
Fizinis mygtukas:
- Ilgas paspaudimas įjungia / išjungia prietaisą.
- Trumpas paspaudimas įjungia/išjungia pagrindinį
ekraną.
- Trumpai paspaudus pasirinktą funkciją, grįžtama į
pagrindinį ekraną.

Jutiklinis mygtukas:
- Pagrindiniame ekrane braukite aukštyn, kad
patektumėte į pagrindinį laikrodžio meniu.
- Pasirinkę funkciją, palieskite ją, kad pradėtumėte
veiksmą.
- Iš funkcijos galite išeiti braukdami į dešinę.
- Iš pagrindinio meniu braukite į dešinę, kad
patektumėte į pranešimų centrą.
- Pagrindiniame meniu braukite į kairę, kad
išmatuotumėte širdies ritmą .
- Pagrindiniame meniu vilkite žemyn, kad patektumėte į
nustatymus. 

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite visą naudotojo
vadovą. Rekomenduojama naudoti tik originalų
akumuliatorių, įkroviklį ir priedus, kurie pateikiami kartu su
prietaisu.
Nei gamintojas, nei platintojas neatsako už trečiųjų šalių
priedų naudojimą.

(Šiame vadove nurodytos funkcijos gali šiek tiek skirtis
priklausomai nuo modelio, nes vadovas yra bendras
išmaniojo laikrodžio aprašymas, kai kurie modeliai gali
nukrypti nuo standarto).

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, įkraukite jį ne
trumpiau kaip 2 valandas.
Prieš naudodamiesi prietaisu turite atsisiųsti programą,
įdiegti programą ir patvirtinti visus leidimus, nes priešingu
atveju nebus galima naudotis visomis funkcijomis.

Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

Šiame gaminyje naudojamas magnetinis įkrovimas.
Prijunkite įkroviklį prie USB įvesties ir prie galinių įkrovimo
kontaktų savo prietaise. Prijungus įrenginį, įkrovimas prasidės
automatiškai ir ekrane pasirodys įkrovimo piktograma. 

Paprastai visiškai įkrauti užtrunka 2 valandas, prietaiso
budėjimo laikas - iki 30 dienų, 5-7 dienos budėjimo režimu.
Nenaudokite laikrodžio įkrovimo metu.

Dėmesio: Neprie magnetinio įkrovimo laido vienu metu
neprijunkite prie bet kurių 2 kontaktų su laidžia medžiaga,
nes gali įvykti trumpasis jungimas.

Paleidę programą bakstelėkite "Device" (apatiniame
kampe). Tada eikite į "Push Messages" ir pasirinkite,
kokius pranešimus norite gauti. Galite pasirinkti viską.  Yra
funkcija "įeinantis skambutis", norėdami ją įjungti,
programėlėje turite pažymėti šią parinktį. Pažymėjus šią
funkciją įeinantys skambučiai į telefoną bus matomi
laikrodyje. Taip pat yra funkcija "SMS pranešimai",
norėdami ją paleisti, turite pažymėti šią parinktį
programoje. Į telefoną išsiųstos SMS žinutės bus
matomos laikrodyje.
Norėdami peržiūrėti žinutes, pagrindiniame ekrane vilkite
į dešinę. 
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 UŽ MŪSŲ PRODUKTO ĮSIGIJIMĄ!

MYGTUKŲ PAAIŠKINIMAS
Kad laikrodis būtų prijungtas prie telefono, reikia atsisiųsti
programą "TFit". Tai galima padaryti dviem būdais:
1.Android / iOS telefonas:
Nuskaitykite QR kodą e, kad atsisiųstumėte "TFit"
2. "Android" telefonas: "Google Play" paieškokite ir
atsisiųskite programėlę "TFit".
"iOS" telefonas: "Apps Store" ieškokite ir atsisiųskite
programėlę "TFit".

KROVIMO INSTRUKCIJOS PROGRAMA NAUJIENOS

Įdiegę programėlę, įjunkite "Bluetooth" ir programėlę
telefone. Patvirtinkite pranešimus ir kitus prašomus leidimus.
Užpildykite savo asmeninius duomenis - eikite į "Mano"
apatiniame dešiniajame kampe. 
Norėdami prijungti laikrodį, apatiniame kampe spustelėkite :
"Device" ir tada "Add device". Telefone bus ieškoma
"Bluetooth" įrenginių ir reikia pasirinkti atitinkamą modelį
(L8,).

