
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą
naudotojo vadovą. Rekomenduojame naudoti tik
originalų akumuliatorių, įkroviklį ir priedus,
pateiktus kartu su prietaisu.
Nei gamintojas, nei platintojas neatsako už
trečiųjų šalių priedų naudojimą.
(Šiame vadove paminėtos funkcijos gali šiek tiek
skirtis priklausomai nuo modelio, nes vadovas yra
bendras išmaniojo laikrodžio aprašymas, todėl kai
kurie modeliai gali skirtis nuo standartinių).
Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, jį reikia
įkrauti bent 2 valandas.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, turite atsisiųsti
programą, ją įdiegti ir patvirtinti visus leidimus, nes
priešingu atveju nebus galima naudotis visomis
funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

1. Atidarykite Valdymo skydelį: pagrindinėje sąsajoje
perbraukite ekraną iš viršaus į apačią.
2. Atidarykite "Messages/News": pagrindinėje sąsajoje
braukite per ekraną iš apačios į viršų.
3. Norėdami atidaryti pagrindinį meniu: pagrindinėje
sąsajoje braukite per ekraną iš kairės į dešinę (pastaba:
kitose sąsajose braukiant iš kairės į dešinę grįžtama į
ankstesnę sąsają). Galite pasirinkti sporto šaką ir
peržiūrėti laikrodžio funkcijas, tokias kaip širdies ritmo
monitorius, būsena, miegas, chronometras, pranešimai,
nustatymai.

1. Sportas:
* Yra 13 sporto režimų (bėgimas, vaikščiojimas,
važiavimas dviračiu, laipiojimas, joga, šuoliai,
tenisas, beisbolas, krepšinis, badmintonas,
futbolas, regbis, stalo tenisas).
* Bėgimo, ėjimo, laipiojimo ir kitais sporto režimais
galite spustelėti ekraną ir peržiūrėti sporto
duomenis (žingsnius, tempą, kalorijas, atstumą ir
trukmę).

Pastaba: miego duomenys iš laikrodžio bus
ištrinami kiekvieną dieną 18.00 val., tačiau istorinius
miego duomenis vis tiek galėsite patikrinti
programėlėje.
4 Muzika: Laikrodį galima naudoti mobiliojo
telefono muzikos grotuvui valdyti, juo galima leisti /
pristabdyti arba praleisti dainas (jis suderinamas tik
su mobiliojo telefono integruotu muzikos grotuvu,
jis gali būti nesuderinamas su trečiosios šalies
grotuvu, be to, laikrodyje negalima reguliuoti
garsumo).
5) Laikrodis: laikrodis gali būti naudojamas laikui
skaičiuoti
6. Žinutė: laikrodis priims ir rodys SMS / pranešimus
/ socialinės žiniasklaidos pranešimus iš jūsų
telefono.
7. Nustatymai: Galite išjungti arba iš naujo nustatyti
laikrodį, taip pat patikrinti laikrodžio informaciją ir QR
kodą programėlei atsisiųsti.

PROGRAMA
1.Mobiliajame telefone nuskaitykite laikrodžio
ekrane esantį QR kodą (programėlės atsisiuntimas:
nustatymai->programėlės) ir įdiekite programėlę
"Only Fit". Programėlę "Only Fit" taip pat galite
įsidiegti mobiliųjų programėlių parduotuvėje.
2. Įjungę "Bluetooth" ir įdiegę programėlę, atidarykite
ir prisijunkite prie programėlės "Only Fit", tada
prietaiso puslapyje pasirinkite (G1 prietaisą pridėti) ir
prisijunkite prie jo.
3. Jei laikrodis neprisijungia prie programėlės,
raskite laikrodžio nustatymus ir paspauskite
mygtuką "Resetuoti". Tada dar kartą pabandykite
prisijungti prie programos.
Svarbu: kad laikrodis būtų tinkamai susietas su
telefonu, jis turi būti prijungtas tiesiogiai iš
"Bluetooth" programos, o ne iš telefono nustatymų.

