
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visas
instrukcijas. Rekomenduojame naudoti tik
originalias baterijas, įkroviklį ir priedus.
Rekomenduojame naudoti tik originalias
baterijas, įkroviklį ir priedus, pateiktus kartu su
prietaisu.
Gamintojas ir platintojas neatsako už kitų
gamintojų priedų naudojimą.
(Šiame vadove paminėtos funkcijos gali šiek tiek
skirtis priklausomai nuo modelio, nes vadove
pateikiamas bendras išmaniojo laikrodžio
aprašymas, o kai kurie modeliai gali skirtis nuo
standartinių modelių).
Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, jis turi būti
įkrautas bent 2 valandas.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, turite
atsisiųsti programą, ją įdiegti ir patvirtinti visus
leidimus, nes priešingu atveju bus galima
naudotis ne visomis funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

Nuskaitykite QR kodą iš savo laikrodžio.
Raskite programą "Play Store" arba "App
Store" ir ją įdiekite.

Atsisiųskite "FitCloudPro" programėlę į savo
telefoną. Tai galima padaryti dviem būdais:

Įdiegę programėlę, įjunkite "Bluetooth" ir
atidarykite "FitCloudPro" programėlę.
Įgalinkite pranešimus ir kitus programėlės
reikalaujamus leidimus. Prisijunkite ir įveskite
savo asmeninę informaciją. Paspauskite
mygtuką "Pridėti įrenginį", suraskite savo "L11"
įrenginį (prieš susiejant įjunkite GPS
išmaniajame telefone) ir paspauskite
prisijungti.

MYGTUKAI
Viršutinis mygtukas naudojamas prietaisui įjungti ir
išjungti. Norėdami įjungti arba išjungti išmanųjį laikrodį,
palaikykite mygtuką 3 sekundes.
Apatiniu mygtuku žibintuvėlis įjungiamas ir
išjungiamas.
Bakstelėkite nurodymus pagrindiniame ekrane:
- Braukite žemyn, kad galėtumėte peržiūrėti informaciją
apie laikrodžio modelį, QR kodą, ryškumo lygį,
akumuliatoriaus būseną ir tai, ar prietaisas sėkmingai
prijungtas prie telefono.
- Braukite aukštyn, kad pasiektumėte gaunamus
pranešimus.
- Braukite į kairę, kad pasiektumėte tokias funkcijas
kaip žingsniamatis, laiko matavimas ir sporto režimai.
- Braukite į dešinę, kad pasiektumėte papildomas
funkcijas, pvz., chronometrą, kalbą ir prietaiso
išjungimą.

Prieš naudodami laikrodį pirmą kartą, turite jį visiškai
įkrauti. Įkrautas prietaisas įsijungs automatiškai.
Sulygiuokite įkrovimo galvutę ir įkiškite ją į magnetinio
siurbimo įkrovimo lizdą, kol laikrodžio ekrane
pasirodys įkrovimo piktograma (2 val. nepertraukiamo
įkrovimo).

žingsniamatis: ši funkcija skaičiuoja dienos
žingsnių skaičių, sudegintas kalorijas ir
nueitą atstumą.
Miego stebėjimas: išmanusis laikrodis
automatiškai pradeda matuoti jūsų miego
kokybę nuo 22.00 iki 8.00. Programėlėje bus
galima rasti išsamią miego kokybės
ataskaitą.
Sveikata:

1.

2.

3.

4.Kraujospūdis. Matavimo trukmė yra maždaug
48 sekundės. Atminkite, kad vyresnio amžiaus
žmonių kraujospūdis yra aukštesnis nei
jaunesnių. Ir atvirkščiai, moterų kraujospūdis
yra mažesnis nei vyrų.
5.Kraujo prisotinimas: SP02H yra deguonies
kiekis kraujyje procentais. Įprasta norma yra
94-99 proc.
6.EKG: prijungus EKG jutiklį, matavimas trunka
maždaug 30 sekundžių. Kai matavimas bus
baigtas, bus rodomas pranešimas "ToApp".
EKG matavimas bus išsaugotas programėlėje,
kuria galima dalytis su kitais naudotojais ir
naudoti kaip nuorodą.
7. Sporto režimai.
Pasirinkę veiklą, spustelėkite ją ir pradėkite
sportuoti. Tarp veiklų galite daryti pertrauką ir
vėl jas tęsti. 
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- Širdies ritmo matavimas: prieš matuodami
palaukite 2 sekundes. Matavimas
atliekamas skenuojant odą žalia optine
šviesa. Norėdami sustabdyti matavimą,
pastumkite pirštą į dešinę arba į kairę.
Širdies ritmo rezultatų norma yra 60-90
dūžių per minutę. Profesionalių sportininkų
širdies dūžių skaičius per minutę gali būti
mažesnis nei 60. Tačiau intensyvaus fizinio
krūvio metu galima gauti iki 200 dūžių per
minutę rodmenis.