PARAIŠKOS ATNAUJINIMAS
Jei norite naudotis dabartinėmis programėlėmis, turite
jas reguliariai atnaujinti. Informacija apie programą
pateikiama dešiniajame apatiniame kampe esančioje
piktogramoje "Mano".  "Bluetooth" protokolas skiriasi tarp
visų prekės ženklų mobiliųjų telefonų. Kartais "Bluetooth"
ryšys tarp jūsų mobiliojo telefono ir išmaniojo laikrodžio
būna nestabilus. Tada iš naujo paleiskite "Bluetooth" ir
vėl bandykite prisijungti. Kad duomenų perdavimas
vyktų sklandžiai, reikia atlikti tam tikrus telefono
nustatymus. 

Fizinis mygtukas

- Kalba / laikas / data : sinchronizuoja datą, laiką ir kalbą iš
telefono, 
kai prijungta "Bluetooth". Duomenys bus atnaujinti, kai
išmanusis laikrodis bus sėkmingai prijungtas prie
programėlės. 
- Pagrindinė sąsaja : Norėdami pakeisti pagrindinio ekrano
išvaizdą, palaikykite jį 2 sekundes, tada galite pasirinkti rinkiklį.
Pasirinkę, pasirinkite jį trumpu spustelėjimu. 
Galime rinktis iš 4 ciferblatų.
- Miego monitorius: išmanusis laikrodis įsijungia automatiškai 
nuo 22:00 iki 8:00 ryto. Visa informacija apie jūsų miego
kokybę 
galite patikrinti programėlėje. Jei laikrodis prijungtas prie
telefono, miego kokybės duomenys išsaugomi automatiškai. 
programėlėje.
- Pranešimai: visi pranešimai , pvz., "Facebook", "WhatsApp",
SMS, el. paštas ir kt. Jei norite rodyti pranešimus su turiniu,
turite nustatyti "Facebook" ir "WhatsApp" pranešimų
informacijos rodymą telefono programėlėse. Laikrodyje bus
rodomi 5 paskutiniai pranešimai. Galite juos perskaityti ir
braukdami perskaityti kitą žinutę.  Laikrodis vibruos, kai bus
gautas skambutis arba žinutė. Taip pat galite išjungti
skambučio vibraciją paspausdami fizinį mygtuką. 

GALVINĖS FUNKCIJOS

1.Apsauga:
-laikrodį valykite minkšta šluoste, kad laikrodis ir juosta būtų švarūs
(naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį).
-įsitikinkite, kad laikrodžio širdies ritmo lęšis yra arti odos.
-dėl oro sąlygų jūsų riešo odos temperatūra yra per žema, o tai
turės įtakos širdies ritmo kontrolei.
2.Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei tai yra vandeniui
atsparus laikrodis):
 Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus būdus, nes jie silpnina
atsparumą vandeniui.
-Prašome nenešioti laikrodžio dušo patalpoje.
-Nenešiokite laikrodžio izoliuotame baseine, saunoje ar kitoje
aukštos temperatūros ir drėgmės aplinkoje.
-Nenešiokite laikrodžio plaudami rankas ar veidą, dirbdami darbus,
kuriuos atliekate naudodami muilą ar ploviklį.-Pamerkę laikrodį į
jūrą, nuplaukite nuo jo visą druską ar nešvarumus.

Vis dėlto svarbu prisiminti, kad kraujospūdis visą dieną
nuolat svyruoja, be to, jis kinta su amžiumi. Kuo vyresnis
žmogus, tuo didesnis spaudimas. Vaikams ir lėtinėmis
ligomis sergantiems žmonėms taip pat taikomos skirtingos
normos.
- Kraujo prisotinimas deguonimi: SP02H yra deguonies
kiekis kraujyje procentais. 
Įprasta norma yra 94-99 proc. . Norėdami atlikti matavimą,
įveskite O2 meniu piktogramą. Kai matavimas bus atliktas
teisingai, ekrane pasirodys rezultatas.
- Širdies ritmas: palaukite 2 sekundes, kol prasidės
matavimas. Matavimas atliekamas skenuojant odą žalia
optine šviesa. Jei norite sustabdyti matavimą, pastumkite
pirštą į dešinę arba į kairę. Širdies ritmo matavimo rezultatų
norma yra 60-90 dūžių per minutę. Profesionalių
sportininkų pulsas gali būti mažesnis nei 60 dūžių per
minutę. Tačiau intensyvaus fizinio krūvio metu gali būti
išmatuota iki 200 dūžių per minutę. 
 - Sportiniai režimai: Galite rinktis iš 7 sporto režimų: ėjimo,
bėgimo, važiavimo dviračiu, laipiojimo, plaukimo, tinklinio ir
badmintono.
Pasirinkę veiklą, spustelėkite ją ir pradėkite mokymą.
Užsiėmimo metu galite padaryti pertraukėlę ir tęsti veiklą.
Priklausomai nuo veiklos, bus registruojamas jūsų širdies
ritmas, sudegintos kalorijos, nueitas atstumas, žingsnių
skaičius ir judėjimo greitis. 

