
1. Pedometrs 

2. Kaloriju skaitītājs 

3. Nobraukuma reģistrēšana un mērīšana 
attālums

4.Heart rate mērīšana 

5. Asinsspiediena mērīšana

6. Miega monitors

7. Ienākošo SMS brīdinājums

8. Sporta funkcija - ilgi nospiediet ikonu, lai
izvēlētos atbilstošo sporta veidu.

9. Cikla funkcija

10. Skaitļošanas pulksteņrādis

11. "Tālruņa atrašanas" funkcija

12. Ekrāna spilgtuma iestatījums

13. Ilgi nospiediet skārienekrāna
ieslēgšana/izslēgšana

Pirms pirmās lietošanas reizes
viedpulkstenis ir pilnībā jālādē. Pēc
uzlādes pieskarieties ekrānam uz 5
sekundēm, un ierīce ieslēgsies, t. i., tiks
parādīts galvenais ekrāns.

Varat izvēlēties no 5 ciparnīcām, kuras
var iestatīt, lai tās mainītos pēc izvēles.
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FUNKCIJAS IZMANTOŠANA FUNKCE

Lejupielādējiet lietotni "WearHealt".
Lai sinhronizētu viedpulksteni ar
viedtālruni, vispirms jāinstalē lietotne.

Ir divi veidi, kā instalēt lietotni:
1. Viedpulksteņa izvēlnē izvēlieties ikonu
"Ātrā reakcija" un izmantojiet QR koda
skenēšanas lietotni, lai skenētu kodu no
pulksteņa. Kad kods ir atpazīts, tālrunis
lūgs atļauju instalēt īpašo programmatūru.

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visus
norādījumus. Ieteicams izmantot tikai
oriģinālo akumulatoru, lādētāju un
piederumus, kas iekļauti ierīces
komplektācijā.
Ne ražotājs, ne izplatītājs nav atbildīgs par
trešo personu piederumu izmantošanu.

(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.

CIENĪJAMAIS KLIENTS, PALDIES, 
PAR MŪSU 
PRODUKTS!

GALVENĀ LAPA 2. Lejupielādēt no oficiālā Google Play
veikala. Lai to izdarītu, autorizējieties
Google veikalā un meklējiet lietotni
"WearHealt". Pēc tam instalējiet to.
Pirms lejupielādējat lietotni, pārbaudiet
viedtālruņa operētājsistēmu.
Saderīgs ar iOS versiju 8.0 un Android
versiju 4.4 un jaunāku.

AKTIVĀCIJA
Pirms pirmās lietošanas reizes
viedpulkstenis ir jāuzlādē.

MĒS SĀKAM IZMANTOT

Pogu funkcija:
- īss, viens klikšķis: ieslēgts
funkcijas
- ilgs nospiedums: aktivizēšana,
ieslēgšana
ierīce

FUNKCIJU KOMENTĀRI 
PIEZĪME

1.Lai atvērtu dažādus brīdinājumus,
lietotnē ievadiet "more alerts". Jānosaka
notikuma sākuma un beigu laiks.
Brīdinājumu veidi: kustību atgādinājumi,
hidratācijas atgādinājumi, tikšanās
atgādinājumi, zāļu lietošanas
atgādinājumi.
2. Ienākošo zvanu brīdinājumi.
Galvenajā ekrānā tiks parādīts
ienākošais numurs.
3. SMS brīdinājumi.
4. Paziņojumi no sociālajām lietotnēm,
piemēram, WeChat, QQ, Facebook,
Twitter u. c.
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1.Brīdinājums:
Lai iestatītu modinātāju, lietotnē ievadiet
sadaļu "Ierīces iestatījumi". Pēc tam
atveriet lietotni lietotnē "Iestatījumi".
"Trauksmes iestatījumi" un noklikšķiniet
uz "+", lai iestatītu modinātāja laiku, pēc
tam noklikšķiniet uz "apstiprināt".

2. sakratiet, lai uzņemtu attēlu:
Programmā atveriet funkciju "Portatīvā
kamera", pēc tam sakratiet pulksteni, un
tālrunis automātiski uzņems fotoattēlu.

3Noregulējiet ekrāna spilgtumu:
Programmā atveriet: "Ierīces iestatījumi",
pēc tam atzīmējiet "Spilgts ekrāns, kad
paceliet plaukstu".

4.Heart rate monitorings:
Lietotnē atveriet sadaļu "Ierīces
iestatījumi", pēc tam "Nepārtraukta
sirdsdarbības ritma uzraudzība".
Pulkstenis automātiski uzrauga
sirdsdarbības frekvenci un nosūta datus
uz lietotni.

Garantijas apkalpošana:
1. Ja ražojumu normāli lietojot, ja
ražojumam nav mehānisku bojājumu un
to izraisījusi nepareiza lietošana, 24
mēnešus no iegādes datuma patērētāji
var izmantot bezmaksas garantijas
pakalpojumu.
2:
A. viņi paši ir radījuši kaitējumu,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. lietošana pretrunā ar izstrādājuma
lietošanas un apkopes instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, patstāvīgi
remontēti vai iegremdēti ūdenī.

-Nelietojiet pulksteni dušā.
-Nēsājiet pulksteni izolētā baseinā,
saunā vai citā paaugstinātas
temperatūras/mitruma vidē.
-Nenēsājiet pulksteni, ja darbā
mazgājat rokas vai seju, izmantojot
ziepes vai mazgāšanas līdzekļus.
-Pēc iegremdēšanas jūrā no pulksteņa
nomazgājiet sāli vai netīrumus.

GARANTIJA
1Aizsardzība:
-notīriet pulksteni ar mīkstu drāniņu,
kas tur pulksteni un siksniņu. 
tīrs (izmantojiet tīru ūdeni vai jūras
ūdeni).
-pārliecinieties, ka pulksteņa
sirdsdarbības lēca ir tuvu ādai.
-dēļ laikapstākļu ādas temperatūra uz
plaukstas ir pārāk zema, kas ietekmē
sirdsdarbības kontroli.
2.Waterproof piezīmes (pat ja tas ir
ūdensizturīgs pulkstenis):
jāņem vērā šādas metodes, jo tās
vājina ūdensnecaurlaidību.

IEKRAUŠANA

Uzlāde tiek veikta, izmantojot
komplektā iekļauto lādētāju. Kad
uzlāde ir pabeigta, pulkstenis
automātiski ieslēdzas.
Ja pulksteni nelietojat ilgāk par mēnesi,
pilnībā uzlādējiet to un izslēdziet, lai
saglabātu pareizu akumulatora
ietilpību.

SVARĪGA INFORMĀCIJACITAS IETEIKSMES

1Zems akumulatora uzlādes līmenis:
Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems,
nekavējoties uzlādējiet ierīci, lai
aizsargātu akumulatora darbības laiku.

2.Iekraušana:
Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek
uzlādēts.

3. apkārtējās vides temperatūra virs
50°G uzlādes laikā. C var izraisīt ierīces
pārkaršanu, deformāciju un apdegšanu.

4Lūdzu nepeldēt, nirt un nelietot ierīci
zem ūdens.

5.Ierīcē ir iebūvēts akumulators, un to ir
aizliegts atsevišķi demontēt.

6.Bojājuma un akumulatora noplūdes
gadījumā jāizvairās no saskares ar acīm
un ādu.

DROŠĪBAS PASĀKUMI DÁMSKÉ SMARTWATCH
WATCHMARK WH2
Lietošanas instrukcija

watchmark.com