Atsižvelgiant į aktyvumą, registruojamas
širdies ritmas, sudegintos kalorijos, nueitas
atstumas, žingsnių skaičius ir judėjimo greitis.
8. Nuotolinis muzikos valdymas: laikrodžiu
galite valdyti telefone grojamą muziką.
9. Orų prognozė. Telefone turi būti įrengta
GPS, o vietines oro sąlygas galima sužinoti iš
įprasto tinklo sąlygų.
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GARANTIJA
Garantinis aptarnavimas:
1. Įprastai naudojant gaminius, jei gaminys
nėra mechaniškai pažeistas dėl netinkamo
naudojimo, vartotojai gali naudotis
nemokamomis garantinėmis paslaugomis 24
mėnesius nuo įsigijimo datos.
2. Vartotojas negali pasinaudoti garantija, jei:
A. žala padaryta dėl savęs,
B. baigėsi garantijos laikotarpis,
C. naudotojas nenaudojo gaminio pagal
naudojimo ir priežiūros instrukcijas,
D. gaminiai buvo išardyti, taisomi savo
jėgomis arba panardinti į vandenį.

- Nenešiokite laikrodžio duše.
- Nenešiokite laikrodžio įkaitintame baseine,
saunoje ar kitoje aplinkoje, kurioje vyrauja
aukšta temperatūra ir drėgmė.
- Nenešiokite laikrodžio plaudami rankas ar
veidą arba dirbdami su muilu ar plovikliu.
- Įmerkę laikrodį į jūrą nuplaukite nuo jo druską
ir nešvarumus.

SVARBI INFORMACIJA
1.Sauga:
- Kad laikrodis ir dirželis būtų švarūs, laikrodį
nuvalykite minkšta šluoste (naudokite paprastą
vandenį arba jūros vandenį).
- Įsitikinkite, kad laikrodžio širdies ritmo 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 toliau nurodytus būdus,
nes jie blogina hidroizoliacijos savybes.

ATSARGUMO PRIEMONĖS
1.Išsikrovęs akumuliatorius:
Jei akumuliatorius išsikrovė, nedelsdami
įkraukite prietaisą, kad apsaugotumėte jo
veikimą..
2.Įkrovimas
Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.
3. Įkrovimo metu aukštesnė nei 50 laipsnių
Celsijaus aplinkos temperatūra gali sukelti
prietaiso perkaitimą, deformaciją ir nudegimą.
4.Neplaukiokite, nenardykite ir nenaudokite
prietaiso po vandeniu.
5.Prietaise naudojamas įmontuotas
akumuliatorius, todėl jo negalima atskirai
išardyti.
6.Jei akumuliatorius būtų pažeistas arba iš jo
ištekėtų elektros energija, venkite sąlyčio su
akimis ir oda.

PAPILDOMOS FUNKCIJOS
- Kalba / laikas / data: sinchronizuoja datą,
laiką ir kalbą iš telefono, kai jis prijungtas per
"Bluetooth".
- Pagrindinė sąsaja. Pasirinkę, pasirinkite jį
trumpu spustelėjimu.
- Pranešimai: sinchronizuokite visus telefono
pranešimus, pvz., "Facebook", "WhatsApp",
SMS, el. pašto pranešimus ir kt.
- Žadintuvas: programėlėje galite nustatyti
kelis žadintuvus.
- Chronometras. Laikrodis turi paskutinių 20
matavimų istoriją.
- Laikmatis: nustatykite laiką, kurį norite, kad
laikmatis skaičiuotų. Kai baigsis atgalinis
skaičiavimas, laikmatis pradės mirksėti.
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