
Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet visus norādījumus. Mēs
iesakām izmantot tikai oriģinālo akumulatoru, lādētāju un
piederumus, kas ir pievienoti ierīcei.
Ražotājs un izplatītājs nav atbildīgs par citu ražotāju
piederumu lietošanu.

(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas var nedaudz
atšķirties atkarībā no modeļa, jo šī rokasgrāmata ir
viedpulksteņa vispārīgs apraksts, tāpēc daži modeļi var
atšķirties no standarta).

Pirms pirmās lietošanas reizes uzlādējiet ierīci vismaz 2
stundas.
Pirms ierīces lietošanas ir jālejupielādē lietotne, tā
jāinstalē un jāpieņem visas atļaujas, pretējā gadījumā
nebūs pieejamas visas funkcijas.

Uzņēmums patur tiesības mainīt šīs rokasgrāmatas
saturu.

Fiziskā poga:
- Ilgi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu ierīci.
- Īss nospiedums, lai ieslēgtu/izslēgtu galveno displeju.
- Īsi nospiediet izvēlēto funkciju, lai atgrieztos galvenajā
ekrānā.

Skārienpoga:
- Pārvelciet no galvenā ekrāna uz augšu, lai piekļūtu
pulksteņa galvenajai izvēlnei.
- Kad esat izvēlējies funkciju, sāciet darbību ar pieskārienu.
- Šo funkciju var izbeigt, pārvelkot uz labo pusi.
- No galvenās izvēlnes pārvelciet pa labi, lai ieietu
paziņojumu centrā.
- No galvenās izvēlnes pārvelciet pa kreisi, lai mērītu
sirdsdarbības frekvenci.
- Pārvelciet no galvenās izvēlnes uz leju, lai ieietu sadaļā
Iestatījumi.

Šis izstrādājums izmanto magnētisko uzlādi.
Pievienojiet lādētāju USB ievadei un ierīces aizmugurējiem
uzlādes kontaktiem. Kad savienojums ir izveidots, uzlāde
sākas automātiski un displejā parādās uzlādes ikona.

Pilnai uzlādei parasti nepieciešamas 2 stundas, ierīce
darbojas līdz 30 dienām gaidīšanas režīmā un 5-7 dienām
darba režīmā. Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek uzlādēts.

Piezīme: Nepieslēdziet magnētisko uzlādes kabeli
vienlaikus diviem kontaktiem ar vadošu materiālu, jo var
rasties īssavienojums.

Pēc tam, kad esat palaiduši programmu, nospiediet pogu
"Ierīces" (apakšējā stūrī).
Pēc tam dodieties uz "Push notifications" un atlasiet
paziņojumus, kurus vēlaties saņemt. Varat izvēlēties visus.

Ir funkcija "Ienākošais zvans", kuru aktivizējat, izvēloties šo
opciju lietotnē. Ja šī funkcija ir atzīmēta, pulkstenis rādīs
ienākošos zvanus uz jūsu tālruni.

Ir arī funkcija "SMS brīdinājums", kas tiek aktivizēta,
izvēloties šo opciju lietotnē. Pārbaudot pulksteni, tiks
parādīti uz tālruni nosūtītie SMS ziņojumi.

Lai apskatītu ziņojumus, pārvelciet pa labi sākuma ekrānā.

CIENĪJAMIE KLIENTI, PALDIES PAR MŪSU
PRODUKTA IEGĀDI!

POGU SKAIDROJUMS
Lai savienotu pulksteni ar tālruni, ir jālejupielādē lietotne
"TFit". To var izdarīt divējādi:
1. Android/iOS tālrunis:
Lai lejupielādētu "TFit", ir jāskenē QR kods. 2.
2. Android tālrunis. "Android" Android ierīce (Android vai
Android Android Android ierīce ar Android vai Android
Android Android ierīce ar Android vai Android Android
Android ierīce ar Android. IOS tālrunis: 1) tālrunis ar
Android vai IOS tālruni, kurā ir pieejama informācija par
tālruni, kas darbojas ar operētājsistēmu Android vai IOS.

UZLĀDES INSTRUKCIJAS PIETEIKUMI IEVĒROJUMS

Kad lietotne ir instalēta, tālrunī ieslēdziet Bluetooth un
lietotni.
Apstipriniet nepieciešamos paziņojumus un citas atļaujas.
Aizpildiet savu personisko informāciju - dodieties uz
sadaļu "Mans" apakšējā labajā stūrī.
Lai pievienotu pulksteni, noklikšķiniet uz apakšējā stūrī:
"Ierīces" un pēc tam "Pievienot ierīci". Tālrunis meklēs
Bluetooth ierīci un atlasīs atbilstošo modeli (L8,).

