
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, turėtumėte
atidžiai perskaityti visą naudojimo instrukciją.
Rekomenduojama naudoti tik originalų
akumuliatorių, įkroviklį ir priedus, esančius
kartu su prietaisu pateiktame rinkinyje.
Gamintojas ir platintojas neatsako už trečiųjų
šalių priedų naudojimą.
(Šioje instrukcijoje išvardytos funkcijos gali
šiek tiek skirtis priklausomai nuo modelio, nes
instrukcija yra bendras išmaniojo laikrodžio
aprašymas, kai kurie modeliai gali nukrypti nuo
standarto).
Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, jį reikia
įkrauti bent 2 valandas.
Prieš pradėdami naudoti prietaisą, turite
atsisiųsti programą, ją įdiegti ir priimti visus
leidimus, 
kitaip nebus galima naudotis visomis
funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo
turinį.
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GAMINĮ!LT
ĮKROVIMO INSTRUKCIJOS

Įkraukite laikrodį naudodami atitinkamą rinkinyje
esantį įkroviklį. Įkrovimo metu laikrodis įsijungs
automatiškai.

Atsisiųskite ir įdiekite programėlę SMART TIME
PRO, kad laikrodis galėtų sinchronizuoti
duomenis iš programėlės.  Programėlėje galite
nustatyti tikslus, analizuoti duomenis ir dar
daugiau. SMART TIME programėlė veikia su
"iOS 8.0" ir "Android 4.4". 

AKTIVAVIMAS

FUNKCIJOS
1. Perjunkite rankenėlę
Laikrodžio pagrindiniame puslapyje ilgai
paspauskite , kad atidarytumėte įvairius
ciferblatus, tada braukite, kad pasirinktumėte
norimą ciferblatą.

2. Didelio greičio klavišo jungiklis
Pastumkite rankenėlę, kad įeitumėte į greitųjų
klavišų sąsają, galite nustatyti BT3.0, garsumą,
kalbą, foną, nustatymus, vibraciją,
luminescencijas, gestus, temą, žadintuvą,
laikrodį ir lėktuvo režimą.

3. Širdies ritmas
Pagrindiniame puslapyje paspaudę mygtuką
žemyn, greitai pateksite į širdies ritmo sąsają. Arba
galite patikrinti savo širdies ritmą meniu -> Širdies
ritmas. Atidarykite laikrodžio širdies ritmo funkciją ir
matuokite rankiniu būdu.

4.Sporto režimai
Jei norite įjungti sporto režimą, tiesiog pastumkite
laikrodžio ciferblatą į dešinę, taip pat galite į jį įeiti iš
pagrindinio meniu -> Sporto režimas. Išmanusis
laikrodis palaiko įvairias sporto šakas, pavyzdžiui:
bėgimą patalpose, bėgimą lauke, važiavimą
dviračiu, laipiojimą, maratoną ir daugelį kitų.

5. žingsniamatis
Braukdami pirštu į viršų, galite patikrinti žingsnių
skaičių, širdies ritmą, kalorijas ir atstumą einamąją
dieną. Arba galite patikrinti širdies ritmą
pagrindiniame meniu -> žingsniamatis.

6. Skambėjimas
Sportinėje versijoje palaikomas tik "Bluetooth"
ryšys, vietoj prisijungimo per SIM kortelę yra dvi
telefono skambučių palaikymo versijos: :
sėkmingai užmezgus "Bluetooth 3.0" ryšį,
laikrodis automatiškai skambės balsu arba galite
perjungti telefoną, kad atsilieptumėte į skambutį
arba surinktumėte numerį naudodami šį metodą

7. Miego monitorius
Laikrodis stebi jūsų miegą, kai jį nešiojate.
Sinchronizavę miego duomenis su programėle,
galite patikrinti miego informaciją programėlėje.

8. Nuotolinis jutimas
Ši funkcija leidžia nuotoliniu būdu valdyti
mobiliąją kamerą ir fotografuoti

9. Sėdimas gyvenimo būdas
Per ilgas sėdėjimas nėra naudingas jūsų
sveikatai. Laikrodyje arba programėlėje galite
nustatyti laiką, kuris primins jums pajudėti.

PARAMETRAI
Riešo ilgis: 271 mm (įskaitant ciferblatą)
riešo plotis: 22 mm
Svoris: 66 g 
Baterija: 320 mAh ličio polimero
1,3 colio ekranas
Valdikliai: jutiklinis ekranas
"Bluetooth": 3.0 ir 4.0
Atsparus vandeniui: IP67 (atsparus vandeniui, tik
kasdienės veiklos metu. Jis yra atsparus vandeniui, kai
lyja lietus arba plaunate rankas. Nenešiokite jo
plaudami automobilį, plaukiodami, nardydami ar
maudydamiesi duše.

4.Neplaukiokite, nenardykite ir nenaudokite
prietaiso po vandeniu.
5. Prietaise naudojamas įmontuotas
akumuliatorius, todėl jo negalima atskirai
išardyti.
6. Jei akumuliatorius sulūžta ir išteka, venkite
sąlyčio su akimis ir oda.

1.Apsauga:
-(naudokite švarų vandenį arba jūros
vandenį).
-Užtikrinkite, kad laikrodžio širdies ritmo lęšis
būtų arti odos.
-Dėl oro sąlygų odos temperatūra ant riešo
yra per žema, o tai turi įtakos širdies ritmo
kontrolei.
2. Vandeniui atsparios pastabos (net jei tai
vandeniui atsparus laikrodis):
Reikėtų atkreipti dėmesį į toliau nurodytus
būdus, nes jie silpnina atsparumą vandeniui.

MATAVIMAI

SVARBI INFORMACIJA

Garantinis aptarnavimas:
1. Jei gaminys nėra mechaniškai pažeistas ir
nebuvo netinkamai naudojamas, 24 mėnesius
nuo įsigijimo datos vartotojai gali naudotis
nemokamu garantiniu aptarnavimu.
2. Vartotojai negali pasinaudoti garantija, jei:
A. žala padaryta dėl savo kaltės,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie nenaudojo gaminio pagal naudojimo ir
priežiūros instrukcijas,
D. gaminiai buvo išardyti, savadarbiai
remontuojami arba panardinti į vandenį. 

-Nenešiokite laikrodžio duše.
-Nenešiokite laikrodžio izoliuotame baseine,
saunoje ar kitoje aukštos temperatūros ir
drėgmės aplinkoje.
-Nenešiokite laikrodžio, kai darbe plaunate
rankas ar veidą su muilu ar plovikliu.
-Nuplaukite nuo laikrodžio druską ar
nešvarumus, kai jį panardinate į jūrą.

GARANTIJA

1.Low baterija
Jei akumuliatorius išsikrovė, turėtumėte nedelsdami
įkrauti prietaisą, kad apsaugotumėte akumuliatoriaus
veikimo laiką.
2. įkrovimas:
Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.
3.Aplinkos temperatūra įkrovimo metu viršija 
50 laipsnių C gali sukelti prietaiso perkaitimą,
deformaciją ir nudegimą.
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