
Lietojumprogrammu var instalēt divos veidos:
1. Viedpulksteņa izvēlnē izvēlieties ikonu "Ātrā atbilde" un
izmantojiet QR koda skenēšanas lietotni, lai skenētu kodu no
pulksteņa. Kad kods ir atpazīts, tālrunis lūgs atļauju instalēt
īpašo programmatūru.

      
     

Dienas laikā ierakstītie dati tiks dzēsti no ierīces katru dienu
plkst. 00:00.

3. Sirdsdarbības ritma monitors.
Ilgi nospiediet ikonu uz displeja, lai aktivizētu sirdsdarbības
monitora funkciju.

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju.
Mēs iesakām izmantot tikai oriģinālo akumulatoru, lādētāju
un piederumus, kas iekļauti ierīces komplektācijā.
Ražotājs un izplatītājs nav atbildīgs par trešo pušu piederumu
lietošanu.
(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas var nedaudz
atšķirties atkarībā no modeļa, jo rokasgrāmata ir
viedpulksteņa vispārīgs apraksts, daži modeļi var atšķirties no
standarta).
Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas saturu.

1. Lejupielādēt lietotni WearHealth
Lai sinhronizētu viedpulksteni ar viedtālruni, vispirms jāinstalē
lietotne.

IEVADLAPA
AKTIVĀCIJA 

Palaidiet lietotni, meklējiet pieejamo ierīču sarakstā, atlasiet
viedpulksteni un savienojiet to ar to. 
Ieslēdziet Bluetooth viedtālrunī un viedpulkstenī
(pārliecinieties, ka abas ierīces ir redzamas ārējām ierīcēm).

2. soļu skaitītājs, kaloriju skaitītājs, nobrauktais attālums.
Kad ierīce ir ieslēgta, automātiski tiek aktivizētas tādas
funkcijas kā pedometrs, kaloriju skaitītājs un nobrauktais
attālums. Dati tiek rādīti reālajā laikā.
Kad ierīce ir savienota ar Bluetooth lietotni, sporta funkcijas
tiek sinhronizētas reāllaikā. Dati no ierīces tiks nosūtīti uz
viedpulksteņa lietotni, ja abās ierīcēs ir aktivizēts Bluetooth.

1. Tēmas izvēle.
Lai izvēlētos tēmu, saskarnē ilgi nospiediet skārienpogu. Lai
ievadītu tēmas, īsi pieskarieties ekrānam, un jums jāredz, no
kurām tēmām varat izvēlēties. Ja esat izvēlējies konkrētu
tēmu, jums tā būs jāpatur ilgāk. 

FUNKCIJAS

2. Lejupielādēt no oficiālā Google Play veikala. Lai to izdarītu,
autorizējieties Google veikalā un meklējiet programmu "F Fit".
Pēc tam instalējiet to.

Pirms lejupielādējat programmu, pārbaudiet, kāda
operētājsistēma tiek izmantota jūsu viedtālrunī.
Savietojams ar iOS no 9.0 versijas un Android no 5.0 versijas.

IERĪČU STARPSAVIENOJUMS

APROCES IESTATĪJUMI

Paceliet sviras ar plānu instrumentu no attiecīgās puses,
uzmanoties, lai neizliektu detaļas.

CIENĪJAMAIS KLIENTS, 
PALDIES, KA IEGĀDĀJĀTIES MŪSU PRODUKTU!

Sprādzes novietojums sēdeklī ir saskaņots ar rievu siksnas
pretējā pusē.

Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet viedpulksteni.

Kad pāra savienošana un sinhronizācija ir pabeigta,
pulkstenis ir gatavs lietošanai.

Sieta aproce ir ļoti labs risinājums, jo tā ļauj pielāgot aproces
apkārtmēru jūsu plaukstai.

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet
viedpulksteni. Pēc uzlādes pieskarieties displejam uz 3
sekundēm, un ierīce ieslēgsies, t. i., parādīsies sākuma
ekrāns.

Nospiediet un turiet sirdsdarbības interfeisu vai īsi
nospiediet pogu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē. Mērījumu
vēsture tiek parādīta galvenajā sirdsdarbības interfeisa
ekrānā.
Kontrolējot sirdsdarbības frekvenci, ierīce jāvalkā stingri uz
rokas.

4. Miega uzraudzība.
Noklusējuma laiks, kad ierīce uzrauga miegu, ir no plkst.
22:00 līdz 8:00.

SPORTA REŽĪMI

Ja lietojat miega palīglīdzekli, no rīta varat pārbaudīt, cik ilgi
gulējāt pagājušajā naktī.

