
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą naudotojo
vadovą. Rekomenduojama naudoti tik originalų
akumuliatorių, įkroviklį ir priedus, kurie pateikiami kartu su
prietaisu.
Nei gamintojas, nei platintojas neatsako už trečiųjų šalių
priedų naudojimą.
(Šiame vadove nurodytos funkcijos gali šiek tiek skirtis
priklausomai nuo modelio, nes šis vadovas yra bendras
išmaniojo laikrodžio aprašymas, kai kurie modeliai gali
nukrypti nuo standarto).
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, įkraukite jį ne
trumpiau kaip 2 valandas.
Prieš naudodamiesi prietaisu turite atsisiųsti programą,
įdiegti programą ir patvirtinti visus leidimus, nes priešingu
atveju nebus galima naudotis visomis funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

Fizinis mygtukas:
- Ilgas paspaudimas įjungia / išjungia prietaisą.
- Trumpas paspaudimas įjungia/išjungia pagrindinį ekraną.
- Trumpai paspaudus pasirinktą funkciją, grįžtama į pagrindinį
ekraną.

Jutiklinis mygtukas:
- Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad įvestumėte
žinutes. 
- Pasirinkę funkciją, palieskite ją, kad pradėtumėte veiksmą.
- Iš pagrindinio meniu braukite į dešinę, kad patektumėte į
paveikslėlių meniu .
- Pagrindiniame meniu vilkite žemyn, kad patektumėte į
nustatymus. 

MYGTUKŲ PAAIŠKINIMAS

Įkraunama naudojant pridedamą įkroviklį. Prijungus, ekrane
pasirodys įkrovimo piktograma. Kai įkrovimas bus baigtas,
išmaniojo laikrodžio ekrane bus rodomas pranešimas:
FINISH
Pilnas įkrovimas paprastai trunka apie 2 valandas.
Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.
Pastaba: Jei to nepadarysite, gali sutrumpėti prietaiso
akumuliatoriaus veikimo laikas. 

ĮKROVIMO INSTRUKCIJOSGERBIAMAS KLIENTE, AČIŪ
 UŽ MŪSŲ PRODUKTO ĮSIGIJIMĄ!

PROGRAMA

Kad laikrodis būtų prijungtas prie telefono, turite atsisiųsti
programą "Da Fit".
Tai galima padaryti dviem būdais:
1.Android telefonas: ieškokite ir atsisiųskite programą
 "Da Fit" programa iš "Google Play".
2. "iOS" telefonas: ieškokite ir atsisiųskite programėlę "Da Fit"
iš "Apps Store".

Įdiegę programėlę, įjunkite "Bluetooth" ir programėlę
telefone. Patvirtinkite pranešimus ir kitus prašomus leidimus.
Užpildykite savo asmeninę informaciją - eikite į piktogramą
apatiniame dešiniajame kampe ir spustelėkite "Profilis".
Norėdami prijungti laikrodį, spustelėkite apatiniame kampe
esančią vidurinę laikrodžio piktogramą ir spustelėkite "Add
device". Jūsų telefone bus ieškoma "Bluetooth" įrenginių ir
turėtumėte pasirinkti atitinkamą modelį (CF18P).

Fizinis mygtukas

- Laikas / data: duomenys bus atnaujinti automatiškai, kai
išmanusis laikrodis bus sėkmingai prijungtas prie programėlės. 
-Pagrindinė sąsaja: norėdami pakeisti pagrindinio ekrano
išvaizdą, palaikykite jį nuspaustą 2 sekundes, tada galite
pasirinkti rinkiklį. Pasirinkę, pasirinkite jį trumpu spustelėjimu. 

