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1.Išsikrovęs akumuliatorius:
Jei akumuliatoriaus įkrovos lygis yra žemas, nedelsdami
įkraukite prietaisą, kad apsaugotumėte akumuliatorių.

2.Įkrovimas:
Nenaudokite laikrodžio įkrovimo metu.

3.Ambientinė temperatūra įkrovimo metu aukščiau 
50 laipsnių C gali perkaisti, deformuotis ir sudegti.

4.Prašome neplaukioti, nardyti ir nenaudoti prietaiso po
vandeniu.

5.Prietaise naudojamas įmontuotas akumuliatorius, todėl jį
išardyti patiems draudžiama.

6. Baterijai trūkus ir ištekėjus, venkite kontakto su akimis ir oda.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Nenešiokite laikrodžio duše.
- Nenešiokite laikrodžio izoliuotame baseine, saunoje ar kitoje
aukštos temperatūros ir drėgmės aplinkoje.
- Nenešiokite laikrodžio, kai plaunate rankas ar veidą, dirbate
darbus, kuriuose naudojate muilą ar ploviklį.
- Įmerkę laikrodį į jūrą nuplaukite nuo jo visą druską ir
nešvarumus.

1.Apsauga:
- valykite laikrodį minkšta šluoste, kad laikrodis ir apyrankė 
(naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį)
- įsitikinkite, kad laikrodžio pulso lęšis yra arti odos.
- dėl oro sąlygų jūsų riešo odos temperatūra yra per žema, o tai
turi įtakos širdies ritmo stebėjimui.
2. pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei tai yra vandeniui
atsparus laikrodis):
atkreipkite dėmesį į šiuos metodus, nes jie silpnina atsparumą
vandeniui.

SVARBI INFORMACIJA
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 buvo išmontuoti, suremontuoti arba panardinti į vandenį.

GARANTIJA
Korpuso medžiaga: aplinkai nekenksmingas plastikas 

Dirželio medžiaga: silikonas 

"Bluetooth": "Bluetooth 4.2 

Ekrano dydis: 1,14 colio 

Skiriamoji geba: 135 * 240 

Akumuliatoriaus talpa: 90 MAH 

Programėlė: Wearfit 2.0 

Suderinamumas: IOS8.4 arba naujesnė versija / "Android 4.4"
arba naujesnė versija 
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Naudojimo instrukcijos
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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, todėl kai kurie modeliai
gali skirtis nuo standartinių).
Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, jį reikia įkrauti bent 2
valandas.
Atsisiųskite ir įdiekite programą. Diegimo metu turite sutikti
gauti pranešimus. Priešingu atveju bus galima naudotis ne
visomis funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

Kalorijos: automatiškai registruoja per dieną suvartojamų
kalorijų kiekį.
Atstumas: automatiškai registruoja naudotojo kasdien nueitą
atstumą.
Širdies ritmo matavimas: matuokite širdies ritmą kas valandą
(nustatymas programėlėje: širdies ritmo skirtukas nuosekliai,
realiuoju laiku) arba matuokite širdies ritmą rankiniu būdu.
Paspauskite ir palaikykite jutiklinį skydelį po ekranu, kad
patektumėte į širdies ritmo sąsają.
Matuokite kraujospūdį: matuokite kraujospūdį kas valandą
(nustatykite iš programėlės: skirtukas kraujospūdis nuosekliai,
realiuoju laiku) arba matuokite kraujospūdį rankiniu būdu.
Paspauskite ir palaikykite jutiklinį skydelį, kad pradėtumėte
matuoti kraujospūdį.
Deguonies kiekio kraujyje matavimas: deguonies kiekio
kraujyje matavimas kas valandą (nustatyta soties
programėlėje, realiuoju laiku) arba rankinis deguonies kiekio
kraujyje matavimas. Paspauskite ir palaikykite jutiklinį skydelį,
kad įeitumėte į deguonies kiekio kraujyje matavimo sąsają.
Varžos matavimas: Dabartinę imuniteto būklę galime
išmatuoti vieną kartą naudodami programėlę (nuosekliai
skirtuko pastangos, vieną kartą) arba laikydami laikrodį. 
 Miego kokybės informacijos sąsaja: kiekvieną dieną
automatiškai matuokite miego kokybę.

