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PRODUKTAS!

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą vadovą.
Rekomenduojama naudoti tik originalų akumuliatorių,
įkroviklį ir priedus, pateiktus kartu su prietaisu.
Gamintojas ar platintojas neatsako už trečiųjų šalių
priedų naudojimą.
(Šiame vadove nurodytos funkcijos gali šiek tiek skirtis
priklausomai nuo modelio, nes vadove pateikiamas
bendras išmaniojo laikrodžio aprašymas, kai kurie
modeliai gali skirtis nuo standartinių modelių).
Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, įkraukite jį bent 2
valandas.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, turite atsisiųsti ir
įdiegti programą bei patvirtinti visus leidimus, nes
priešingu atveju nebus galima naudotis visomis
funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

LT
Apyrankei prijungti prie mobiliojo telefono reikia
programėlės. Prieš atsisiųsdami programėlę perskaitykite
sąlygas ir nuostatas. Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite
programėlę;

ATSISIŲSKITE PROGRAMĖLĘ 
"WEARHEALTH"

Kai laikrodį naudojate pirmą kartą, jį reikia įkrauti, kad būtų
aktyvuotas.

SUAKTYVINKITE LAIKRODĮ

SUPORUOKITE SAVO PRIETAISĄ
Spustelėkite "Bluetooth" mygtuką ir prijunkite laikrodį prie
mobiliojo telefono.

Funkcinis klavišas - vienas paspaudimas - įrankio funkcija /
ilgas paspaudimas - įjungti, pakeisti modelį. Sėkmingai
suporavus mobilųjį telefoną, judėjimas ir miegas bus
sinchroniškai registruojami ir analizuojami. 

PRADĖKITE NAUDOTI

Prieš pirmą kartą naudodami laikrodį įkraukite. Kai
laikrodis įkraunamas, jis įsijungia automatiškai. 
Įjungimo mygtukas - paspauskite ilgai, kad
įjungtumėte laikrodį
Išjungimo mygtukas - ilgai paspauskite, kad
išjungtumėte laikrodį

PIRMAS NAUDOJIMAS

Kai laikrodis prijungtas, telefono programėlės "Me"
sąsajoje raskite "Bracelet Management".  Kai "Android"
telefone pirmą kartą pereisite į "Apyrankės valdymas",
turėtumėte pamatyti atidarytą pranešimą. Spustelėję
OK, turėtumėte pamatyti iššokantį pranešimą, kad jį
įjungtumėte.  Kai "IOS" pirmą kartą prisijungia prie
juostos, prašymas įjungti susiejimą turėtų pasirodyti
automatiškai, kitaip juosta negaus pranešimų.  

PRANEŠIMŲ NUSTATYMAI

Kai pakelsite ranką, ekranas įsijungs. Kai nuleidžiate
ranką, jis išsijungia. 

JUTIKLIS G

Laikrodžio ekrane galite matyti pranešimus iš
"Facebook", "Skype", "Whatsapp", "WeChat" ir
SMS.Perskaitę žinutę galite paspausti ir palaikyti 3
sekundes, kad pereitumėte į pagrindinį meniu. 

PRANEŠIMAI

Pirmą kartą naudodami matavimo funkcijas, turite jas
sukalibruoti. Programėlėje paspauskite mygtuką
"Kalibruoti" ir išmatuokite kraujospūdį kraujospūdžio
matuokliu. Tada į programėlę įveskite išmatuotą vertę.

MATAVIMO KALIBRAVIMAS

FUNKCIJOS

Naudojimo instrukcijos

SMARTWATCH 
WH8

impulsas
kraujospūdis
Stopkameros

ATSARGUMO PRIEMONĖS

2.Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei laikrodis yra
atsparus vandeniui):
Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus būdus, nes jie
mažina atsparumą vandeniui:
- Nenešiokite laikrodžio duše

1. Išsikrovęs akumuliatorius: jei akumuliatorius silpnas,
nedelsdami įkraukite prietaisą, kad apsaugotumėte
akumuliatoriaus veikimo laiką. 
2.Įkrovimas: nenaudokite laikrodžio įkrovimo metu.
3.Aukštesnė nei 50° C aplinkos temperatūra gali sukelti
perkaitimą, deformaciją ir nudegimus. 
4.Neplaukiokite, nenardykite ir nenaudokite įrangos po
vandeniu.
5.Įrangoje naudojama įmontuota baterija, draudžiama
pačiam išimti bateriją.
6. Baterijai trūkus ir ištekėjus, venkite sąlyčio su akimis ir
oda.

1.Sauga:
- valykite laikrodį minkšta šluoste, kad laikrodis ir dirželis
būtų švarūs (naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį).
- laikrodžio pulsinis lęšis turėtų būti arti odos.
- jei dėl oro sąlygų jūsų riešo odos temperatūra yra per
žema, tai turės įtakos širdies ritmo kontrolei.

SVARBI INFORMACIJA

-Nenešiokite laikrodžio įkaitintame baseine, saunoje ar
kitoje aukštos temperatūros ir drėgmės aplinkoje.
- Nenešiokite laikrodžio plaudami rankas ar veidą arba
dirbdami ten, kur naudojate muilą ar ploviklį.
-Įmerkę laikrodį į jūrą, nepamirškite nuo jo nuplauti
druskos ar purvo.

Garantinis aptarnavimas:
1. Įprastai naudojant gaminius, jei gaminys nėra
mechaniškai pažeistas ir tai įvyko dėl netinkamo
naudojimo, vartotojai gali naudotis nemokamu garantiniu
aptarnavimu 24 mėnesius nuo įsigijimo datos.
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. gaminiai buvo savarankiškai išardyti, taisyti arba
panardinti į vandenį.

GARANTIJA

sporto režimas
žadintuvas
naujienos


