
Lai joslu savienotu ar mobilo tālruni, ir nepieciešama
lietotne. Pirms lejupielādējat lietotni, izlasiet savas
mobilās sistēmas aparatūras platformas noteikumus.
Noskenējiet QR kodu, lai lejupielādētu lietotni.

LEJUPIELĀDĒJIET LIETOTNI
"WEARHEALTH"

Pirmo reizi lietojot pulksteni, tas ir jāuzlādē, lai to
aktivizētu.

AKTIVIZĒJIET SAVU PULKSTENI

PĀRĪ SAVIENOJIET IERĪCES
Noklikšķiniet uz pogas "Bluetooth", lai savienotu pulksteni
ar mobilo tālruni.

Funkciju taustiņš - viens klikšķis - rīka funkcija / ilgs
nospiedums - aktivizēšana, modeļa maiņa. Pēc
veiksmīgas mobilā tālruņa saslēgšanas tiks sinhroni
reģistrēta un analizēta jūsu kustība un miegs.

SĀCIET IZMANTOT

Pirms pulksteņa pirmās lietošanas reizes tas ir jāuzlādē.
Pēc uzlādes pulksteņa darbība sāksies automātiski.
Ieslēgšanas poga - ilgi nospiediet, lai iedarbinātu
Izslēgšanas poga - ilgi nospiežot to, pulkstenis tiks
izslēgts.

PIRMĀ LIETOŠANA

Kad raganu pulkstenis ir savienots, tālrunī esošajā
lietotnē Me interfeisā atrodiet "Manage Wristband". Kad
Android tālrunī pirmo reizi tiek atvērta programma
"Pārvaldīt joslu", pēc tās atvēršanas jāparādās
paziņojumam. Kad noklikšķināsiet uz Labi, jāparādās
uznirstošai lapai ar iespējošanas paziņojumu Kad IOS
pirmo reizi izveidos savienojumu ar joslu, tai automātiski
jāprasa iespējot savienošanu pārī, pretējā gadījumā josla
nevarēs saņemt paziņojumus.

PAZIŅOJUMU IESTATĪJUMI

Kad paceļat roku uz augšu, ekrāns iedegas, bet, kad
roku nolaižat uz leju, ekrāns izslēdzas.

G-SENSORS

Pulksteņa ekrānā varat redzēt paziņojumus no
Facebook, Skype, Whatsapp, WeChat, QQ un īsziņām.
Pēc ziņojuma nolasīšanas varat nospiest un turēt 3
sekundes, lai pārietu uz galveno izvēlni.

PAZIŅOJUMI

Pirmo reizi izmantojot mērīšanas funkcijas, tās jākalibrē.
Programmā noklikšķiniet uz pogas "Kalibrēt" un pēc tam
izmēriet spiedienu uz manometra. Pēc tam lietotnē
jāievada izmērītā vērtība.

MĒRĪJUMU KALIBRĒŠANA

FUNKCIJA
sirdsdarbība
asinsspiediens
hronometrs

DROŠĪBAS PASĀKUMI

2.Piezīmes par ūdensizturību (lai gan tas ir ūdensizturīgs
pulkstenis):
Pievērsiet uzmanību šādām metodēm, jo tās pasliktina
hidroizolāciju.
-Lūdzu, nenēsājiet pulksteni dušā.

1Izlādējies akumulators: ja akumulators ir izlādējies, ierīce
nekavējoties jāuzlādē, lai aizsargātu akumulatora darbības
laiku.
2.Charging.
3.Apkārtējā temperatūra, kas uzlādes laikā pārsniedz 50°C,
var izraisīt ierīces pārkaršanu, deformāciju un apdegšanu.
4.Nepeldēt, nirt un nelietot aprīkojumu zem ūdens.
5.Ierīcē tiek izmantota iebūvēta baterija, un jums ir aizliegts
to demontēt pašiem.
6.Izvairieties no saskares ar acīm un ādu akumulatora
plīsuma un noplūdes gadījumā.

1.Drošība:
-notīriet pulksteni ar mīkstu drāniņu, lai saglabātu pulksteņa
un siksniņas tīrību (izmantojiet tīru ūdeni vai jūras ūdeni).
- Pārliecinieties, ka pulksteņa sirdsdarbības lēca ir tuvu jūsu
ādai.
- laikapstākļu dēļ ādas temperatūra uz jūsu plaukstas ir
pārāk zema, un tas ietekmē sirdsdarbības kontroli.

SVARĪGA INFORMĀCIJA

-Lūdzu, nenēsājiet pulksteni apsildāmā baseinā, saunā vai
citā paaugstinātas temperatūras/mitruma vidē.
-Nenoņemiet pulksteni, mazgājot rokas vai seju vai
strādājot, kur tiek izmantotas ziepes vai mazgāšanas
līdzekļi.
-Pēc iegremdēšanas jūrā noteikti nomazgājiet no
pulksteņa sāli vai netīrumus.

Garantijas apkalpošana:
1. Ja ražojumu lietošana ir normāla, ja vien ražojumam nav
mehānisku bojājumu un to nav izraisījusi nepareiza
lietošana, patērētāji var izmantot bezmaksas garantijas
apkalpošanu 24 mēnešus no iegādes datuma.
2:
A. viņi paši radīja kaitējumu,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar lietošanas un
apkopes instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, salaboti pašu spēkiem vai
iegremdēti ūdenī.

GARANTIJA

Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visus norādījumus.
Mēs iesakām izmantot tikai oriģinālo akumulatoru,
lādētāju un piederumus, kas iekļauti ierīces
komplektācijā.
Ražotājs vai izplatītājs nav atbildīgs par trešo personu
piederumu lietošanu.
(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas var nedaudz
atšķirties atkarībā no modeļa, jo rokasgrāmata ir
viedpulksteņa vispārīgs apraksts, 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.

CIENĪJAMIE KLIENTI, PALDIES, KA
IEGĀDĀJĀTIES MŪSU 
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