
Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visus norādījumus.
Ieteicams izmantot tikai oriģinālo akumulatoru,
lādētāju un piederumus, kas iekļauti komplektā.
ar ierīci.
Ne ražotājs, ne izplatītājs nav atbildīgs par trešo
personu piederumu izmantošanu.

(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas dažādos
modeļos var nedaudz atšķirties, jo rokasgrāmatā ir
sniegts vispārīgs viedpulksteņa apraksts, daži
modeļi var atšķirties no standarta).

Pirms pirmās lietošanas reizes ierīce jālādē vismaz 2
stundas.
Pirms ierīces lietošanas ir jālejupielādē lietotne,
jāinstalē lietotne un jāpieņem visas atļaujas, citādi
visas funkcijas nebūs pieejamas.
Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas
saturu.

Lejupielādējiet lietotni "FitCloudPro" savā tālrunī. To
var izdarīt divējādi:
Skenējiet QR kodu no pulksteņa.
Atrodiet lietotni pakalpojumā Play Store vai Apps
Story un instalējiet to.
Kad lietotne ir instalēta, ieslēdziet Bluetooth un
atveriet FitCloudPro. Iespējot paziņojumus un citas
atļaujas, ko pieprasa lietotne. Reģistrējieties, ievadiet
savu personisko informāciju. Nospiediet "Pievienot
ierīci", atrodiet ierīci "L11" (pirms savienošanas
ieslēdziet viedtālruņa GPS) un nospiediet
savienojumu.
 

PRINTI
Augšējā poga tiek izmantota ierīces
ieslēgšanai/izslēgšanai. Lai ieslēgtu/izslēgtu
viedpulksteni, turiet pogu 3 sekundes.
Apakšējā poga ieslēdz/izslēdz lukturīti.
Galvenajā ekrānā pieskarieties norādījumiem:
- Pārvelciet uz leju, lai piekļūtu informācijai par
pulksteņa modeli, QR kodu, spilgtuma līmeni,
akumulatora stāvokli un to, vai ierīce ir veiksmīgi
savienota ar tālruni.
- Pārvelciet uz augšu, lai piekļūtu ienākošajiem
ziņojumiem.
- pārvelciet pa kreisi, lai piekļūtu funkcijām, tostarp
pedometram, mērījumiem un sporta režīmiem.
- pārvelciet pa labi, lai piekļūtu citām funkcijām,
tostarp hronometram, valodai, ierīces izslēgšanai.

Pirms pirmās lietošanas reizes pilnībā uzlādējiet
pulksteni. Pēc uzlādes tas ieslēdzas automātiski.
Saskaņojiet uzlādes galviņu un pievienojiet
magnētisko iesūces uzlādes pieslēgvietu, līdz
pulksteņa ekrānā parādās uzlādes ikona (nepārtraukta
uzlāde 2 stundas).

soļu skaitītājs: šī funkcija saskaitīs jūsu ikdienas
soļus, sadedzinātās kalorijas un nostaigāto
attālumu.
Miega monitors: Viedpulkstenis automātiski sāks
mērīt jūsu miega kvalitāti no pulksten 22 līdz 8
no rīta. Lietotnē būs pieejams detalizēts miega
kvalitātes ziņojums.
Veselība:
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Sirdsdarbības mērījumu rezultātu normas ir 60-90
sitieni minūtē. Profesionāliem sportistiem var būt
mazāk nekā 60 sitienu minūtē. Tomēr intensīvas
fiziskas slodzes laikā mērījums var būt pat 200
sitienu minūtē.
- Asinsspiediens: Mērīšanas laikā turiet plaukstas
plakanas. Mērīšanas laiks ir aptuveni 48 sekundes.
Paturiet prātā, ka gados vecākiem cilvēkiem ir
augstāks asinsspiediens nekā jaunākiem. Turpretī
sievietēm ir zemāks asinsspiediens nekā vīriešiem.

CIENĪJAMAIS KLIENTS, PALDIES, 
PAR MŪSU PRODUKTA IEGĀDI!

PIETEIKUMI

UZLĀDES INSTRUKCIJAS FUNKCIJAS

- Sirdsdarbības mērīšana: pirms mērījuma veikšanas
pagaidiet 2 sekundes. Mērījumu veic, skenējot ādu
ar zaļu optisko gaismu. Lai pārtrauktu mērījumu,
pavelciet pirkstu pa labi vai pa kreisi.

