
1.Pedometras

2. Kalorijų skaitiklis

3. Atstumo registravimas ir matavimas

4. širdies ritmo matavimas

5. Kraujospūdžio matavimas

6. Miego monitorius

7. Pranešimas apie gautas SMS žinutes

8.Sporto funkcijos - ilgiau paspaudę
piktogramą galite pasirinkti atitinkamą
sporto rūšį

9. Ciklo funkcija

10.Chronometras

11. Rasti telefono funkciją

12. Ekrano ryškumo reguliavimas

13.Įjungimas ir išjungimas ilgai spaudžiant
jutiklinį ekraną

Prieš pirmą kartą naudojant išmanųjį
laikrodį, jis turi būti visiškai įkrautas. Įkrovę
prietaisą, palieskite ekraną 5 sekundes ir
prietaisas įsijungs, t. y. pasirodys
pagrindinis ekranas.

Į komplektą įtraukti 5 ciferblatai, iš kurių
galite rinktis.
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Atsisiųskite "WearHealt" programėlę.
Norėdami sinchronizuoti išmanųjį
laikrodį su išmaniuoju telefonu,
pirmiausia turite įdiegti programėlę.

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite
visą naudotojo vadovą.
Rekomenduojama naudoti tik originalų
akumuliatorių, įkroviklį ir priedus, kurie
pateikiami kartu su prietaisu.
Nei gamintojas, nei platintojas neatsako
už trečiųjų šalių priedų naudojimą.
(Šiame vadove nurodytos funkcijos gali
šiek tiek skirtis priklausomai nuo modelio,
nes vadovas yra bendras išmaniojo
laikrodžio aprašymas, kai kurie modeliai
gali nukrypti nuo standarto).
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą,
įkraukite jį ne trumpiau kaip 2 valandas.

GERBIAMAS KLIENTE,
DĖKOJAME, KAD ĮSIGIJOTE

MŪSŲ PRODUKTĄ!

PROGRAMA

AKTIVAVIMAS

FUNKCIJŲ NAUDOJIMAS

Prieš naudojant išmanųjį laikrodį pirmą
kartą, jis turi būti įkrautas.

PRADĖKITE NAUDOTI

Atsisiųskite ją iš oficialios "Google Play"
parduotuvės. Norėdami tai padaryti,
prisijunkite prie "Google" parduotuvės ir
ieškokite programos "WearHealt". Tada jį
įdiekite. Prieš atsisiųsdami programėlę
patikrinkite, kokia operacinė sistema
veikia jūsų išmaniajame telefone.
Suderinama su "iOS" 8.0 versija ir "Android"
4.4 ar vėlesne versija

Mygtukų funkcijos:
- trumpas vieno paspaudimo
paspaudimas: funkcijų aktyvavimas
- ilgas paspaudimas: aktyvavimas,
prietaiso įjungimas

SAVYBĖS PRIMINIMO FUNKCIJOS

1. Norėdami atidaryti įvairius pranešimus,
programėlėje įveskite "more notifications"
(daugiau pranešimų). Nurodykite įvykio
pradžios ir pabaigos laiką.
Pranešimų tipai: priminimas apie pratimus,
priminimas apie hidrataciją, priminimas
apie susitikimą, priminimas apie vaistus.

2. Pranešimai apie įeinančius skambučius.
Įeinantis numeris rodomas pagrindiniame
ekrane.

3.SMS įspėjimai.

4.Pranešimai iš socialinių tinklų programų,
tokių kaip "WeChat", QQ, "Facebook",
"Twitter" ir kt.

Programėlę galima įdiegti dviem būdais:
1. Išmaniojo laikrodžio meniu pasirinkite
piktogramą "Greitasis atsakas" ir
nuskaitykite kodą iš laikrodžio
naudodami QR kodo nuskaitymo
programą. Kai kodas bus atpažintas,
telefonas paprašys leidimo įdiegti
specialią programinę įrangą.

Prieš pradėdami naudotis prietaisu, turite
atsisiųsti programą, ją įdiegti ir patvirtinti
visus įgaliojimus, nes priešingu atveju
nebus galima naudotis visomis
funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio
vadovo turinį.

1.Žadintuvas:
Jei norite nustatyti žadintuvą,
programėlėje įveskite "Įrenginio
nustatymai". Tada atidarykite 
" Žadintuvo nustatymai" ir spustelėkite
"+", kad nustatytumėte žadintuvo laiką,
tada spustelėkite "patvirtinti".
2.Pakratykite, kad padarytumėte
nuotrauką:
Programėlėje atidarykite funkciją
"nešiojamasis fotoaparatas", tada
pakratykite laikrodį ir telefonas
automatiškai padarys nuotrauką.
3.Ekrano ryškumo nustatymai:
Programėlėje atidarykite :Įrenginio
nustatymai", tada pažymėkite "Ryškus
ekranas pakėlus riešą".
4.Širdies ritmo stebėjimas:
Programėlėje atidarykite :Įrenginio
nustatymai", tada "Nuolatinis širdies
ritmo stebėjimas". Laikrodis automatiškai
stebi širdies ritmą ir siunčia duomenis į
programėlę.

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 išardyti, suremontuoti arba
panardinti į vandenį.

-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.
-Po panardinimo į jūrą nuplaukite nuo
laikrodžio visą druską ir nešvarumus.

GARANTIJA
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1.Apsauga:
-valykite laikrodį minkšta šluoste, kad
laikrodis ir dirželis išliktų 
(naudokite švarų vandenį arba jūros
vandenį)
-įsitikinkite, kad laikrodžio širdies ritmo lęšis
yra arti odos.
-dėl oro sąlygų jūsų riešo odos
temperatūra yra per žema, o tai turės įtakos
širdies ritmo kontrolei.
2.Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net
jei tai yra vandeniui atsparus laikrodis):
atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus
būdus, nes jie silpnina atsparumą
vandeniui.

ĮKROVIMAS
Įkraunama naudojant pridedamą įkroviklį.
Kai įkrovimas bus baigtas, laikrodis
įsijungs automatiškai.
Jei laikrodis nenaudojamas ilgiau nei
mėnesį, jį reikia visiškai įkrauti ir išjungti,
kad baterija išliktų tinkamos talpos.

SVARBI INFORMACIJAKITOS FUNKCIJOS

1.Išsikrovęs akumuliatorius:
Jei akumuliatorius išsikrovė, nedelsdami
įkraukite prietaisą, kad apsaugotumėte
akumuliatoriaus veikimo laiką.
2.Įkrovimas:
Nenaudokite laikrodžio įkrovimo metu.
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 atskirai išimti
draudžiama.
6. Baterijai trūkus ar ištekėjus, venkite
sąlyčio su akimis ir oda.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
SMARTWATCH DAMSKI
WATCHMARK WH2/WH1

Naudojimo instrukcijos
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