
6. Išmatuokite kraujospūdį: Jei norite atlikti matavimą,
stebėjimo meniu pasirinkite Blood pressure measurement
(kraujospūdžio matavimas). Matuodami laikykite rankas
lygiai, o laikrodį - arti odos. Priimta sistolinio kraujospūdžio
norma yra 120 mm Hg, o diastolinio - 80 mm Hg. Tačiau
reikėtų nepamiršti, kad kraujospūdis per dieną nuolat kinta,
taip pat ir su amžiumi. Kuo vyresnis esate, tuo didesnis
kraujospūdis. Vaikams ir lėtinėmis ligomis sergantiems
žmonėms taip pat taikomi kiti standartai

Prieš pradėdami naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite
visą vadovą. Rekomenduojama naudoti tik originalias
baterijas, įkroviklį ir priedus, pateiktus kartu su prietaisu.
Gamintojas ir platintojas neatsako už trečiųjų šalių priedų
naudojimą.
(Šiame vadove paminėtos funkcijos gali šiek tiek skirtis
priklausomai nuo modelio, nes vadove pateikiamas
bendras išmaniojo laikrodžio aprašymas, o kai kurie
modeliai gali skirtis nuo standartinių modelių).
Prieš naudojant prietaisą pirmą kartą, jį reikia įkrauti bent 2
valandas.
Prieš pradėdami naudotis prietaisu, turite atsisiųsti ir įdiegti
programą bei patvirtinti visus leidimus, nes priešingu
atveju bus galima naudotis ne visomis funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį. 8.Sports funkcija: pasirinkite sporto režimo sąsają. Galite

rinktis iš daugelio sporto režimų, pavyzdžiui: bėgimo,
vaikščiojimo, važiavimo dviračiu, stacionaraus dviračio,
jogos, badmintono. Jei norite pasirinkti konkretų sporto
režimą, spustelėkite norimo režimo piktogramą.
Sportuojant laikrodis matuoja laiką, sudegintas kalorijas ir
širdies ritmą. Norėdami išeiti iš pasirinkto režimo,
paspauskite šoninį mygtuką arba perbraukite ekraną į
dešinę, kad patvirtintumėte išėjimą.

Šiame gaminyje naudojamas magnetinis įkrovimas.
Prijunkite įkroviklį prie USB įvesties ir prie įkrovimo kontaktų
prietaiso galinėje pusėje. Prijungus telefoną, įkrovimas
prasideda automatiškai ir ekrane pasirodo įkrovimo
piktograma. 
Pilnas įkrovimas paprastai trunka 2 valandas, prietaisas veikia
iki 25 dienų budėjimo režimu, o veikimo režimu - 4-7 dienas.
Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.
Pastaba: magnetinio įkrovimo laido vienu metu neprijunkite
prie dviejų laidžios medžiagos kontaktų, nes gali įvykti
trumpasis jungimas.

4. žingsniamatis: skaičiuoja per dieną nueitų žingsnių
skaičių. Laikrodis atstatomas vidurnaktį.
5.Kūno temperatūra. Temperatūros testą atlikite po 10
minučių, kai pradėsite nešioti išmanųjį laikrodį. Norėdami
išmanaus laikrodžio meniu išmatuoti temperatūrą,
pasirinkite atitinkamą piktogramą. Galite nustatyti, kad
programa matuotų pastovią temperatūrą, pasirinkite
"Temperature monitoring" ir patvirtinkite. Taip pat galite
nustatyti temperatūros stebėjimo intervalą (matavimo
pradžios ir pabaigos laiką). Stebėsenos intervalas nurodo
matavimų dažnumą.

Įdiegę programėlę, įjunkite "Bluetooth" ir programėlę
telefone. 
Prisijunkite. Tai galima padaryti įvairiais būdais, pvz., per
"Google", "Facebook", "WeChat" ir kt. Tada turėsite pateikti
asmeninę informaciją, pvz., slapyvardį, lytį, gimimo datą,
ūgį, svorį, dienos žingsnių tikslą, ir patvirtinti sutikimą.
Kortelėje Įrenginiai spustelėkite mygtuką Įtraukti įrenginį.
Laikykite laikrodį šalia telefono ir nustatykite jo buvimo
vietą. Tada spustelėkite norimą telefono modelį.
Išmanusis laikrodis paragins jus patvirtinti susiejimą su
telefonu.