LIETOJUMPROGRAMMU ATJAUNINĀJUMI

Ja vēlaties lietot atjauninātas programmas, tās regulāri
jāatjaunina. Informāciju par lietotni var atrast ikonā "Mans"
apakšējā labajā stūrī.

Fiziskā poga

Bluetooth protokols katram mobilā tālruņa zīmolam ir
atšķirīgs. Dažreiz Bluetooth savienojums starp mobilo
tālruni un viedpulksteni ir nestabils. Šādā gadījumā
restartējiet Bluetooth un mēģiniet izveidot savienojumu
vēlreiz. Lai nodrošinātu netraucētu datu pārsūtīšanu, tālrunī
būs jāveic daži iestatījumi.

- Valoda/laiks/datums,
Kad Bluetooth savienojums ir izveidots. Dati tiek atjaunināti,
kad viedpulkstenis ir veiksmīgi savienots ar programmu.
- Galvenā saskarne. Kad tas ir atlasīts, izvēlieties to ar īsu
klikšķi. Izvēlieties vienu no 4 ciparnīcām.
- Miega režīma izsekošana: viedpulkstenis ieslēdzas
automātiski.
no plkst. 22.00 līdz 8.00 Visi miega kvalitātes dati.
Varat pārbaudīt sava miega kvalitāti lietotnē. Ja pulkstenis ir
savienots ar tālruni, miega kvalitātes dati automātiski tiek
saglabāti lietotnē.
- Paziņojumi: visi paziņojumi, piemēram, Facebook,
WhatsApp, SMS, e-pasts u. c. Lai skatītu paziņojumus ar
saturu, ir jākonfigurē tālruņa lietotnes, lai rādītu informāciju
par Facebook un WhatsApp paziņojumiem. Pulkstenis rādīs
pēdējos 5 paziņojumus.

GALVENĀS FUNKCIJAS

1.Security:
-Lai saglabātu pulksteņa un siksniņas tīrību, pulksteņa un siksniņas
tīrīšana ar mīkstu drāniņu (izmantojiet tīru ūdeni vai jūras ūdeni).
- pārliecinieties, ka pulksteņa sirdsdarbības lēca atrodas tuvu jūsu
ādai.
- Laikapstākļu dēļ ādas temperatūra uz rokas ir pārāk zema, kas
ietekmē sirdsdarbības kontroli.
2. Piezīmes par ūdensizturību (pat ja tas ir ūdensizturīgs
pulkstenis):
Pievērsiet uzmanību turpmāk minētajām metodēm, jo tās
pasliktina ūdensizturību.
-Nenoņemiet pulksteni dušā.
-Nenonēsājiet pulksteni apsildāmā peldbaseinā, saunā vai citā
paaugstinātas temperatūras/mitruma vidē.
-Nenoņemiet pulksteni, mazgājot rokas vai seju vai strādājot ar
ziepēm vai mazgāšanas līdzekļiem -Nomazgājiet sāli vai netīrumus
pēc iegremdēšanas jūrā.

Htomēr ir svarīgi atcerēties, ka spiediens dienas laikā
pastāvīgi mainās un ka tas mainās arī ar vecumu. Jo
vecāks cilvēks, jo augstāks spiediens. Citas normas ir
noteiktas arī bērniem un cilvēkiem ar hroniskām
slimībām,
- Asins piesātinājums ar skābekli: SP02H ir skābekļa
procentuālais daudzums asinīs.
Lai veiktu mērījumu, izvēlnē O2 ievadiet ikonu O2. Kad
mērījums ir pareizs, uz ekrāna tiks parādīts rezultāts.
- Sirdsdarbība: pirms mērījuma sākšanas pagaidiet 2
sekundes. Mērījumu veic, skenējot ādu ar zaļu optisko
gaismu. Lai pārtrauktu mērījumu, pavelciet pirkstu pa
labi vai pa kreisi. Sirds ritma mērījumu rezultātu
standarti ir 60-90 sitieni minūtē. Profesionāliem
sportistiem sitienu skaits minūtē var būt mazāks par 60.
Tomēr intensīvas fiziskās slodzes laikā var nolasīt līdz
pat 200 sitieniem minūtē.
- Sporta režīmi.
Kad esat izvēlējies aktivitāti, noklikšķiniet uz tās, lai
sāktu vingrinājumus. Starp aktivitātēm var veikt
pārtraukumu un pēc tam atsākt. Atkarībā no aktivitātes
tiek reģistrēts sirdsdarbības ritms, sadedzinātās
kalorijas, veiktais attālums, soļu skaits un kustību
ātrums.

