
Pirms lietošanas sākuma rūpīgi izlasiet visu lietošanas
instrukciju. Ieteicams izmantot tikai oriģinālo akumulatoru,
lādētāju un piederumus, kas iekļauti kopā ar ierīci saņemtajā
komplektā.
Ražotājs un izplatītājs nav atbildīgs par trešo pušu piederumu
lietošanu.
(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas dažādos modeļos var
nedaudz atšķirties, jo rokasgrāmatā ir sniegts vispārīgs
viedpulksteņa apraksts, daži modeļi var atšķirties no
standarta).
Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce jālādē vismaz 2 stundas.
Pirms ierīces lietošanas ir jālejupielādē un jāinstalē lietotne un
jāpieņem visas atļaujas, pretējā gadījumā visas funkcijas
nebūs pieejamas.
Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas saturu

8.Sporta funkcija: izvēlieties sporta režīma saskarni. Ir daudz
sporta režīmu, no kuriem izvēlēties, piemēram, skriešana,
pastaiga, riteņbraukšana, stacionārais velosipēds, joga,
badmintons. Lai izvēlētos konkrētu sporta režīmu, noklikšķiniet
uz izvēlētā režīma ikonas. Sporta laikā pulkstenis mēra tādus
parametrus kā laiks, sadedzinātās kalorijas un sirdsdarbība. Lai
izietu no izvēlētā režīma, nospiediet sānu pogu vai pārvietojiet
ekrānu uz labo pusi, lai apstiprinātu izejas atļauju.

Šis izstrādājums izmanto magnētisko uzlādi.
Pievienojiet lādētāju USB ievadei un ierīces aizmugurējiem
uzlādes kontaktiem. Pēc savienošanas uzlāde sāksies
automātiski, un ekrānā parādīsies uzlādes ikona. 
Pilna uzlāde parasti aizņem 2 stundas, ierīces gaidīšanas laiks
ir līdz 25 dienām, 4-7 dienas darba režīmā. Nelietojiet
pulksteni, kamēr tas tiek uzlādēts.
Piezīme: nepievienojiet magnētisko uzlādes kabeli vienlaikus
2 kontaktiem ar vadošiem materiāliem, jo tas var izraisīt
īssavienojumu.

4.Pedometer: skaita vienā dienā veikto soļu skaitu. Pulkstenis
tiek atjaunots pusnaktī.
5.Ķermeņa temperatūra: lai mērījumi būtu pēc iespējas
precīzāki, pulksteņa apakšdaļai ir precīzi jāpiespiežas pie ādas.
Temperatūras tests jāveic pēc 10 minūšu viedpulksteņa
nēsāšanas. Lai viedpulksteņa izvēlnē izmērītu temperatūru,
izvēlieties attiecīgo ikonu. Varat iestatīt lietotni, lai mērītu
nemainīgu temperatūru, atlasiet "Temperatūras uzraudzība" un
pēc tam apstipriniet. Varat arī iestatīt temperatūras monitoringa
laiku (mērījumu sākuma un beigu laiku). Monitoringa intervāls
nozīmē mērījumu biežumu.

Po Lai instalētu lietotni, tālrunī ieslēdziet Bluetooth un lietotni. 

Piesakieties. To var izdarīt vairākos veidos, piemēram,
izmantojot Google, Facebook, WeChat u. c. Pēc tam jums ir
jānorāda personas dati, t. i., segvārds, dzimums, dzimšanas
datums, augums, svars, dienas soļu mērķis un jāapstiprina
atļauja.

Cilnē "ierīces" noklikšķiniet uz "pievienot ierīci". Turiet
pulksteni tuvu tālrunim un atrodiet tā atrašanās vietu. Pēc
tam noklikšķiniet uz vajadzīgā tālruņa modeļa. Jums tiks
piedāvāts apstiprināt savienošanu pārī ar tālruni
viedpulkstenī.

Lai izvēlētos ciparnīcu, aptuveni 3 sekundes turiet galveno ekrānu
un pēc tam īsi noklikšķiniet uz skārienpoga, lai pārslēgtu
ciparnīcas. Pēc izvēles izdarīšanas turiet skārienpogu aptuveni 3
sekundes, lai apstiprinātu izvēli.
Turklāt lietotnē ir daudz ciparnīcu, no kurām varat izvēlēties. 
Varat arī pielāgot sākuma ekrānu. Varat izvēlēties tapetes, rādītāju
izskatu, elektroniskajā pulkstenī varat izvēlēties rādītā laika krāsu,
un galvenajā ekrānā ir iespējams pievienot ikonas soļu,
sirdsdarbības, sadedzināto kaloriju un nobrauktā attāluma
rādītājiem.

