
Mygtukas ekranui stebėti / įjungti / išjungti (viršutinis
mygtukas): 
- Ilgai paspauskite, kad įjungtumėte / išjungtumėte
įrenginį.
-Trumpai paspauskite , kad įjungtumėte arba
išjungtumėte pagrindinį ekraną.
- Matavimas - fotoaparatas
- Apatinis mygtukas - grįžimas į pagrindinį meniu
- Kairėje pusėje - SIM kortelės įvestis

Šiame gaminyje naudojamas magnetinis įkrovimas.
Prijunkite įkrovimo laikiklį prie USB įvesties, o kitą jo
galą - prie galinio įrenginio įkrovimo kontaktų.
Prijungus įrenginį, įkrovimas prasidės automatiškai ir
ekrane pasirodys įkrovimo piktograma. Reikiama įėjimo
įtampa yra 5V1A arba 5V2A.
Pilnas įkrovimas paprastai trunka 2 valandas.
Nenaudokite prietaiso, kol jis įkraunamas.
Pastaba: Neprie magnetinio įkrovimo laido vienu metu
neprijunkite prie 2 kontaktų su laidžia medžiaga, nes
gali įvykti trumpasis jungimas.

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

PAGRINDINIAI MYGTUKAI

KROVIMO INSTRUKCIJOS

PAGRINDINIS MENIU
-telefonas
Įveskite numerį iš sąrašo ir paspauskite rinkimo
piktogramą, kad surinktumėte numerį.
-Susisiekite su:
Įsitikinkite, kad laikrodis tinkamai susietas su telefonu,
kad galėtumėte pridėti ir ištrinti adresatus.
-Pranešimai
-Nustatymas
-Impulsas
Prieš įjungdami širdies ritmo stebėjimo funkciją,
užsidėkite laikrodį ant riešo. Kad galėtumėte matuoti
širdies ritmą, jūsų riešas turi būti labai arti laikrodžio.
Vertė bus rodoma po dešimties sekundžių.
-Kraujo deguonis
Prieš matuodami deguonies koncentraciją kraujyje,
pirmiausia turite užsidėti laikrodį ant riešo. Tada
spustelėkite , kad įeitumėte į kraujo deguonies
nustatymo procesą. Vertė bus rodoma po 10 sekundžių.
Kas valandą bus aktyviai matuojamas deguonies kiekis
kraujyje.
-Sleep
Prieš eidami miegoti užsidėkite laikrodį ir išmatuokite
savo miego kokybę. Numatytasis laikas yra 21:00-9:00.

-Slinkite žemyn pagrindine laikrodžio sąsaja, kad
pasiektumėte GPS ryškumą, "Wi-Fi", lėktuvo režimą ir
režimą "Netrukdyti".
-Slinkite aukštyn, kad pasiektumėte žingsniamatį,
muzikos ir debesies valdiklius
-Slinkite dešinėn laikrodžio sąsajoje, kad pasiektumėte
stumiamuosius pranešimus
-Slinkite kairėn laikrodžio sąsajoje, kad atidarytumėte
pagrindinį meniu, tada sporto režimus.

PAGRINDINIS EKRANAS
Norėdami pakeisti pagrindinio ekrano išvaizdą,
palaikykite jį nuspaustą 2 sekundes, tada pasirinkite
valdiklį. Pasirinkę trumpai bakstelėkite, kad
pasirinktumėte.
Laikrodyje yra 18 ciferblatų, kuriuos galite rinktis ir
pritaikyti pagal savo skonį.

LAIKRODŽIO VEIKIMAS - Kvėpavimo matavimas
Spustelėkite Pradėti ir vykdykite įkvėpimo ir iškvėpimo
instrukcijas.
-Internetas
- Fotoaparatas
- Galerija
- Kalendorius
- Signalizacija
- Muzika
Galite groti, pristabdyti ir persukti dainas atgal;
Bakstelėkite garsumo piktogramą, kad
sureguliuotumėte garsumą;
Dainas galima groti atsitiktine tvarka arba kartojimo
režimu,
Norėdami pridėti muzikos, USB kabeliu prijunkite
laikrodį prie kompiuterio.
- Garso įrašymas
Bakstelėkite piktogramą, kad pradėtumėte įrašymą,
bakstelėkite dar kartą, kad sustabdytumėte įrašymą,
bus rodomos išsaugojimo ir ištrynimo parinktys,
pasiekite įrašytų failų sąrašą ir pasirinkite, ar paleisti, ar
ištrinti dabartinį įrašą.
- Failų tvarkyklė
Spustelėkite Tvarkyti failus, kad peržiūrėtumėte šiuo
metu turimą atmintį, spustelėkite dar kartą, kad
galėtumėte tvarkyti, peržiūrėti, kurti ir redaguoti.