GARANTIJAGarantijas serviss
1. Ja ražojumu lietošana ir normāla un ja ražojums nav mehāniski
bojāts un nav radies nepareizas lietošanas rezultātā, patērētāji var
izmantot bezmaksas garantijas pakalpojumus 24 mēnešus no
iegādes datuma.
2. Patērētāji nevar izmantot garantijas pakalpojumus, ja:
A. bojājumi ir radušies pašu vainas dēļ,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi produktu nav lietojuši saskaņā ar lietošanas un apkopes
instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, remontēti vai iegremdēti.
ūdenī.
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Varat tos izlasīt un pārvelciet, lai lasītu nākamo ziņu.
Pulkstenis vibrēs, kad piezvanīsiet vai nosūtīsiet ziņu.
Vibrāciju var izslēgt arī zvana laikā, nospiežot fizisko pogu.
- Statusa josla: izvērsta no sākuma ekrāna (velciet uz leju).
Tiek parādīts Bluetooth statuss, informācija par enerģijas
patēriņu, spilgtuma iestatījumi un preferences.
- Informācija par aktivitāti: sākuma ekrānā redzamie dati -
dienas laikā nostaigāto soļu skaits, veiktais attālums un
sadedzinātās kalorijas. Dati tiks saglabāti lietotnē. Skaitītājs
tiek atiestatīts uz 24:00.
- Mūzikas tālvadības pults. Ieslēdzot mūziku tālrunī,
izvēlieties mūzikas ikonu viedpulksteņa izvēlnē.
- Laika prognoze. Tālrunī jābūt iespējotam GPS, un
parastos tīkla apstākļos varat iegūt vietējos laikapstākļus.
- EKG: mērījumi jāveic lietotnē. Ievadot "HOME" ikonu
kreisajā pusē, izvēlieties "EKG - mērījumi" un pagaidiet 60
sekundes pēc mērījumu sākuma. Kad mērījums ir
pabeigts, tiks parādīts statusa indekss.
- Asinsspiediens: mērīšanas laikā turiet rokas taisni.
Mērīšanas laiks ir aptuveni 48 sekundes. Kad mērījums ir
veikts pareizi, displejā tiks parādīts rezultāts. Pieņemta
norma sistoliskajam asinsspiedienam ir 120 mm Hg un
diastoliskajam asinsspiedienam 80 mm Hg. 

SVARĪGA INFORMĀCIJA- Trauksmes signāls: Programmā varat iestatīt vairākus
modinātājus.
- Stopkrāns. Pulkstenī ir pēdējo 20 mērījumu vēsture.
- Taimeris. Kad atskaite beidzas, pulkstenis sāk vibrēt.
- Ierīces konfigurēšana: tālruņa atrašanās vietas noteikšana:
pieskarieties šai funkcijai, un atskanēs tālruņa zvans.
Bluetooth kamera: lai izmantotu šo opciju, jāatbloķē tālrunis
un jāievada lietotne, pēc tam pulksteņa ekrānā jāatrod
kameras funkcija un tai jāpieskaras. Pēc tam nospiediet
kameras attēlu uz pulksteņa, un tiks uzņemts fotoattēls.
Fotoattēls tiks saglabāts albumā tālrunī. Mazkustīgs
dzīvesveids, ūdens atgādinājums: ar lietotnes palīdzību varat
iestatīt, cik bieži jums nepieciešams kustēties vai dzert ūdeni.
Lai veiktu iestatījumus, ievadiet lietotnē ikonu "Ierīce" un
izvēlieties "Aproces funkciju iestatījumi".
- Ekrāna aizmugurgaismojums, kad paceļat plaukstu: lietotnē
iestatiet opciju "Paceliet roku, lai iedegtu ekrānu" - tā ir
pieejama sadaļā "Wristband function settings" (Aproces
funkcijas iestatījumi).
Kad paceļat plaukstu, tiek parādīts sākuma ekrāns.
Ja šī funkcija ir iespējota, enerģijas patēriņš ir lielāks.
-Datu pārsūtīšana: lietotnē tiks saglabāti visi dati, neatkarīgi no
tā, vai tie ir soļi, pulss, miega kvalitāte vai sporta režīms.
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