GARANTIJA
Garantinis aptarnavimas:
1. įprastai naudojant gaminius, jei gaminys neturi mechaninių
pažeidimų ir yra netinkamai naudojamas, 
24 mėnesius nuo įsigijimo datos vartotojai gali pasinaudoti
nemokama garantine paslauga.
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. jie gaminį išardė, taisė arba panardino. 
vandenyje.
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 Būsenos juosta: Išplečia iš pagrindinio ekrano (vilkite
žemyn). 
Rodoma "Bluetooth" ryšio būsena, informacija apie
energijos suvartojimą ir ryškumo reguliavimą, taip pat
nustatymai. 
- Informacija apie veiklą: Pagrindiniame ekrane rodomi
duomenys - nueitų žingsnių skaičius, nueitas atstumas ir
per dieną sudegintos kalorijos. Duomenys bus išsaugoti
programoje. Atgalinio skaičiavimo laikmatis bus atstatytas
24:00 val. 
- Nuotolinis muzikos valdymas: muzika, kurią grojate
telefone, gali būti valdoma laikrodžiu. Įjungę muziką
telefone, išmaniojo laikrodžio meniu pasirinkite muzikos
piktogramą. 
- Orų prognozė: Orai sinchronizuojami su laikrodžio
programėle. Telefone turi būti įjungta GPS funkcija ir jis turi
gebėti gauti informaciją apie vietines oro sąlygas iš įprasto
tinklo.
- EKG : matavimas turi būti atliekamas iš programėlės. Įėję į
kairėje pusėje esančią piktogramą "HOME", pasirinkite "ECG
- Measurement" (EKG - matavimas) ir, pradėję matavimą,
palaukite 60 sek. Kai matavimas bus baigtas, bus rodomas
sveikatos indeksas. 
- Kraujospūdis: Matuojant rankos turi būti padėtos lygiai.
Matavimo trukmė yra maždaug 48 sekundės. Teisingai
atlikus matavimą, rezultatas bus rodomas ekrane. Sistolinio
kraujospūdžio norma yra 120 mm Hg, o diastolinio
kraujospūdžio - 80 mm Hg.

SVARBI INFORMACIJA
- Žadintuvas: programėlėje galite nustatyti kelis žadintuvus.
- Chronometras: Chronometro funkcija skirta laikui matuoti.
Laikrodis turi paskutinių 20 matavimų istoriją.
- "Minuteman": Nustatykite laiką, kuris bus skaičiuojamas. Baigus
atgalinį skaičiavimą, laikrodis suvibruos.
- Konfigūruokite vienetus:
Rasti telefoną: bakstelėkite šią funkciją ir telefonas suskambės. 
"Bluetooth" kamera: norėdami naudoti šią parinktį, atrakinkite
telefoną ir eikite į programėlę, tada laikrodyje raskite kameros
funkciją ir paspauskite ją. Tada tiesiog paspauskite fotoaparato
atvaizdą ant laikrodžio ir nuotrauka bus padaryta. Nuotraukos
įrašomos į albumą telefone.
Sėdimas gyvenimo būdas, vandens priminimas: Programėlėje
galite nustatyti, kada turėtumėte judėti arba gerti vandenį.
Norėdami atlikti nustatymus, programėlėje eikite į piktogramą
"Įrenginys" ir pasirinkite "Apyrankės funkcijos nustatymai".
- Ryškus ekranas pakėlus riešą: nustatykite programėlėje
"Pakelkite ranką, kad ekranas būtų ryškesnis". - funkcija, kurią
galima rasti "Apyrankės funkcijų nustatymai".
Kai pakelsite riešą, bus matomas pagrindinis ekranas.  Kai ši
funkcija įjungta, suvartojama daugiau energijos.
- Duomenų perdavimas: Visi duomenys bus saugomi
programėlėje, nesvarbu, ar tai būtų žingsniai, širdies ritmo
matavimas, miego kokybė, ar sporto režimas.
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