ZROZUM SWÓJ ZEGAREK

Kontakt:
Sklep medyczny
ul. Paprotna 7 CH Marino
51-177 Wrocław
tel.: 570 858 552
watchmark.pl
GPS WATCH
SMART SPORT WATCH
Instrukcja obsługi

1.Dotyk ekranu (operacja)
-w dół: zmiana strony
-w górę: zmiana strony
-w lewo: zmiana strony
-w prawo: zmiana strony/powrót
-klik: ok
2.Boczne klawisze
-pierwszy: krótkie przytrzymanie : w dół
długie przytrzymywanie: w górę
-środkowy klawisz zatwierdzający
-ostatni: krótkie przytrzymanie: powrót/jasność
ekranu
długie przytrzymanie: włącz/wyłącz
3.Spód zegarka
-góra: miejsce na ładowanie
-środek: serce zegarka
-dół: GPS

STRONA GŁÓWNA
1. Zmiana interfejsu strrony głównej : góra i dół
2.zegar: kliknij puste pokrętło, kliknij ikonę
„telefon” lub „SMS”, aby szybko wyświetlić rekor

3. Dzieiejsze tempo: lewo aby zobaczyć ''kroki''
4. Dane snu: lewo
5. Tętno: kliknij na ''heart rate'' aby monitorować
6. Stoper: funkcja, czas ułamkowy
7. Kompas

8. Strona skrótów: powszechnie urzywany
interfejs
-tryb
przypomnienia(dźwięk/wibracje/dźwięk+wibr
acje)
-APP QR kod
-jasność
-bluetooth

SPORT

1.Sport interfejs : będąc w ustawieniach zegara
idź w lewo (sport), wybierz swój sport i zobacz
cała historię oraz ustawienia.
2.Spacer na zewnątrz: kliknij na ''outdoor
walking'', czas będzie obliczany automatycznie
po połączeniu się z satelitą (to musi być
używane na świeżym powietrzu aby
kontrolować drogę i odległość poprzez
łączność z satelitą).
3.W ruchu:
-ikona migająca: łączący satelitę
-Ikona statyczna: podłączona satelita
-Brak ikony: nie łączy z satelitą
Ruch pauzy w prawo:
-przesunięcie w prawo aby zaiwesić i wejść w
interfejs ścieżki,przejrzyj wszystkie rodzaje
danych sporrtowych, przesuwając w górę i w
dół.

Wyjdź z automatycznego zapisu:
Naciśnij przycisk 2 razy, aby automatycznie
wyjść i zapisać dane lub w prawo do interfejsu
przetwarzania danych, kliknij „koniec” aby wyjść
i zapisać dane automatycznie.

*zapisz/nie zapisuj danych (dane są zbyt małe):
Naciśnij klawisz przesuwania w prawo do
interfejsu przetwarzania danych, wybierz
wyjście bez zapisania/ powrót, jeśli dane są zbyt
małe.
3.Ćwiczenia w hali:
wejdź w ,,indoor walking” i zacznij
automatycznie obliczać czas ( bez łączności z
satelitą)
4. Plywanie (identyikacja pływania+ rejestracja
okrążeń automatycznych):
Rozpocznij automatyczne obliczanie czasu po
kliknięciu na interfejs ,,pływanie” (wymaga to
standardowej akcji, aby automatycznie
przekodować okrążenia i zidentyfikować akcję)
Naciśnij klawisz powrotu, aby zawiesić i
wyświetlić dane ( w trybie pływanie system
dotyku jest wyłączony, funkcjonują tylko
przyciski)
5.Historia:
Zobacz całą aktywność z tego miesiąc,
przesuwając w górę zobaczysz całą swoją
aktywność, kliknij aby zobaczyć szczegóły.
6.SPORT ustawienie:
W zależności od potrzeb użytkownika
konfiguracja jest funkcją związaną z ruchem,
tak jak ustawienie wartości docelowej, funkcja
przypomnienia, przełączanie jednostek, dane
osobowe i tak dalej.

MENU GŁÓWNE
1.W sportowym intefejsie, kliknij na biały
bloczek po prawej aby wejść w menu główne.
Znajduje się tam:
-jeżyk
-jasność zegarka
-przywrócenie ustawień fabrycznych
-nazwa bluetooth, numer wersji
oprogramowania

APK/APP
1.Zainstaluj APK/APP
Użyj telefonu do zeskanowania kodu QR ,
pobierz i zaistaluj program obsłuwiany przez
twój telefon (android lub IOS) zgodnie z
wytycznymi odtyczącymi odpowiedznich
ustawień.
*wskazówka: zegarek może być używany
niezależnie, więc jeśli nie potrzebujesz
powiadmonieć o wiadomościach i przesyłać
danych z telefonu komóerkowego, nie musisz
instalować programu apk/app
2.Połączenie bluetooth
Za pomocą aplikacji kliknij ''urządzenia do
podłączenia'' wyszukaj ,,SPROT'' i połącz się.
Gdy połączenie się powiedzie wyskoczy okno
dialogowe ,,dopasuj” , kliknij ,,parowanie”, a
następnie zsynchronizuj dane ruchu zgodnie z
wytycznymi APP/APK.
(przed połączeniem Bluttooth upewnij się, że
bluetooth>ustawienie bluetooth>stan
lokalnego wyszukiwania zegarka” są otwarte)

3.Wyświetlanie danych całodniowych:
Przyłącz na interfejs ,,zaliczanie
kroków/sen/tętno”, aby zobaczyć losowe
nagranie dnia.
4.Zobacz dane sportowe:
Przejdź do interfejsu sportowego, aby losowo
wyświetlić historię
Uwaga: dane sportowe po stronie zegarka mogą
być zsynchronizowane tylko za jednym razem.

