
PROGRAMA
Atsisiųskite "FitCloudPro" programėlę į savo telefoną. Tai galima
padaryti dviem būdais:
1. Nuskaitykite laikrodžio QR kodą.
2. Ieškokite programos "Play Store" arba "Apps Story"
parduotuvėje ir ją įdiekite.

ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS
Prieš naudodami laikrodį pirmą kartą, jį visiškai įkraukite. Įkrovus
laikrodis įsijungs automatiškai. Sulygiuokite įkrovimo galvutę ir
prijunkite magnetinio siurbimo įkrovimo prievadą, kol laikrodžio
ekrane pasirodys įkrovimo piktograma (2 val. nepertraukiamo
įkrovimo).

FUNKCIJOS
1. žingsniamatis: ši funkcija skaičiuoja kasdien nueitus žingsnius,
sudegintas kalorijas ir nueitą atstumą.
2. Miego monitorius: išmanusis laikrodis automatiškai pradeda
matuoti jūsų miego kokybę nuo 22:00 iki 8:00 val. Išsamią jūsų
miego kokybės ataskaitą bus galima rasti programėlėje.

MATAVIMAI
1. Išsikrovęs akumuliatorius: jei akumuliatorius išsikrovė,
turėtumėte nedelsiant įkrauti prietaisą, kad apsaugotumėte
akumuliatorių.
2. Įkrovimas: nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.
3. Įkrovimo metu aukštesnė nei 50 °C aplinkos temperatūra gali
sukelti prietaiso perkaitimą, deformaciją ir nudegimą.
4. Neplaukiokite, nenardykite ir nenaudokite prietaiso po
vandeniu.
5.Prietaise naudojamas įmontuotas akumuliatorius, todėl jį
draudžiama atskirai išardyti.
6. Venkite sąlyčio su akimis ir oda, jei akumuliatorius trūksta ir
išteka.

1.Saugumas:
-laikrodį ir dirželį valykite minkšta šluoste (naudokite švarų
vandenį arba jūros vandenį).
- Įsitikinkite, kad laikrodžio širdies ritmo lęšis yra arti jūsų odos
- Dėl oro sąlygų odos temperatūra ant riešo yra per žema, o tai
turi įtakos širdies ritmo kontrolei.

SVARBI INFORMACIJA

Garantinis aptarnavimas:
1. Įprastai naudojant gaminius, jei gaminys neturi mechaninių
pažeidimų ir nebuvo netinkamai naudojamas,
24 mėnesius nuo įsigijimo dienos vartotojai gali naudotis
nemokamu garantiniu aptarnavimu.
2. Vartotojai negali pasinaudoti garantija, jei:
A. žalą sukėlė pats vartotojas,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie nenaudojo gaminio pagal naudojimo ir priežiūros
instrukcijas,
D. gaminiai buvo išardyti, savadarbiai remontuojami arba
panardinti į vandenį.

2.Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei tai yra vandeniui
atsparus laikrodis):
Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus būdus, nes jie blogina
atsparumą vandeniui.
-Nenešiokite laikrodžio duše.

GARANTIJA

3. Sveikata: Širdies ritmo matavimas: prieš pradėdami matavimą
palaukite 2 sekundes. Matavimas atliekamas skenuojant odą
žalia optine šviesa. Stumkite į dešinę arba į kairę, kad
užbaigtumėte matavimą. Širdies ritmo matavimo rezultatų
normos yra 60-90 dūžių per minutę. Profesionalūs sportininkai
gali mušti mažiau nei 60 dūžių per minutę. Tačiau intensyviai
sportuojant matavimas gali siekti iki 200 dūžių per minutę.
4. Kraujospūdis. Matavimo trukmė yra maždaug 48 sekundės.
Turėkite omenyje, kad vyresnio amžiaus žmonių kraujospūdis
yra aukštesnis nei jaunų žmonių. Ir atvirkščiai, moterų
kraujospūdis yra mažesnis nei vyrų.
5. SP02H - tai deguonies kiekis kraujyje procentais.
Norma yra 94-99 %.
6. EKG: prijungus EKG jutiklį, matavimui atlikti reikia maždaug 30
sekundžių. Kai matavimas bus baigtas, ekrane bus rodomas
pranešimas "ToApp". EKG matavimas bus išsaugotas
programėlėje, kuria galima pasidalyti su kitais, kad būtų galima
palyginti.
7. Sporto režimai. Pasirinkę veiklą, spustelėkite ją ir pradėkite
sportuoti. Užsiėmimo metu galite padaryti pertrauką ir vėl tęsti.
Priklausomai nuo veiklos, fiksuojamas širdies ritmas, sudegintos
ir nueitos kalorijos.

-Nenešiokite laikrodžio įkaitintame baseine, saunoje ar kitoje
aukštos temperatūros ir drėgmės aplinkoje.
-Nenešiokite laikrodžio plaudami rankas ar veidą, dirbdami ten,
kur naudojamas muilas ar plovikliai.
-Nepamirškite nuplauti nuo laikrodžio druskos ar purvo, kai jį
panardinate į jūrą.
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- Braukite žemyn, jei norite pasiekti informaciją apie laikrodžio
modelį, QR kodą, ryškumo lygį, akumuliatoriaus būseną ir tai, ar
prietaisas tinkamai prijungtas prie telefono.
- Braukite į viršų, kad pasiektumėte gaunamus pranešimus
- Braukite į kairę, kad pasiektumėte funkcijas, įskaitant
žingsniamatį, sekimo ir sporto režimus.
- Braukite į dešinę, kad pasiektumėte papildomas funkcijas,
įskaitant chronometrą, kalbą, prietaiso išjungimą.

Įdiegę programėlę, įjunkite "Bluetooth" ir atidarykite "FitCloudPro"
programėlę. Įjunkite pranešimus ir kitus programos
reikalaujamus leidimus. Užsiregistruokite, užpildykite savo
asmeninę informaciją. Paspauskite mygtuką "Add Device"
(pridėti įrenginį), suraskite įrenginį "L15" (prieš susiejimą įjunkite
GPS išmaniajame telefone) ir paspauskite jungimo mygtuką.

GERBIAMAS KLIENTE, DĖKOJAME,
KAD ĮSIGIJOTE MŪSŲ 

GAMINĮ!
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą naudojimo
instrukciją. Rekomenduojama naudoti tik originalų
akumuliatorių, įkroviklį ir priedus, pateiktus kartu su
prietaisu.
Nei gamintojas, nei platintojas neatsako už trečiųjų šalių
priedų naudojimą.
(Šioje instrukcijoje nurodytos funkcijos gali šiek tiek skirtis
priklausomai nuo modelio, nes instrukcija yra bendras
išmaniojo laikrodžio aprašymas, kai kurie modeliai gali
skirtis nuo standartinių).
Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, jis turi būti įkrautas
bent 2 valandas.
Prieš naudodami prietaisą turite atsisiųsti programėlę, ją
įdiegti ir priimti visus leidimus, kitaip nebus galima naudotis
visomis funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.
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VIRŠUTINIS MYGTUKAS
Viršutinis mygtukas naudojamas prietaisui įjungti ir išjungti.
Norėdami įjungti ir išjungti išmanųjį laikrodį, palaikykite
mygtuką 3 sekundes. Apatiniu mygtuku įjungiamas /
išjungiamas žibintuvėlis. Palieskite pagrindiniame ekrane
esančias instrukcijas:


