
Fysisk knapp:
- Lång för att slå på/på enheten.
- Kort slår på/av huvudskärmen.
- Kort den valda huvudfunktionen för att återgå till bilden.

Översta knappen (baksidan):
-Har du möjlighet att återgå till tidigare funktioner i
huvudmenyn?
Bottenknapp (bläddring)
-Har du möjlighet att gå till andra funktioner i huvudmenyn.

HUVUDGRÄNSSNITT

SPORTLÄGE

Den här produkten använder magnetisk laddning.

Anslut laddningsstationen till USB-ingången och den
andra änden till enhetens bakre laddningskontakter. När
den är ansluten startar laddningen automatiskt och
laddningsikonen visas på skärmen.
En full laddning tar vanligtvis 2 timmar. Använd inte
enheten när den laddas.

Obs: Anslut inte den magnetiska laddningskabeln till två
kontakter samtidigt med ledande material eftersom det
kan orsaka en kortslutning.

Klockan har följande hälsofunktioner:
- Pulsmätning: att göra en mätning, för att mäta
 hjärtfrekvensen, flytta över transportskärmen 
och välj ikonen. HR, klicka på mitten av 
skärmen och vänta. flera sekunder innan 
mätningen utförs.

- Syresättning i blodet: för att ta en mätning, 
svep skärmen till höger och klicka på SPO2 
välj. Vänta sedan cirka 5 sekunder,  i 5 
sekunder för att mätningen ska ske.

- Blodtryck: För att mäta temperaturen, 
rulla till höger och välj RR-ikonen, vänta
 i cirka 5 sekunder, innan mätningen äger rum.

Du bör läsa hela bruksanvisningen noggrant innan du
börjar använda den. Vi rekommenderar att du endast
använder originalbatteriet, laddaren och tillbehören som
ingår i det kit som medföljer enheten.
Tillverkaren och distributören ansvarar inte för
användningen av tillbehör från tredje part.

(De funktioner som anges i den här handboken kan variera
något mellan olika modeller eftersom handboken är en
allmän beskrivning av smartklockan och vissa modeller kan
avvika från standarden).

Enheten bör laddas i minst 2 timmar innan den används för
första gången.
Innan du använder enheten måste du ladda ner appen,
installera appen och acceptera alla godkännanden, annars
kommer alla funktioner inte att vara tillgängliga.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna
handbok.

KÄRA KUND, TACK FÖR ATT DU KÖPTE VÅR
PRODUKT!

FÖRKLARING AV KNAPPARNA

ÅTERGE

PÅ/AV 

SPOLA
TILLBAKA

TILLÄMPNINGAR

Ladda ner appen "DaFit", använd den dedikerade
butiken eller QR-koden.

När du har installerat appen slår du på Bluetooth på
telefonen och öppnar den installerade appen. Bekräfta alla
samtycken och andra tillstånd som de begär. I
ansökningsformuläret fyller du i dina personliga uppgifter 
För att ansluta din klocka väljer du "Add" (Lägg till) och
sedan  Välj vår enhet. Telefonen söker efter Bluetooth-
enheten  och väljer rätt modell (K28H).

KRAV PÅ INSTRUMENT

iOS 8.0 och högre
Android 5.1 och högre
Bluetooth 5.0 stöds 

Om du vill ändra utseendet på huvudskärmen håller du ned
den i 2 sekunder och kan sedan göra ett val. När du väl har
valt den, trycker du snabbt på för att välja den. 
Klockan har 24 urtavlor att välja mellan, ytterligare urtavlor
kan väljas i en speciell app.

Smartklockan har flera sportlägen. Om du vill välja ett
sportläge sveper du till höger på skärmen, väljer
träningsikonen och klickar i mitten av skärmen.
Smartwatch har sportlägen som: promenader, löpning,
cykling, hopprep, badminton, basketboll, fotboll, trail
running, klättring, golf, rodd, hemmaträning, gymträning.
Om du vill avsluta sportläget drar du skärmen åt vänster.

LADDNINGSINSTRUKTIONER

LADDNINGS
KONTAKTER

HÄLSOFUNKTIONER
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- Klockor
- Pedometer
- Avstånd som tillryggaläggs
- Mätning av förbrukade kalorier
- Sömnmätare
-12 sportlägen
- Tryckmätning
- Mätning av syrehalt i blodet
- Mätning av hjärtfrekvens
- Information om inkommande samtal
- Information om inkommande varningar
  (WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk
osv.)
- Väder
- Fjärrstyrning av kameran
- Fjärrkontroll för musik
- Funktionen "Hitta telefon
- Spel
-Telefonering

1.Skydd:
-Torka av klockan med en mjuk trasa för att hålla den ren.
(använd rent vatten eller havsvatten)
2. Anteckningar om vattentålighet (även om det är en
vattentät klocka):
  Var uppmärksam på följande metoder eftersom de
försämrar tätskiktet.
-Bär inte klockan i duschen.
-Bär inte klockan i en uppvärmd pool, bastu eller annan
miljö med hög temperatur och fuktighet.
Bär inte klockan när du tvättar händerna eller ansiktet eller
när du arbetar där tvål eller rengöringsmedel används.-
Tvätta bort salt eller smuts från klockan efter nedsänkning
i havet.

GARANTI
Garantiservice:
1. Vid normal användning av produkter, så länge
produkten inte har några mekaniska skador och inte har
orsakats av felaktig användning, 24 månader från
inköpsdatumet, kan konsumenter utnyttja gratis
garantiservice.
2. Konsumenten kan inte utnyttja garantin om:
A. de orsakade skadorna själva,
B. garantiperioden har löpt ut,
C. de har inte använt produkten i enlighet med bruks- och
underhållsinstruktionerna,
D. Produkterna har demonterats, reparerats eller sänkts i
vatten. 

-Musik - fjärrstyrd musikuppspelning. För 
att växla till musikuppspelning, för skärmen 
till vänster och välj "Musik". Klockan måste 
vara ansluta till appen på din mobiltelefon

-Spel - Det finns två spel i smartklockan. 
För att välja en av dem sveper du 
fingret på skärmen till höger och tryck på 
i mitten av skärmen för att välja ikonen för 
"spel". Det finns två spel att välja mellan: 
"Young Bird" och "2048".

-Kamera - för att få tillgång till fjärrfunktioner 
kamerans fjärrkontrollfunktioner, förflytta 
skärmen till höger och välj slutarfunktionen. 
Smart klockan måste vara ansluten till din 
mobiltelefon via appen.

Skärm: 1,32" IPS
Skärmupplösning: 360*360 dpi
Vattentät: IP67
Sensor: VC31
Batterikapacitet: 360mAh
Synk: Bluetooth 5.0
Paketets innehåll: laddkabel, bruksanvisning på polska,
Smartwatch WAK28 H
Enhetskompatibilitet: iOS8.2 + Android 4.4 och högre

ALLMÄNNA INSTÄLLNINGAR

Rulla nedåt på skärmen för att gå till allmänna
enhetsinställningar.
Datum, veckodag och temperaturinformation visas.
-Om du vill ta emot samtal väljer du lurikonen så att den
lyser blått (den första från vänster).
-Det finns också information om klockan och möjlighet att
ändra menylayouten.
-Därefter har vi möjlighet att stänga av vibrationer, välja
skärmens ljusstyrka och gå in i de allmänna inställningarna
för enheten (återställning osv.).
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