Norėdami pasirinkti ciferblatą, paspauskite ir maždaug 3
sekundes palaikykite pagrindinį ekraną, tada trumpai
spustelėkite jutiklinį mygtuką, kad pakeistumėte
ciferblatą. Pasirinkę, paspauskite ir maždaug 3 sekundes
palaikykite mygtuką, kad patvirtintumėte savo
pasirinkimą. Programėlėje taip pat yra daugybė
ciferblatų, iš kurių galite rinktis.  Taip pat galima pritaikyti
pagrindinį ekraną. Galite pasirinkti ekrano užsklandą,
rodyklių išvaizdą, elektroniniame laikrodyje galite
pasirinkti rodomą laiko spalvą, o pagrindiniame ekrane
galite pridėti žingsnių, širdies ritmo, sudegintų kalorijų ir
nueito atstumo piktogramas.

GERBIAMAS KLIENTE, DĖKOJAME, KAD
ĮSIGIJOTE MŪSŲ PRODUKTĄ!

 3.Informacija apie veiklą: išplečiama iš pagrindinio ekrano
(braukite į kairę) - žingsnių skaičius, nueitas atstumas,
vidutinis širdies ritmas ir per dieną sudegintos kalorijos.
Duomenys saugomi programėlėje. Skaitiklis iš naujo
nustatomas 24:00 val.

Atsisiųskite ir įdiekite programėlę SMART
TIME PRO ir įsitikinkite, kad jūsų laikrodis
gali sinchronizuoti duomenis su
programėle. Programėlėje galima nustatyti
tikslus, analizuoti duomenis ir dar daugiau.

Laikrodis turi būti įkrautas ir įjungtas prieš pirmą kartą jį
naudojant.

PIRMAS NAUDOJIMAS

ŽIŪRĖTI CIFERBLATUS

FUNKCIJOSKROVIMO INSTRUKCIJOS

PROGRAMA

7.Širdies ritmas: prieš pradėdami matuoti palaukite 2
sekundes. Matavimas atliekamas skenuojant odą žalia
optine šviesa. Jei norite sustabdyti matavimą 
Vilkite pirštą į dešinę arba į kairę. Normos 
Širdies ritmo rezultatai yra 60-90 dūžių per minutę.
Profesionalių sportininkų širdies ritmas gali būti mažesnis
nei 60 dūžių per minutę. Tačiau intensyvaus fizinio krūvio
metu gali būti išmatuota iki 200 dūžių per minutę.

1. Laikas ir data: sėkmingai prijungus išmanųjį laikrodį prie
programėlės, iš telefono sinchronizuojama data ir laikas.

2.Būsenos juosta: ją galima išplėsti iš pagrindinio ekrano
(vilkite žemyn). Jame rodoma informacija apie "Bluetooth"
ryšio būseną, energijos suvartojimą, ryškumo nustatymus ir
nustatymus, vibraciją ir režimą "Netrukdyti".

9. Miego stebėjimas: kai naudotojas užmiega, laikrodis
automatiškai persijungia į miego aptikimo funkciją.
Išmanusis laikrodis fiksuoja tokius duomenis kaip miego
trukmė ir kokybė miego metu, taip pat prabudimų per naktį
skaičius. Duomenys siunčiami į programėlę.
10. Fotoaparatas: ši funkcija leidžia fotografuoti nuotoliniu
būdu, kai laikrodis prijungtas prie telefono. 11) Žadintuvas:
jį galite nustatyti naudodami telefono programėlę.
11. žadintuvas: galima nustatyti naudojant telefone esančią
programėlę.
12. Suraskite savo telefoną: paspauskite , kad telefone
įsijungtų žadintuvas.
13. Tvarkaraštis: galite nustatyti iki 5 susitikimų (rodomų
laikrodyje) ir gauti priminimus apie juos.
14.Sveikatos priežiūra: menstruacijų ciklo priminimas: turi
būti nustatytas per programėlę.
15.Foninis apšvietimas: galite nustatyti ekrano foninio
apšvietimo trukmę (nuo 5 iki 8 sekundžių). Trumpesnis
akumuliatorius taupo laiką

16.Suaktyvinkite ekraną jį judindami: Kai paleidžiate funkciją,
ji pasirodo jūsų nurodytu laiku.
17. Pranešimai: (braukite į dešinę) Spustelėkite laikrodyje
rodomą žinutę, kad pamatytumėte jos turinį ir slinkite
aukštyn arba žemyn. Braukite į dešinę, kad išeitumėte.