CIENĪJAMAIS KLIENTS, PALDIES PAR 
JŪS ESAT IEGĀDĀJIES MŪSU PRODUKTU!

 3.Informācija par aktivitāti: paplašināma no sākuma ekrāna
(pārvelciet pa kreisi) - soļu skaits, nobrauktais attālums, vidējais
sirdsdarbības pulss un dienas laikā sadedzinātās kalorijas. Dati
tiks saglabāti lietotnē. Skaitītājs tiks atiestatīts plkst. 24:00.

Lejupielādējiet un instalējiet lietotni
SMART TIME PRO un izveidojiet savu
pulksteni, lai varētu sinhronizēt datus
no lietotnes. Programma ļauj iestatīt
mērķus, analizēt datus un daudz ko
citu.

 
 

Pirms pirmās lietošanas reizes pulkstenis ir jāuzlādē un
jāaktivizē.

PIRMĀ IZMANTOŠANA

CIFERNICKS

FUNKCIJASUZLĀDES INSTRUKCIJAS

PIETEIKUMI

6. Asinsspiediena mērīšana: Lai veiktu mērījumu, pulksteņa
izvēlnē izvēlieties bp mērījumu. Veicot mērījumus, rokas
nedrīkst būt plakanas, un pulksteņam cieši jāpieguļ pie ādas.
Pieņemta norma sistoliskajam spiedienam ir 120 mm Hg, bet
diastoliskajam - 80 mm Hg. Tomēr jāatceras, ka dienas laikā
spiediens pastāvīgi mainās un mainās arī ar vecumu. Jo
vecāks cilvēks ir, jo lielāks ir spiediens. Citas normas attiecas arī
uz bērniem un cilvēkiem, kas slimo ar hroniskām slimībām.
7. Sirdsdarbība. Mērījumu veic, skenējot ādu ar zaļu optisko
gaismu. Ja vēlaties apturēt mērījumu 
pavelciet ar pirkstu pa labi vai pa kreisi. Standarti 
sirdsdarbības mērījumu rezultāti ir 60-90 sitieni minūtē.
Profesionāliem sportistiem var būt mazāk nekā 60 sitienu
minūtē. Tomēr intensīvas fiziskas slodzes laikā mērījumi var
sasniegt pat 200 sitienu minūtē.

1.Time/Date: sinhronizē datumu un laiku no tālruņa pēc tam,
kad viedpulkstenis ir veiksmīgi savienots ar lietotni.

2.Statusa josla: var izvērst no sākuma ekrāna (velciet uz leju).
Tiek parādīts Bluetooth statuss, informācija par enerģijas
patēriņu, spilgtuma iestatījumi, kā arī iestatījumi, vibrācija un
režīms "Netraucēt".

9.Sleep monitorings: Kad iemiegat, pulkstenis automātiski
pārslēdzas uz miega noteikšanu. Viedpulkstenis reģistrē tādus
datus kā miega ilgums un miega kvalitāte miega laikā, kā arī to,
cik reizes nakts laikā pamosties. Dati tiek nosūtīti uz lietotni.
10. Kamera: Šī funkcija ļauj uzņemt tālvadības fotoattēlus, kad
pulkstenis ir savienots ar tālruni.
11. Trauksmes signāls: Var iestatīt no tālruņa lietotnes
12. Tālruņa atrašana.
13. Grafiks: Varat iestatīt līdz 5 tikšanās reizēm (redzamas
pulksteņa ekrānā) ar iespēju atgādināt par tikšanos.
14. Veselības aprūpe: Menstruālā cikla atgādinājums: jāiestata
no lietotnes.
15. Atpakaļgaismojums: varat izvēlēties ekrāna aizmugures
apgaismojuma laiku (5 līdz 8 sekundes). Īsāks akumulators
ietaupa laiku

Garantijas apkalpošana:
1. Ja ražojumu lietošana ir normāla, ja vien ražojumam nav
mehānisku bojājumu un to nav izraisījusi nepareiza lietošana,
patērētāji var izmantot bezmaksas garantijas apkalpošanu
pēc 24 mēnešiem no iegādes datuma.
2:
A. viņi paši radīja kaitējumu,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar lietošanas un
apkopes instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, salaboti pašu spēkiem vai iegremdēti
ūdenī.

