
Pirms lietošanas sākuma rūpīgi izlasiet visu lietošanas instrukciju.
Ieteicams izmantot tikai oriģinālo akumulatoru, lādētāju un
piederumus, kas iekļauti kopā ar ierīci saņemtajā komplektā.
Ražotājs un izplatītājs nav atbildīgs par trešo pušu piederumu
lietošanu.
(Šajā rokasgrāmatā uzskaitītās funkcijas dažādos modeļos var
nedaudz atšķirties, jo rokasgrāmatā ir sniegts vispārīgs
viedpulksteņa apraksts, daži modeļi var atšķirties no standarta).
Ierīce pirms pirmās lietošanas reizes 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.

CIENĪJAMAIS KLIENTS, PALDIES
 PAR MŪSU PRODUKTA IEGĀDI!LAT

UZLĀDES INSTRUKCIJAS
Uzlādējiet pulksteni, izmantojot atbilstošo komplektā iekļauto
lādētāju. Pulksteņa uzlādes laikā tas ieslēgsies automātiski.

Lejupielādējiet un instalējiet lietotni SMART TIME PRO, lai jūsu
pulkstenis varētu sinhronizēt datus no lietotnes.  Programma ļauj
iestatīt mērķus, analizēt datus un daudz ko citu.
SMART TIME lietotne darbojas ar iOS 8.0 un Android 4.4. 

AKTIVĀCIJA

FUNKCIJAS
1. Pārslēdziet pogu
Pulksteņa sākumlapā, ilgi nospiediet, lai atvērtu dažādas ciparnīcas,
un pēc tam pārvelciet, lai izvēlētos vēlamo.
2. Ātrgaitas taustiņu slēdzis
Lai atvērtu ātrgaitas taustiņu saskarni, varat iestatīt BT3.0, skaļumu,
valodu, fonu, iestatījumus, vibrāciju, lumianans, žestu, tēmu,
modinātāju, pulksteni un lidmašīnas režīmu.
3. Sirdsdarbība
Nospiediet sākuma lapā pogu uz leju, lai ātri nokļūtu sirdsdarbības
saskarnē. Vai arī varat pārbaudīt sirdsdarbības frekvenci izvēlnē ->
Sirdsdarbība.Valkājiet pulksteni pareizā veidā. Atveriet pulksteņa
sirdsdarbības funkciju, mēriet manuāli.
4. Sporta režīmi
Lai ieietu sporta režīmā, vienkārši pavelciet pulksteņa ciparnīcu uz
labo pusi, to var ievadīt arī no galvenās izvēlnes -> Sporta režīms.
Viedie pulksteņi atbalsta dažādus sporta veidus, piemēram,
skriešanu telpās, skriešanu brīvā dabā, riteņbraukšanu, kāpšanu,
maratonu un daudzus citus.

.

6. Zvana
sporta versija atbalsta tikai Bluetooth savienojumus, nevis tos, kas
izmanto SIM karti, ir divas tālruņa zvanu atbalsta versijas: : pēc
veiksmīgas Bluetooth 3.0 savienojuma izveides balss automātiski
atskanēs no pulksteņa vai arī varat pārslēgt tālruni, lai atbildētu vai
zvanītu, izmantojot šādu metodi.
7. Miega monitors
Nēsājot pulksteni, tas uzraudzīs jūsu miegu. Pēc miega datu
sinhronizēšanas ar lietotni varat pārbaudīt informāciju par savu
miegu lietotnē.
8. Attālā uztveršana
Šī funkcija ļauj attālināti vadīt mobilo kameru un fotografēt.
9. Mazkustīgs dzīvesveids
Pārāk ilga sēdēšana nav labvēlīga jūsu veselībai. Pulksteņa vai
lietotnes laikā varat iestatīt laiku, kas jums atgādinās, ka
jāpārvietojas.

PARAMETRI
Rokas garums: 271 mm (ieskaitot ciparnīcu)
Plaukstas platums: 22 mm
Svars: 66 g 
Akumulators: 320 mAh litija polimēra akumulators
1,3 collu displejs
Vadības elementi: skārienekrāns

4.Lūdzu, nepeldieties, nirt un nelietojiet ierīci zem ūdens.
5.Ierīcē tiek izmantota iebūvēta baterija, un to nav atļauts atsevišķi
izjaukt.
6.Akumulatora bojājuma un noplūdes gadījumā izvairieties no
saskares ar acīm un ādu.

1.Aizsardzība:
-Izskalojiet pulksteni ar mīkstu drāniņu, lai saglabātu pulksteņa un
siksniņas tīrību (izmantojiet tīru ūdeni vai jūras ūdeni).
-pārliecinieties, ka pulksteņa sirdsdarbības lēca ir tuvu ādai.
-dēļ laikapstākļu ādas temperatūra uz plaukstas ir pārāk zema, kas
ietekmē sirdsdarbības kontroli.

Bluetooth: 3.0 un 4.0
Ūdensnecaurlaidība: IP67 (ūdensnecaurlaidīgs, tikai ikdienas
aktivitāšu laikā. Tas ir ūdensnecaurlaidīgs, ja līst lietus vai jūs
mazgājat rokas. Nelietojiet to, mazgājot automašīnas, peldoties,
nirstot vai mazgājoties dušā.

MĒRĶI

SVARĪGA INFORMĀCIJA

Garantijas apkalpošana:
1. Ja ražojumu lietošana ir normāla, ja vien ražojumam nav
mehānisku bojājumu un to nav izraisījusi nepareiza lietošana, 24
mēnešus no iegādes dienas patērētāji var izmantot bezmaksas
garantijas pakalpojumu.
2:
A. viņi paši radīja kaitējumu,
B. garantijas termiņš ir beidzies,
C. viņi nav lietojuši izstrādājumu saskaņā ar lietošanas un apkopes
instrukcijām,
D. izstrādājumi ir izjaukti, salaboti vai iegremdēti ūdenī. 

GARANTIJA

1.Akumulators ir izlādējies:
Ja akumulators ir izlādējies, ierīce nekavējoties jāuzlādē, lai
aizsargātu akumulatora darbības laiku.
2.Charging:
Nelietojiet pulksteni, kamēr tas tiek uzlādēts.
3.Ambientālā temperatūra uzlādes laikā virs 
50 grādi C var izraisīt ierīces pārkaršanu, deformāciju un apdegšanu.
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5.Pedometrs
Pārvelciet uz augšu mājas sānu, un varat pārbaudīt pašreizējās
dienas soli, sirdsdarbības ātrumu, kalorijas un attālumu. Varat arī
pārbaudīt savu sirdsdarbības frekvenci galvenajā izvēlnē ->
pedometrs.

2.ūdensizturīgas piezīmes (lai gan tas ir ūdensizturīgs pulkstenis):
jāņem vērā šādas metodes, jo tās vājina ūdensizturību.
-Nenoņemiet pulksteni dušā.
-Nēsājiet pulksteni izolētā baseinā, saunā vai citā paaugstinātas
temperatūras/mitruma vidē.
-Nenoņemiet pulksteni, ja darbā mazgājat rokas vai seju, izmantojot
ziepes vai mazgāšanas līdzekļus.
-Pēc iegremdēšanas jūrā no pulksteņa nomazgājiet sāli vai
netīrumus.