- Asins skābekļa saturs asinīs: SP02H ir skābekļa
procentuālais daudzums asinīs. Norma ir 94-99%.
Sirdsdarbības rezultātu normas ir 60-90 sitieni
minūtē. Profesionāliem sportistiem var būt mazāk
nekā 60 sitienu minūtē. Tomēr, veicot intensīvu
fizisku slodzi, mērījums var sasniegt pat 200 sitienu
minūtē.
- Asinsspiediens: Mērīšanas laikā turiet plaukstas
plakanas. Mērīšanas laiks ir aptuveni 48 sekundes.
Paturiet prātā, ka gados vecākiem cilvēkiem ir
augstāks asinsspiediens nekā jaunākiem. Turpretī
sievietēm ir zemāks asinsspiediens nekā vīriešiem.
- Asins skābekļa saturs asinīs: SP02H ir skābekļa
procentuālais daudzums asinīs. Norma ir 94-99%.
- EKG: Pēc EKG devēja pievienošanas mērījumu
veikšanai nepieciešamas aptuveni 30 sekundes.
Pēc mērījumu pabeigšanas parādīsies "ToApp".
EKG mērījums tiks saglabāts lietotnē, un to var
kopīgot ar citiem, lai uz to varētu atsaukties.
4. Sporta režīmi: Varat izvēlēties vienu no 9 sporta
veidiem: iešana, skriešana, riteņbraukšana, kāpšana,
peldēšana, joga, galda teniss, badmintons,
volejbols, lēkšana pa virvi.

PPēc aktivitātes izvēles noklikšķiniet uz tās un
sāciet vingrināt. Aktivitātes laikā varat paņemt
pārtraukumu un pēc tam atsākt darbu. Atkarībā
no aktivitātes tiks reģistrēts sirdsdarbības ritms,
sadedzinātās kalorijas, nostaigātais attālums,
soļu skaits un ātrums, ar kādu mēs
pārvietojāmies.
5. Mūzikas tālvadības pults.
6. Laika prognoze. Tālrunī jābūt iespējotamam
GPS, un vietējos laikapstākļus var iegūt parastos
tīkla apstākļos.
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GARANTIJA
Garantijas apkalpošana:
1. Ja ražojumu lietošana ir normāla, ja vien
ražojumam nav mehānisku bojājumu, kas
radušies nepareizas lietošanas rezultātā, patērētāji
var izmantot bezmaksas garantijas apkalpošanu
24 mēnešus no iegādes datuma.
2:
A. kaitējums ir pašu radīts,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar
lietošanas un apkopes instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, salaboti vai iegremdēti
ūdenī.

- lūdzu, nelietojiet pulksteni dušā.
- Lūdzu, nenēsājiet pulksteni apsildāmā baseinā,
saunā vai citā paaugstinātas temperatūras/mitruma
vidē.
- pulksteņus nevajadzētu nēsāt, mazgājot rokas vai
seju vai strādājot, kur tiek lietotas ziepes vai
mazgāšanas līdzekļi.
- pēc iegremdēšanas jūrā noteikti nomazgājiet no
pulksteņa sāli vai netīrumus.

SVARĪGA INFORMĀCIJA
1.Drošība:
-noberiet 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.
2.Piezīmes par ūdensizturību (lai gan tas ir
ūdensizturīgs pulkstenis):
pievērst uzmanību šādām metodēm, jo tās pasliktina
hidroizolāciju.

DROŠĪBAS PASĀKUMI
1.Zems akumulatora uzlādes līmenis:
Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, nekavējoties
uzlādējiet ierīci, lai aizsargātu akumulatora darbības
laiku.
2.Charging
Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek uzlādēts.

3.Teplota okolí při nabíjení výše 50 stupňů Celsia
může vést k přehřátí, deformaci a spálení zařízení.
4.Neplavte, nepotápějte se ani neobsluhujte zařízení
pod vodou.
5.Zařízení používá vestavěnou baterii a je zakázáno
jej sami rozebírat.
6.V případě prasknutí a vytečení baterie se vyhněte
kontaktu s očima a pokožkou.
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Lietošanas instrukcija

PAPILDU FUNKCIJAS
- Language/Time/Date: sinhronizē datumu, laiku un
valodu no tālruņa, kad ir izveidots Bluetooth
savienojums.
- Galvenā saskarne. Pēc atlases veikšanas atlasiet to
ar īsu klikšķi.
- Paziņojumi: sinhronizēti visi tālruņa paziņojumi,
piemēram, Facebook, WhatsApp, SMS, e-pasts u. c.
- Trauksmes signāls: izmantojot lietotni, varat iestatīt
vairākus trauksmes signālus.
- Skaitļošanas pulksteņrādis. Pulkstenim ir pēdējo
20 mērījumu vēsture.
- Taimeris: iestatiet laiku, cik ilgi vēlaties atskaitīt.
Kad atpakaļskaitīšana ir pabeigta, pulkstenis sāk
vibrēt.


