"Glasba." Ura mora biti se povežite z aplikacijo v mobilnem
telefonu.

- Igre - V pametni uri sta dve igri. Če želite izbrati eno od njih,
povlecite s prstom na zaslonu v desno in pritisnite na sredini
zaslona in izberite ikono "igra". Na voljo sta dve igri: "Young
Bird" in "2048".

-Kamera - za dostop do daljinskega upravljalnika fotoaparata
potisnite zaslon v desno in izberite funkcijo zaklopa. Pametni
Ura mora biti prek aplikacije povezana z mobilnim telefonom.

Zaslon: 1,32-palčni IPS
Ločljivost zaslona: 360*360 dpi
Vodotesnost: IP67
Senzor: VC31
Kapaciteta baterije: 360 mAh

SPLOŠNE NASTAVITVE
Pomaknite se navzdol po zaslonu, da dostopate do
splošnih nastavitev za napravo.
Prikažejo se podatki o datumu, dnevu v tednu in
temperaturi.
-Če želite sprejeti klic, izberite ikono slušalke, da se prižge
modro (prva z leve).
-Na voljo so tudi informacije o urah in možnost
spremembe postavitve menija
-Nato lahko izklopimo vibriranje, izberemo svetlost
zaslona in vstopimo v splošne nastavitve naprave
(ponastavitev itd.)

SMARTWATCH 
WATCHMARK G-WEAR

Navodila za uporabo

watchmark.com

Sinhronizacija: Bluetooth 5.0
Vsebina paketa: polnilni kabel, uporabniški priročnik v
poljščini, pametna ura WAK28 H
Združljivost naprav: iOS8.2 + Android 4.4 in novejši


