
"Android" telefonų naudotojai gali atsisiųsti programėlę "Google
Play" parduotuvėje ieškodami "TEFITI". "iOS" naudotojai gali
atsisiųsti programėlę iš "AppStore".
Atidarykite programėlę "TEFITI" -> Nustatymai -> "Bluetooth" ->
Ieškokite "Smart Device" ir prijunkite.

Jei laikrodyje esanti "Bluetooth" piktograma yra mėlyna, tai
reiškia, kad ryšys yra, o raudona - kad ryšio nėra.
Prietaisas suderinamas su šiais prietaisais:
iOS 9.0 ir naujesnėmis versijomis bei Android 4.4 ir
naujesnėmis versijomis. Norėdami naudotis GPS funkcija, turite
turėti įrenginį su "Android 6.0". Prieš naudodamiesi laikrodžiu
pirmą kartą, turite jį prijungti prie programos. Prijungus
programėlę, "Watch" automatiškai sinchronizuoja laiką. Paleidę
programėlę, turite sukonfigūruoti savo asmeninę informaciją.

AKTYVAVIMAS 

ĮJUNGTA / IŠJUNGTA
Norėdami įjungti laikrodį, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite
šoninį mygtuką. Norėdami išjungti laikrodį, taip pat paspauskite ir
3 sekundes palaikykite šoninį mygtuką.

KROVIMO INSTRUKCIJOS
Įkraukite laikrodį naudodami rinkinyje esantį įkroviklį. Įkrovimo
metu laikrodis įsijungs automatiškai. PAGRINDINIS EKRANAS

Galite rinktis iš 6 valdiklių, kuriuos galite nustatyti savo nuožiūra.

FUNKCIJOS
1. Pagrindiniame ekrane rodomi šie duomenys: akumuliatoriaus
lygis, data ir laikas (jei išmanusis telefonas prijungtas per
"Bluetooth", data ir laikas sinchronizuojami) ir žingsniai.
2. žingsniamatis. Žingsniamatis įjungiamas 24 valandoms.
Vidurnaktį duomenys išsaugomi ir atstatomi į 0, kad juos būtų
galima perskaičiuoti.

 

PRIEMONĖS

3. Kalorijų skaitiklis.
4. Nueitas atstumas.
5. Įveskite širdies ritmo sąsają ir pradėkite matuoti. Širdies ritmo
matavimas yra dinaminis ir nutrūksta išėjus iš sąsajos; širdies
ritmo matavimo funkcija skirta tik kasdienėms treniruotėms, o ne
medicininiams tikslams.
6. Kraujospūdžio matavimas: Įeikite į kraujospūdžio meniu ir
atlikite vieną kraujospūdžio matavimą (duomenys realiuoju laiku
išsaugomi programoje).
7. Kraujo deguonies matavimas: įeikite į meniu Blood Oxygen
(Kraujo deguonis) ir atlikite vieną kraujo deguonies matavimą.
(duomenys realiuoju laiku išsaugomi programėlėje).
8. Miego kokybės stebėjimas: kasdien matuokite miego kokybę.
9. Sporto režimai: paspauskite ir palaikykite, kad atidarytumėte
funkciją. Galimi 7 sporto režimai.

1. Silpnas akumuliatorius: jei akumuliatorius išsikrovė,
nedelsdami įkraukite prietaisą, kad išsaugotumėte jo
veikimo laiką.
2.  Įkrovimas: nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.
3. Įkrovimo metu aukštesnė nei 50 °C aplinkos temperatūra
gali sukelti prietaiso perkaitimą, deformaciją ir nudeginimą.

2. Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei tai vandeniui
atsparus laikrodis):
Būkite atsargūs su toliau nurodytais būdais, nes jie turi įtakos
atsparumui vandeniui.
-Nenešiokite laikrodžio po dušu.

4. Neplaukiokite, nenardykite ir nenaudokite įrangos po
vandeniu.
5. Įrenginys veikia nuo įmontuoto akumuliatoriaus, todėl
naudotojas negali jo išardyti.
6. Venkite sąlyčio su akimis ir oda, jei baterija būtų pažeista
ir ištekėtų.

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

SVARBI INFORMACIJA

-Nenešiokite laikrodžio įkaitintame baseine, saunoje ar kitoje
aplinkoje, kurioje yra aukšta temperatūra ar drėgmė.
-Nenešiokite laikrodžio plaudami rankas ar veidą arba atlikdami
bet kokius veiksmus, kurių metu naudojamas muilas ar ploviklis.
-Panardinus laikrodį į jūrą, nuo jo reikia nuvalyti druską ir
nešvarumus.

Garantinis aptarnavimas:
1. Įprastai naudojant gaminius, jei gaminys neturi mechaninių
pažeidimų ir nebuvo netinkamai naudojamas, vartotojai turi teisę į
nemokamą garantinį aptarnavimą 24 mėnesius nuo įsigijimo
datos.
2. Vartotojai neturi teisės į garantinį aptarnavimą, jei:
A. Žalą padarė pats vartotojas,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie gaminį naudojo nesilaikydami naudojimo ir priežiūros
instrukcijų,
D. gaminiai buvo išardyti, taisyti arba panardinti į vandenį.

GARANTIJA

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 išvardytos funkcijos gali šiek tiek skirtis
priklausomai nuo modelio, nes instrukcija yra bendras
"SmartWatch" laikrodžio aprašymas, o kai kurie modeliai gali
skirtis nuo standartinio "SmartWatch" laikrodžio).
Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, jis turi būti įkrautas bent 2
valandas.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, turite atsisiųsti ir įdiegti
programą bei priimti visus leidimus,
priešingu atveju nebus galima naudotis visomis funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

GERBIAMAS KLIENTE, AČIŪ KAD ĮSIGIJOTE 
MŪSŲ GAMINĮ!
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