Garantinis aptarnavimas:
1. įprastai naudojant gaminius, jei gaminys neturi mechaninių
pažeidimų ir nebuvo netinkamai naudojamas, vartotojai gali
pasinaudoti nemokamu garantiniu aptarnavimu po 24
mėnesių nuo įsigijimo datos.
2. Vartotojas negali reikalauti garantijos, jei:
A. Jie patys padarė žalą,
B. pasibaigė garantinis laikotarpis,
C. jie nenaudojo gaminio pagal naudojimo ir priežiūros
instrukcijas,
D. gaminiai buvo išardyti, taisyti savo jėgomis arba panardinti į
vandenį.

Nenešiokite laikrodžio duše.
-Nenešiokite laikrodžio įkaitintame baseine, saunoje ar kitoje
vietoje, kur aukšta temperatūra ir drėgmė.
-Nenešiokite laikrodžio plaudami rankas ar veidą arba
dirbdami vietose, kur naudojamas muilas ar plovikliai.
-Įmerkę laikrodį į jūrą, nuvalykite nuo jo druską ir nešvarumus.

GARANTIJA
1. Silpnas akumuliatorius:
Jei akumuliatorius išsikrovė, nedelsdami įkraukite
įrenginį, kad apsaugotumėte akumuliatoriaus
tarnavimo laiką.
2. įkrovimas:
Nenaudokite laikrodžio, kol jis įkraunamas.
3. Nenaudokite laikrodžio įkrovimo metu.
50 laipsnių Celsijaus temperatūroje, gali sukelti prietaiso
perkaitimą, deformaciją ir nudegimą.
4.Neplaukiokite, nenardykite ir nenaudokite prietaiso po
vandeniu.
5.Prietaisas naudoja įmontuotą bateriją, todėl jo
negalima ardyti patiems. 6.
6.Venkite sąlyčio su akimis ir oda, jei akumuliatorius
trūksta ir išteka.

1.Apsauga:
-Valykite laikrodį minkšta šluoste, kad laikrodis ir dirželis
būtų švarūs (naudokite švarų vandenį arba jūros vandenį).
- Įsitikinkite, kad širdies ritmo laikrodžio lęšis yra arti odos.
- dėl oro sąlygų jūsų riešo odos temperatūra yra per žema
ir tai turi įtakos širdies ritmo stebėjimui.
2. Pastabos dėl atsparumo vandeniui (net jei tai yra
vandeniui atsparus laikrodis):
Atkreipkite dėmesį į toliau nurodytus metodus, nes jie turi
įtakos atsparumui vandeniui.www.watchmark.com
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ĮKROVIMAS
Įkrovimas atliekamas naudojant pridedamą įkrovimo kabelį.
Kai įkrovimas bus baigtas, laikrodis įsijungs automatiškai. Jei
laikrodžio nenaudojate ilgiau nei mėnesį, visiškai jį įkraukite ir
išjunkite, kad išsaugotumėte akumuliatoriaus talpą.

SVARBI INFORMACIJA
ATSARGUMO PRIEMONĖS

Programėlėje, skirtuke "Būklė", rasite tokius duomenis:
- Per dieną nueitų žingsnių skaičius, sudegintų kalorijų
skaičius ir nueitas atstumas.
- Širdies ritmo matavimai visą dieną rodomi grafike. Taip pat
pateikiama informacija apie didžiausią, vidutinį ir mažiausią
širdies susitraukimų dažnį.
- Kraujospūdžio matavimai rodomi grafike.
- Miego kokybė rodoma kaip grafikas. Pateikia bendrą
miego laiką ir tikslius miego kokybės duomenis.
- Kūno temperatūros matavimas visą dieną.

KASDIENIAI MATAVIMAI

APARATŪROS REIKALAVIMAI

"iOS 11.0" arba naujesnė versija
"Android 5.0" arba naujesnė versija
"Bluetooth 4.0" palaikymas
 

Android 5.0 +              iOS 11.0 +

18. "Push" pranešimai: Paspauskite "Devices", pasirinkite
"Push Messages" ir pažymėkite pranešimus, kuriuos norite
gauti.
19. įeinantys skambučiai: Paspauskite "Devices", pasirinkite
"Incoming Calls" (įeinantys skambučiai), tada panaikinkite
žymėjimą "Enable" (įjungti), kad gautumėte pranešimus apie
skambučius, ir "Confirm" (patvirtinti).
20 Netrukdyti: Įjungus šią funkciją, naudotojas nustatytu
laikotarpiu negaus jokių pranešimų (išskyrus pavojaus
signalus). 
21. Užimtas: programėlėje galite nustatyti, kada eiti.
Norėdami tai nustatyti, eikite į programėlės piktogramą
"Įrenginiai" ir pasirinkite "Prieinamumas".
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