Paleidę programą bakstelėkite vidurinę laikrodžio piktogramą.
Tada eikite į "Pranešimai" ir pasirinkite, kokius pranešimus norite
gauti. Galite pasirinkti viską. 
Yra funkcija "Telefonas", norėdami ją įjungti, turite pažymėti šią
parinktį programoje. Pasirinkus šią funkciją įeinantys
skambučiai į telefoną bus matomi laikrodyje. Taip pat galima
naudoti funkciją "Žinutės", norėdami ją paleisti, turite pažymėti
šią parinktį programoje. Patikrinus, į telefoną išsiųstos SMS
žinutės bus matomos laikrodyje.
Jei norite peržiūrėti žinutes, vilkite aukštyn pagrindiniame
ekrane. 

PROGRAMOS TAIKYMAS

NAUJIENOS

Kad galėtumėte naudotis dabartinėmis programomis, turite jas
reguliariai atnaujinti. Informacija apie programą pateikiama
dešiniajame apatiniame kampe esančioje piktogramoje. 

GALVINĖS FUNKCIJOS

Laikrodyje įmontuoti 4 ciferblatai, tačiau specialioje programoje
galime atsisiųsti daug daugiau ciferblatų - tam eikite į vidurinę
laikrodžio piktogramą ir pasirinkite "Watch Face". Tada
spustelėkite "Daugiau laikrodžio ciferblatų" ir atsisiųskite
pasirinktą ciferblatą. 
- Miego monitorius: išmanusis laikrodis įsijungia automatiškai 
nuo 22 val. vakaro iki 8 val. ryto. Programėlėje galite patikrinti
visą informaciją apie savo miego kokybę. Jei laikrodis prijungtas
prie telefono, miego kokybės duomenys išsaugomi
automatiškai. 
programėlėje.
- Pranešimai. Norėdami peržiūrėti pranešimus su turiniu, eikite į
programą ir pasirinkite norimą pranešimą. Taip pat turėsite gauti
tam tikrus sutikimus iš paties telefono. Laikrodis vibruos, kai bus
gautas skambutis arba pranešimas. Paspaudę fizinį mygtuką
taip pat galite išjungti skambučio vibraciją. Skambutį taip pat
galima atmesti iš išmaniojo laikrodžio.
- Būsenos juosta: ją galima išplėsti iš pagrindinio ekrano (vilkite
žemyn). Rodoma "Bluetooth" ryšio būsena, ryškumo ir vibracijos
nustatymai bei nustatymai.

- Informacija apie veiklą: Norėdami peržiūrėti duomenis, t. y.
nueitų žingsnių skaičių, sudegintų kalorijų skaičių ir įveiktą
atstumą, pradinį ekraną pastumkite į kairę. Priklausomai nuo
pasirinkto rinkiklio, dalis šios informacijos bus rodoma
pagrindiniame ekrane. Duomenys taip pat bus išsaugoti
programoje. Laikmatis bus atstatytas 24:00 val. 
- Nuotolinis muzikos valdymas: telefone grojamą muziką galima
valdyti laikrodžiu. Įjungę muziką telefone, išmaniojo laikrodžio
meniu pasirinkite muzikos piktogramą. 
- Orų prognozė: Orai sinchronizuojami su laikrodžio programėle.
Telefone turi būti įjungta GPS funkcija, o vietines oro sąlygas
galima sužinoti iš įprasto tinklo.
 - Sporto režimai: Galite rinktis iš 7 sporto režimų: ėjimo, bėgimo,
važiavimo dviračiu, krepšinio, futbolo, badmintono, šokinėjimo.
Norėdami pasirinkti konkrečią veiklą, įveskite režimų piktogramą,
spustelėkite žaisti ir pasirinkite norimą režimą. Užsiėmimo metu
galite padaryti pertraukėlę ir tęsti veiklą. Priklausomai nuo veiklos
galėsite fiksuoti savo širdies ritmą, sudegintas kalorijas, nueitą
atstumą, žingsnių skaičių ir judėjimo greitį. 