5. būsenos sąsaja: perbraukite ekraną iš dešinės į kairę,
kad perskaitytumėte esamus duomenis (pvz., nueitų
žingsnių skaičių, širdies ritmą, kcal).
6. Laikrodžio ciferblato keitimas: paspauskite ir 3
sekundes palaikykite namų sąsajos ekraną, ir laikrodis
suvibruos; tada galite braukti į kairę arba į dešinę ir
pasirinkti laikrodžio ciferblatą.
7.Įjungimas: įjunkite prietaisą paspausdami ir 5 sekundes
palaikydami įjungimo mygtuką.
8. Greita pauzė / sporto atnaujinimas: paspauskite
maitinimo mygtuką.
Paspauskite įjungimo mygtuką, kad grįžtumėte į
pagrindinį puslapį. Jei esate antrame sąsajos lygyje,
grįžkite į pirmą lygį).
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*Būsena: žingsniai, atstumas ir kalorijos išsamiai
registruojami ir rodomi laikrodyje kiekvieną dieną.
2. širdies ritmo monitorius: laikrodis 24 valandas
nuolat stebės jūsų širdies ritmą (pirmiausia turite
įjungti funkciją "Širdies ritmo monitorius"
programėlėje), taip pat programėlėje galite
peržiūrėti istorinius širdies ritmo duomenis.
Pastaba: Jei ši funkcija įjungta, padidės energijos
sąnaudos ir sutrumpės akumuliatoriaus veikimo
laikas.
3. miegas: laikrodis stebės jūsų miego būklę nuo
18:00 iki kitos dienos 11:59. 

1 Uždėkite laikrodį ant magnetinio įkroviklio ir
įsitikinkite, kad laikrodžio nugarėlėje esantys
įkrovimo kontaktai yra visiškai sujungti su įkroviklio
metaliniais kontaktais. Pilnas įkrovimas trunka
maždaug 3,5 valandos.
Prijunkite įkrovimo laidą prie standartinio USB
įkroviklio. Išėjimo įtampa yra 5 V, o išėjimo srovė - 1
A. Jei laikrodžio nepavyksta įjungti po ilgesnio
nenaudojimo laikotarpio, kitą kartą naudodami
laikrodį nuvalykite įkrovimo laido kontaktus, kad
pašalintumėte prakaito ar drėgmės likučius.
Pastaba: (Jei laikrodžiu dažnai nesinaudojate,
įkraukite jį kartą per mėnesį).
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Garantinis aptarnavimas:
1. Jei gaminiai naudojami įprastai ir jei dėl netinkamo
naudojimo nėra mechaninių pažeidimų, vartotojai
gali naudotis nemokamu garantiniu aptarnavimu 24
mėnesius nuo įsigijimo datos.
2. Vartotojai negali pasinaudoti garantija, jei:
A. žala padaryta dėl savęs,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie nenaudojo gaminio pagal naudojimo ir
priežiūros instrukcijas,
D. gaminiai buvo išardyti, taisyti savo jėgomis arba
panardinti į vandenį.

-Nenešiokite laikrodžio duše.
-Nenešiokite laikrodžio įkaitintame baseine,
saunoje ar kitoje aukštos temperatūros ir drėgmės
zonoje.
-Nenešiokite laikrodžio plaudami rankas ar veidą
arba dirbdami su muilu ar plovikliu.
-Nepamirškite nuplauti druskos ar purvo nuo
laikrodžio po panardinimo į jūrą.

1.Sauga:
-Valykite laikrodį ir dirželį minkšta šluoste
(naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį).
- Įsitikinkite, kad laikrodžio širdies ritmo matavimo
lęšis yra arti odos.
- Riešo odos temperatūra dėl oro sąlygų yra per
žema, o tai turi įtakos širdies ritmo reguliavimui.
2.Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei tai yra
vandeniui atsparus laikrodis):
Atkreipkite dėmesį į šiuos metodus, nes jie blogina
hidroizoliacijos kokybę.

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 laipsnių 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.Venkite sąlyčio su akimis ir oda, jei akumuliatorius
trūksta ir išteka.

PARAMETRAI
Ekranas: jutiklinis ekranas
"Bluetooth": BT5.0
Medžiagos apdaila: cinko lydinys su vakuumine
danga
Dirželio medžiaga: silikono guma
Baterija: 340 mAh ličio polimero
Akumuliatorius ir baterijos veikimo laikas:
budėjimo laikas > 30 dienų
Akumuliatoriaus veikimo laikas: iki 7 dienų (visos
funkcijos įjungtos)
Mygtukas : Šoninis maitinimo mygtukas
Įkrovimo režimas: magnetinis įkrovimas
Atsparumas vandeniui: IP68 atsparumo vandeniui
klasė
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