- Oras
Įdėkite SIM kortelę ir įjunkite mobiliojo ryšio tinklą,
kad atnaujintumėte vietos orų informaciją.
- Eismas
- Darbalaukio nustatymai
Prietaisų skydelio nustatymai apima rankenėlės
pasirinkimą, meniu stilių ir perjungimo stilių
- Sistemos optimizavimas
- Laikrodžių parduotuvė
- "App Store
- Asistentas
Prisijungę prie mobiliojo telefono, naudotojai gali
nuotoliniu būdu fotografuoti, valdyti muziką, atlikti
mobiliąją paiešką ir kt.
- "Google Play
- "Google" žemėlapiai

 

bėgimas lauke 
pasivaikščiojimas 
veikia 
dviračių sportas 
krepšinis 
futbolas 
stalo tenisas 
badmintonas 
praleidžiant
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Ekranas: 1,39" IPS
Ekrano skiriamoji geba: 454 x 454 dpi
Atsparumas vandeniui: IP67
Jutiklis: 3 ašių G jutiklis
Akumuliatoriaus talpa: 500 mAh
Sinchronizavimas: "Bluetooth 5.0
Paketo turinys: įkrovimo laidas, naudotojo vadovas,
WLT10 išmanusis laikrodis
Suderinamumas su įrenginiu: "iOS 11" + "Android
5.1" arba naujesnė versija

SVARBI INFORMACIJA
1.Sauga:
-Valykite laikrodžius minkšta šluoste, kad jie būtų
švarūs (naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį).
2.Atsparumo vandeniui pastabos (net jei tai yra
vandeniui atsparus laikrodis):
 Saugokitės toliau išvardytų būdų, nes jie blogina
hidroizoliacijos būklę.
-Nenešiokite laikrodžio duše.
-Nenešiokite laikrodžio įkaitintame baseine, saunoje
ar kitoje vietoje, kurioje yra aukšta temperatūra ir
drėgmė.

-Nenešiokite laikrodžio plaudami rankas ar veidą
arba dirbdami vietose, kur naudojamas muilas ar
plovikliai. Nuplaukite druską ar nešvarumus nuo
laikrodžio po panardinimo į jūrą.

GARANTIJA
1.Įprastai naudojant gaminį, jei jis neturi mechaninių
defektų ir nebuvo netinkamai naudojamas, vartotojai
gali naudotis nemokamu garantiniu aptarnavimu 24
mėnesius nuo įsigijimo datos.

2.Vartotojai negali pasinaudoti garantija, jei:
A. žala padaryta dėl savęs,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie nenaudojo gaminio pagal naudojimo ir
priežiūros instrukcijas,
D. gaminiai buvo išardyti, taisyti savo jėgomis arba
panardinti į vandenį.

SPORTO FUNKCIJA ĮRENGINIO PARAMETRAIATSARGUMO PRIEMONĖS
1. silpnas akumuliatorius:
Jei akumuliatorius išsikrovė, nedelsdami įkraukite
prietaisą, kad apsaugotumėte jo veikimo laiką.
2. įkrovimas:
Nenaudokite laikrodžio įkrovimo metu.
3. Įkrovimo metu aukštesnė nei 50 laipsnių Celsijaus
aplinkos temperatūra gali sukelti prietaiso perkaitimą,
deformaciją ir nudegimą.
4. Neplaukiokite, nenardykite ir nenaudokite prietaiso
po vandeniu.
5. įrenginyje naudojamas įmontuotas akumuliatorius ir
jo negalima atskirai išardyti.
6. Akumuliatoriui įtrūkus ir ištekėjus, venkite sąlyčio su
akimis ir oda.
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Naudojimosi instrukcijos
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