Lūdzu, nelietojiet pulksteni dušā.
-Nēsājiet pulksteni uzkarsētā baseinā, saunā vai citā
paaugstinātas temperatūras/mitruma vidē.
-Nenoņemiet pulksteni, kad mazgājat rokas vai seju vai
strādājat tur, kur tiek lietotas ziepes vai mazgāšanas līdzekļi.
-Pēc iegremdēšanas jūrā noteikti nomazgājiet no pulksteņa
sāli vai netīrumus.

GARANTIJA

1.Zems akumulatora uzlādes līmenis:
Ja akumulators ir izlādējies, nekavējoties uzlādējiet ierīci, lai
aizsargātu akumulatora darbības laiku.
2. Uzlāde:
Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek uzlādēts.
3. Neizmantojiet pulksteni, kamēr notiek uzlāde.
50 grādi pēc Celsija var izraisīt ierīces pārkaršanu,
deformāciju un apdegšanu.
4. Lūdzu, nepeldiet, nirt un nelietojiet ierīci zem ūdens.
5. Ierīcē ir iebūvēts akumulators, un to ir aizliegts izjaukt
pašrocīgi.
6. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu akumulatora
plīsuma un noplūdes gadījumā.

1.Aizsardzība:
-notīriet pulksteni ar mīkstu drāniņu, lai saglabātu pulksteņa un
siksniņas tīrību (izmantojiet tīru ūdeni vai jūras ūdeni).
- Pārliecinieties, ka pulksteņa sirdsdarbības lēca ir tuvu jūsu
ādai.
- laikapstākļu dēļ ādas temperatūra uz jūsu plaukstas ir pārāk
zema, un tas ietekmē sirdsdarbības kontroli.
2. Piezīmes par ūdensizturību (lai gan tas ir ūdensizturīgs
pulkstenis):
Pievērsiet uzmanību šādām metodēm, jo tās pasliktina
hidroizolāciju.
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IESNIEGT
Uzlāde tiek veikta, izmantojot komplektā iekļauto uzlādes kabeli.
Kad uzlāde ir pabeigta, pulkstenis automātiski ieslēdzas.
Ja pulksteni nelietojat ilgāk par mēnesi, pilnībā uzlādējiet to un
izslēdziet, lai saglabātu pareizu akumulatora ietilpību.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

DROŠĪBAS PASĀKUMI

Pieteikumā cilnē "Statuss" ir šādi dati:
- Dienas laikā nostaigāto soļu skaits, sadedzināto kaloriju skaits un
veiktais attālums.
- Sirdsdarbības mērījumi dienas laikā, kas attēloti grafikā. Mums ir
arī informācija par maksimālo, vidējo un minimālo sirdsdarbības
frekvenci.
- Asinsspiediena mērījumu rezultāti, kas attēloti grafikā
- Grafikā attēlota miega kvalitāte. Nodrošina kopējo miega laiku un
precīzus miega kvalitātes datus.
- Ķermeņa temperatūras mērīšana dienas laikā.

IKDIENAS MĒRĪJUMI

APARATŪRAS PRASĪBAS

iOS 11.0 un jaunāka versija
Android 5.0 un jaunāka versija
Bluetooth 4.0 atbalsts
 

Android 5.0 +              iOS 11.0 +

SMARTWATCH 
WATCHMARK WR6

Lietošanas instrukcija

www.watchmark.lat

16. Ekrāna ieslēgšana, pārvietojot: kad iedarbināsiet funkciju, tā
parādīsies mūsu norādītajā laikā.
(Pārvelciet pa labi) Noklikšķiniet uz ziņojuma, kas parādās
pulksteņa ekrānā, lai skatītu tā saturu, ritiniet uz augšu vai uz leju.
Pārvelciet pa labi, lai izietu.
18. Push ziņojumi: Nospiediet "Ierīces", atlasiet "push messages",
atzīmējiet, kādus paziņojumus vēlaties saņemt.
19. Ienākošie zvani.
20. Netraucēt: Pēc aktivizēšanas iestatītajā laika periodā jūs
nesaņemsiet paziņojumus (izņemot trauksmes signālus). 
21. Aizņemtība: varat izmantot lietotni, lai iestatītu, kad vēlaties
pārvietoties. Lai veiktu iestatījumu, atveriet lietotnes ikonu
"Ierīces" un izvēlieties "Aizņemtība".


