
Android tālruņu lietotāji var sameklēt TEFITI lietotni Google Play
un lejupielādēt to. iOS lietotāji to var lejupielādēt no AppStore.
Atveriet lietotni "TEFITI" -> Iestatījumi -> Bluetooth -> Meklējiet
"Smart Device" un izveidojiet savienojumu.

Ja pulksteņa Bluetooth ikona ir zila, tas nozīmē, ka ir izveidots
savienojums, bet sarkana - ka savienojuma nav.
Ierīce ir saderīga ar šādām ierīcēm:
iOS 9.0 un jaunāka versija un Android 4.4 un jaunāka versija.
Lai izmantotu GPS funkciju, ir nepieciešama ierīce ar
operētājsistēmu Android 6.0. Pirms pirmās lietošanas reizes
jums ir jāsavieno pulkstenis ar lietotni. Kad pieslēdzat pulksteni,
laiks tiek automātiski sinhronizēts. Pēc programmas palaišanas
ir jākonfigurē personiskā informācija.

AKTIVIZĒŠANA 

IESLĒGTS/IZSLĒGTS
Lai iedarbinātu pulksteni, nospiediet un turiet sānu pogu 3
sekundes.
Lai izslēgtu pulksteni, nospiediet un turiet sānu pogu 3 sekundes.

IZNĪCINĀŠANAS INSTRUKCIJAS
Uzlādējiet pulksteni, izmantojot komplektā iekļauto lādētāju.
Pulksteņa uzlādes laikā tas ieslēgsies automātiski.

GALVENAIS EKRĀNS
Varat izvēlēties no 6 draiveriem, kurus varat iestatīt pēc saviem
ieskatiem.

FUNKCIJAS
1. Sākuma ekrānā tiek parādīts: akumulatora uzlādes līmenis,
datums un laiks (datums un laiks tiek sinhronizēts, ja tas ir
savienots ar viedtālruni, izmantojot Bluetooth) un soļi.
2. pedometrs. Kājometrs ir aktivizēts 24 stundas. Pusnaktī dati tiek
saglabāti un atiestatīti pārrēķināšanai.

DROŠĪBAS PASĀKUMI

3. Kaloriju skaitītājs.
4. Nobrauktais attālums.
5. Ievadiet sirdsdarbības interfeisu un sāciet mērījumus.
Sirdsdarbības mērīšana ir dinamiska un pēc saskarnes atstāšanas
apstājas; sirdsdarbības mērīšanas funkcija ir paredzēta tikai
ikdienas treniņiem, nevis medicīniskiem nolūkiem.
6. Asinsspiediena mērīšana: atveriet izvēlni Asinsspiediens un
veiciet vienu asinsspiediena mērījumu (dati tiek saglabāti lietotnē
reāllaikā).
7. Skābekļa mērīšana asinīs: Piekļūstiet izvēlnei Skābeklis asinīs
un veiciet vienu skābekļa mērījumu asinīs. (Dati tiek saglabāti
reāllaikā lietotnē).
8. Miega kvalitātes uzraudzība: ikdienas miega kvalitātes
mērījumi.
9. sporta režīmi: nospiediet un turiet pogu, lai ievadītu funkciju.
Pieejami 7 sporta režīmi.

1. Ja akumulators ir izlādējies, nekavējoties uzlādējiet ierīci,
lai saglabātu tās darbības laiku.
2. Uzlāde.
3. Apkārtējā temperatūra virs 50°C uzlādes laikā var izraisīt
ierīces pārkaršanu, deformāciju un apdegumus.

2. Piezīmes par ūdensizturību (pat ja tas ir ūdensizturīgs
pulkstenis): pievērsiet uzmanību šādām metodēm, jo tās
ietekmē ūdensizturību.
-Nenoņemiet pulksteni zem dušas.

4. Nepeldiet, nirt un nelietojiet ierīci zem ūdens.
5. Ierīci darbina iebūvēts akumulators, un lietotājs to
nedrīkst demontēt.
6. Izvairieties no saskares ar acīm un ādu, ja akumulators
salūst un noplūst.

1.Drošība:
-notīriet pulksteni un siksniņu ar mīkstu drānu (izmantojiet
tīru ūdeni vai jūras ūdeni).
- Pārliecinieties, ka pulksteņa objektīvs ir tuvu jūsu ādai, lai
mērītu sirdsdarbību.
- Laikapstākļu dēļ ādas temperatūra uz jūsu plaukstas ir
pārāk zema, kas ietekmē sirdsdarbības monitoringu.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

-Nenēsājiet pulksteni apsildāmā baseinā, saunā vai citā vidē ar
augstu temperatūru vai mitrumu.
-Nenoņemiet pulksteni, mazgājot rokas vai seju vai veicot
jebkādas darbības, kurās tiek izmantotas ziepes vai
mazgāšanas līdzekļi.
-Kad pulksteņi iegremdēti jūrā, tie jānotīra no sāls un
netīrumiem.

Garantijas apkalpošana:
1. Ja ražojumu lietošana ir normāla, ar nosacījumu, ka
ražojumam nav mehānisku bojājumu un to nav izraisījusi
nepareiza lietošana, patērētājiem ir tiesības uz bezmaksas
garantijas apkalpošanu 24 mēnešu laikā no iegādes datuma.
2. Patērētājiem nav tiesību uz garantijas apkalpošanu, ja:
A. Zaudējumi bija pašu radīti,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar lietošanas un
apkopes instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, remontēti vai iegremdēti ūdenī.

GARANTIJA

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju.
Mēs iesakām izmantot tikai oriģinālo akumulatoru, lādētāju
un piederumus, kas iekļauti ierīces komplektācijā.
Ražotājs un izplatītājs nav atbildīgs par trešo pušu piederumu
lietošanu.
(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas var nedaudz
atšķirties atkarībā no modeļa, jo rokasgrāmata ir
viedpulksteņa vispārīgs apraksts un daži modeļi var atšķirties
no standarta).
Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce ir jālādē vismaz 2
stundas.
Pirms ierīces lietošanas ir jālejupielādē un jāinstalē lietotne un
jāpieņem visas atļaujas,
citādi visas funkcijas nebūs pieejamas.
Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas saturu.
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