"Android" parduotuvėje arba programėlių parduotuvėje
ieškokite "Wearfit2.0" ir atsisiųskite bei įdiekite ją. Tada prisijunkite
/ užsiregistruokite, tada programėlėje ieškokite apyrankės pagal:
my, device management, connect (ieškant turi būti įjungtas
"Bluetooth").
Programoje galite patikrinti sveikatos savaitės žurnalą, kuris yra
pagrindinio puslapio viršutiniame kairiajame kampe . Kita vertus,
viršutiniame dešiniajame kampe yra galimybė vienu metu atlikti
kelis matavimus. 
Paraiškoje taip pat galime keisti vienetus. Eikite į: mano,
asmeniniai duomenys, tada pakeiskite įrenginio duomenis, tada
spustelėkite Išsaugoti, kuris yra viršutiniame dešiniajame
kampe. 

Trumpai paspauskite , kad pakeistumėte parinktį, tada
paspauskite ilgai, kad patvirtintumėte. Norėdami visiškai išeiti iš
sporto režimo, trumpai paspausdami slinkite per funkcijas, kol
pasirodys rodyklė atgal, ir laikykite nuspaudę jutiklinį kilimėlį.
Orai: realaus laiko orai sinchronizuojami su prietaiso
duomenimis ir rodomi laiko rodymo sąsajoje. Apyrankė turi būti
prijungta prie programėlės, o prietaise turi būti įjungta GPS
funkcija.
Daugiau: chronometras (paspauskite ir palaikykite, kad
įeitumėte arba išeitumėte, paspauskite, kad paleistumėte arba
pristabdytumėte),
rasti mano telefoną (paspauskite ir palaikykite, kad ieškotumėte,
paspauskite, kad nutrauktumėte paiešką)
Paspauskite ir palaikykite, jei norite išjungti muziką (trumpu
bakstelėjimu pakeiskite įjungimo / išjungimo parinktis, slinkite,
išeikite)
Kita: pakelkite ranką, kad pažadintumėte ekraną

1.Įkraukite laikrodį. (Įkrovimo trukmė nuo 2 iki 2,5 val.) 2.
2. Įdiekite pasirinkto išmaniojo laikrodžio modelio programėlę į
savo išmanųjį telefoną (data, laikas ir kalba bus nustatyti po
sinchronizavimo su programėle).
Telefone įjunkite "Bluetooth" (šiame etape laikrodžio
neieškokite).
Atidarykite įdiegtą programą ir ieškokite išmaniojo laikrodžio
programos lygmeniu.
Sėkmingai atlikę paiešką, prijunkite išmanųjį laikrodį prie
telefono. Įsitikinkite, kad programa turi prieigą prie visų
pranešimų.

GERBIAMAS KLIENTE, DĖKOJAME, KAD
ĮSIGIJOTE MŪSŲ PRODUKTAS!

PROGRAMOS FUNKCIJOS

"Android Store" arba "App Store" parduotuvėje ieškokite
programos "Wearfit2.0", atsisiųskite ją ir įdiekite. Tada sukurkite
paskyrą arba prisijunkite. Tada grupės ieškokite programos
lygmeniu. (paieškos metu turi būti įjungta "Bluetooth" funkcija)

SVARBU FUNKCIJOS

RYŠYS SU PROGRAMA

ĮKROVIMAS
Norėdami įkrauti laikrodį, turite nuimti dirželį. Yra USB įvestis, kurią
galite prijungti prie nešiojamojo kompiuterio ar kompiuterio
įkrovimo lizdo.  Jei laikrodžio ekrane nerodomas įkrovimo
pranešimas, įdėkite laikrodį atvirkščiai. 

Ekranas OLED

Jutiklinis
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Elektrodai

Jutiklis

Įkrovimo
taškas

Pirmąjį EKG matavimą reikia atlikti per programą. 
Pirmąjį EKG matavimą reikia atlikti naudojantis programėle.
Kiekvieną kartą matuodami visu pirštu uždenkite ir laikykite
sidabrinę plokštelę (jutiklinį skydelį), esančią ant laikrodžio.
Matavimas trunka maždaug 30 sekundžių, per kurias
rekomenduojama nejudėti. 
Kiekvieną paskesnį matavimą galima atlikti naudojant
apyrankę, o rezultatas bus rodomas programoje. 
Jei rezultatas neteisingas, pakartokite matavimą kelis kartus. 

EKG

Įspėjimai. Apyrankė praneša apie pranešimus, įeinančius
skambučius ir tekstinius pranešimus.
Treniruočių režimas: ilgai paspauskite treniruočių režimo sąsają,
kad įeitumėte į režimą.
Integruotos bėgimo, kopimo ir važiavimo dviračiu funkcijos.
Paspauskite ir palaikykite ekraną, kad pradėtumėte įrašinėti
pratybų laiką ir sudegintas kalorijas. Tada paspauskite , kad
pristabdytumėte atkūrimą. Tai atlikus, pasirodys meniu, kuriame
galėsite pasirinkti stop, quit, return.