- Kraujospūdis: kraujospūdis - tai jėga, kuria kraujas spaudžia
arterijų sieneles širdies raumens susitraukimo metu ir po to
diastolės metu. Pripažinta sistolinio kraujospūdžio norma yra
120 mm Hg, o diastolinio - 80 mm Hg.Tačiau svarbu prisiminti,
kad kraujospūdis per dieną nuolat kinta, taip pat kinta su
amžiumi. Norėdami išmatuoti kraujospūdį, išmaniojo laikrodžio
meniu pasirinkite atitinkamą piktogramą, spustelėkite ją ir
palaukite kelias sekundes. Rezultatas bus rodomas laikrodžio
ekrane.
- Kraujo įsotinimas deguonimi (arba prisotinimas deguonimi):
normalu, kad įsotinimas turėtų būti 95-100 %. Norėdami
išmatuoti deguonies kiekį kraujyje, išmaniojo laikrodžio meniu
pasirinkite deguonies kiekio piktogramą, spustelėkite ir
palaukite kelias sekundes. Rezultatas bus rodomas laikrodžio
ekrane.
- Širdies ritmas arba pulsas - tai širdies raumens susitraukimų
skaičius per minutę. Norėdami išmatuoti širdies ritmą, išmaniojo
laikrodžio meniu pasirinkite širdies ritmo piktogramą,
spustelėkite ją ir palaukite kelias sekundes. Rezultatas bus
rodomas laikrodžio ekrane. Pripažinta norma yra 60-100 dūžių
per minutę.
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Garantinis aptarnavimas:
1. Įprastai naudojant gaminius, jei gaminys neturi mechaninių
pažeidimų ir yra netinkamai naudojamas, 24 mėnesius nuo
įsigijimo datos vartotojai gali pasinaudoti nemokama garantine
paslauga.
2. Vartotojai negali pasinaudoti garantija, jei:
A. jie patys padarė žalą,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie nenaudojo gaminio pagal naudojimo ir priežiūros
instrukcijas,
D. jie gaminį išardė, taisė arba panardino. 
vandenyje.

GARANTIJA

2.Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei tai yra vandeniui
atsparus laikrodis):
 Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus metodus, nes jie silpnina
atsparumą vandeniui.
-Nenešiokite laikrodžio dušo patalpoje.
-Nenešiokite laikrodžio izoliuotame baseine, saunoje ar kitoje
aukštos temperatūros ir drėgmės aplinkoje.
-Nenešiokite laikrodžio plaudami rankas ar veidą, dirbdami
darbus, kuriuos atliekate naudodami muilą ar ploviklį.-Pamerkę
laikrodį į jūrą, nuplaukite nuo jo visą druską ar nešvarumus.

1.Apsauga:
-laikrodį valykite minkšta šluoste, kad laikrodis ir juosta būtų
švarūs (naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį).
-įsitikinkite, kad laikrodžio širdies ritmo lęšis yra arti odos.

SVARBI INFORMACIJA

- Vienetų konfigūracija: įeikite į programą, pasirinkite vidurinę
laikrodžio piktogramą, tada įveskite "Other".

- Sėdimas gyvenimo būdas, vandens priminimas: Programėlėje
galite nustatyti, kada turėtumėte judėti arba gerti vandenį.
Norėdami atlikti nustatymus, eikite į programą, spustelėkite
vidurinę laikrodžio piktogramą ir pasirinkite "Kita". 

- Menstruacijų ciklo priminimas: nustatomas iš programėlės.

- Žadintuvas: programėlėje galite nustatyti kelis žadintuvus. 

- Chronometras: Chronometro funkcija skirta laikui matuoti.
Norėdami paleisti chronometrą, eikite į jo piktogramą ir
spustelėkite žaisti. 

-Nuotraukų darymas nuotoliniu būdu: ši funkcija leidžia
fotografuoti nuotoliniu būdu, kai laikrodis prijungtas prie
telefono. 

SMARTWATCH 
WATCHMARK WCF18 PRO

Naudojimo instrukcijos

watchmark.com