- Skrējiens,
- pastaigas, 
- kāpšana, 
- riteņbraukšana, 
- peldēšana, 
- galda teniss

Lai sāktu vingrinājumu, turiet skārienpogu, līdz tas sāk vibrēt.
Uzsākot treniņu, tiks parādīts datums, soļu skaits un
sirdsdarbības ātrums.

STOPER
Laiksumrāžus iedarbina, ilgi nospiežot skārienpogu uz
hronometra interfeisa. Ar vienu pieskārienu iedarbina un aptur
taimeri. 

ATGĀDINĀJUMA FUNKCIJA
 PIEZĪME

1. Ieslēdziet lietotni, lai atgādinātu par iepriekš ieplānotu
notikumu. Tā parāda ieplānotā notikuma sākumu un nosūta
informāciju par tā beigām.

-Lūdzu, nelietojiet pulksteni dušā.
-Nēsājiet pulksteni uzkarsētā peldbaseinā, saunā vai citā vidē
ar augstu temperatūru un mitrumu.
-Nenoņemiet pulksteni, mazgājot rokas vai seju vai veicot
darbus, kas saistīti ar ziepju vai mazgāšanas līdzekļu
lietošanu.
-Pēc iegremdēšanas jūrā nomazgājiet no pulksteņa sāli vai
netīrumus.

Displejs: 0,96" IPS
Ūdensizturība: IP68

SVARĪGA INFORMĀCIJA

-pārliecinieties, ka pulksteņa sirdsdarbības lēca ir tuvu ādai.
-Dēļ laikapstākļu ādas temperatūra uz plaukstas rokas ir
pārāk zema, kas ietekmē sirdsdarbības kontroli.

PARAMETRI

Šo norādījumu neievērošana var saīsināt akumulatora
darbības laiku vai izraisīt iekārtas bojājumus, ugunsgrēku,
ķīmiskus apdegumus, elektrolīta noplūdi vai personas
traumas.
-Nepakļaujiet ierīci karstuma avotiem vai vietām ar augstu
temperatūru.
-Nelietot ekstrēmos apstākļos
-Konsultējieties ar vietējo atkritumu apglabāšanas nodaļu
saskaņā ar vietējiem noteikumiem.

BATERIJAS (BRĪDINĀJUMS)

GARANTIJA
Garantijas apkalpošana:
1. Normālā produktu lietošanā, ja produkts nav bojāts ar
necilvēcīgu iejaukšanos, no iegādes datuma patērētājiem ir
bezmaksas garantijas apkalpošana, mēneši. 
2. viens no šādiem apstākļiem, kad patērētājs nevar izmantot
garantijas tiesības un intereses:
A. paša nodarīts kaitējums
B. pēc garantijas termiņa beigām
C. netiek ievērotas lietošanas, tehniskās apkopes un
produkta bojājumu instrukcijas.
D. demontēt, remontēt izstrādājumus, iegremdēt ūdenī bez
atļaujas,

Sirdsdarbība: optiskā sirdsdarbība
Bluetooth: 4.0
Sensors

No hronometra saskarnes var iziet, ilgi nospiežot skārienpogu.

Ilgstoši nospiežot skārienpogu, kustība tiek apturēta un tiek
parādīti pašreizējie treniņa dati, bet ar vienu nospiešanu
sporta režīms tiek izslēgts.

2. Ienākošo zvanu brīdinājumi. 
Sākuma ekrānā tiks parādīts numurs, no kura nāk zvans.
3. SMS paziņojumi.
4. Paziņojumi no sociālo tīklu lietotnēm, piemēram, WeChat,
QQ, Facebook, Twitter u. c.

 2.Piezīmes par ūdensizturību (lai gan tas ir ūdensizturīgs
pulkstenis):
 Pievērsiet uzmanību šādām metodēm, jo tās vājina
ūdensizturību.

 
www.watchmark.cz

ul. Paprotna 7
Wrocław
POLAND

1.Aizsardzība:
-notīriet pulksteni ar mīkstu drāniņu, lai saglabātu pulksteņa
un siksniņas tīrību (izmantojiet tīru ūdeni vai jūras ūdeni).

Akselerometrs, soļu analīze, sēdēšanas režīma izsaukšana,
miega režīma izsaukšana
Akumulators: 120mAh
Sistēmas atbalsts: Android 5.0+, IOS 9.0+
Osta: uzlāde

DÁMSKÉ SMARTWATCH
WKW10 

Lietošanas instrukcija