FAQ

1.Jak podłączyć telefon? -Czy połączenie z
telefonem komórkowym zostało otwarte:
- Czy na telefonie zainstalowano APP/APK
- Telefon jest połączony z innymi produktami
- Zegarek jest połączony z innym zegarkiem

Uwaga: Po podłączeniu zegarka po raz 1 w
oknie dialogowym pojawi się okienko, kliknij
''dopasuj''.

2. Bluetooth się nie łączy : -zamknij i wyłącz
APP/APK:
- usuń zapis połączenia bluetooth w telefonie
-usuń zapis połączenia bluetooth w zegarku
-wyłącz telefon bluetooth
włącz telefon bluetooth i połącz ponownie.
3.Brak łączności z satelitą:
-pozostań nieuruchomiony podczas
wyszukiwania satelity
-potwierdź, że środowisko zewnętrzne jest
otwarte
-potwierdź, że nie jesteś w zamkniętym
pomieszczeniu
-potwierdź moc baterii zegarka
Uwaga: proszę używać go w środowisku
zewnętrznym. Otaczające budynki, gęste lasy i
zła pogoda będą miały wpływ na sygnały
satelitarne.
4.Jak długo zajmie połączenie satelity?
-Po raz pierwszy 2 godziny lub więcej satellit nie
jest podłączonych czas wyszukiwania wynosi 2
minuty
-Ciepło łączy satelitę (pozostać w miejscu przez
mniej niż 30 minut), a czas wyszukiwania wynosi
ok. 20 sekund

5.Bateria krótko trzyma: -Bateria może nie być
pełna energii elektrycznej;
-kabel ładujący może nie być w pełni włożony
do interfejsu ładowarki co doprowadziłoby do
awarii, proszę sprawdzić czy symbol baterii
zegarka jest naładowany
-proszę potwierdzić czy GPS jest otwarty przez
dłuższy czas
*funkcja pływania jest bez funkcji dotyku,
kiedy jest włączony czas pływania, system
automatycznie zamyka funkcje dotyku i działa
za pomocą przycisków
6.Błąd wartości tętna: -proszę potwierdzić, że
soczewka tętna zegarka jest blisko
powierzchni skóry

pogoda jest zbyt zimna by wpłynąć na
monitorowanie tętna7.Czy zegarek jest
wodoodporny?
Tak, wodoodporność Ip68, proszę nie
próbować pod gorącą wodą.
8.Czy można korzystać z zegarka bez
podłączenia do telefonu komórkowego?
Tak, dzięki wbudowanemu modułowi GPS,
zegarek może być używany niezależnie i
może być używany bez telefonu.

WAŻNE INFORMACJE
1.Ochrona:
-czyść zegarek miękką szmatką, aby utrzymać
zegarek i opaskę w czystości.(używaj czystej
wody lub wody morskiej)
-upewnij się, że soczewka tętna na zegarku
jest blisko skóry
-temperatura skóry na nadgarstku jest zbyt
niska z powodu pogody, co wpłynie na
kontrolę bicia serca.
2.Uwagi dotyczące wodoodporności (nawet
jeżeli jest to zegarek wodoodporny):
należy zwrócić uwagę na następujące
metody ponieważ osłabiają one
wodoszczelność.
-Proszę nie nosić zegarka w kabinie
prysznicowej
-Proszę nie nosić zegarka w ocieplonym
basenie, saunie lub w innym środowisku o
wysokiej temperaturze/wilgotności
-Nie należy nosić zegarka w przypadku mycia
rąk lub twarzy, wykonywania prac przy
których używamy mydła lub detergentu
-Po zanurzeniu w morzu należy umyć całą sół
lub brud z zegarka

PARAMETRY
Wyświetlacz:1.3” 240*240
Satelita: GPS+Baidou
Wodoodporny: Ip68

Tętno: Tętno optyczne
Bluetooth: 0.4
Czujnik
KompasAkcelerometr/Żyroskop: 3axis, 3D
Akcelerometr, analiza kroku, przypomina tryb
siedzący, przypomina o spaniu
Bateria: 430mAh
System wsparcia: Android 4.3+ , IOS 8+
Port: ładowanie
Waga: 71g
Rozmiar: 52/40/14.5mm
Wejście: 3.7V 1.0A MAX
Standard wykonania: LX10328-2018

BATERIA (OSTRZEŻENIE)
Niestosowanie się do poniższych wytycznych
może skrócić żywotność baterii urządzenia lub
spowodować uszkodzenie sprzętu, pożar,
oparzenia chemiczne, wycieku elektrolitu lub
obrażeń ciała.
-nie zależy narażać urządzenia na źródła ciepła
lub miejsca o wysokiej temperaturze.
-proszę nie używać w ekstremalnym środowisku
-Skonsultuj się z lokalnym działem utylizacji
odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

GWARANCJA
Serwis gwarancyjny:
1. Przy normalnym użytkowaniu produktów,
jeżeli produkt nie jest wadliwy przez ingerencję
inną niż ludzkie, od daty zakupu konsumenci
korzystają z bezpłatnej usługi gwarancyjnej, 12
miesięcy.
2. Jedna z następujących okoliczności, kiedy
konsumenci nie mogą korzystać z praw i
interesów gwarancyjnych:
A. samodzielne szkody
B. ponad okres gwarancji
C. nie zgodnie z instrukcjami użytkowania,
konserwacji i uszkodzenia produktu
D. bez zezwolenia na demontaż, naprawę
produktów, zanurzenie w wodzie,

