
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 šis 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 pradėdami naudotis prietaisu, turite atsisiųsti ir
įdiegti programą bei sutikti su visais leidimais, nes
priešingu atveju nebus galima naudotis visomis
funkcijomis.
Bendrovė pasilieka teisę keisti šio vadovo turinį.

Norėdami įkrauti sveikatos juostelę, ištraukite šalia ekrano
esantį dirželį, kad atsidarytų USB prievadas, tada įkiškite
antgalį į bet kurį USB prievadą. Įjungti: ilgiau palaikykite
nuspaudę jutiklinį mygtuką Išjungti: perjunkite ekraną į
laikrodžio išjungimo puslapį, tada ilgiau palaikykite
nuspaudę jutiklinį mygtuką.

2.4 AKS matavimas: Norėdami atlikti matavimą, laikrodžio
meniu raskite parinktį BP measurement (kraujospūdžio
matavimas) ir matavimas bus pradėtas automatiškai.
Rankos turi būti priglaustos prie kūno, o laikrodis turi būti
tvirtai prispaustas prie odos. Priimta sistolinio
kraujospūdžio norma yra 120 mm Hg, o diastolinio
kraujospūdžio - 80 mm Hg . Tačiau reikėtų nepamiršti, kad
kraujospūdis visą dieną nuolat svyruoja, be to, jis kinta su
amžiumi. Kuo vyresnis žmogus, tuo didesnis spaudimas.
Taip pat yra skirtingi standartai vaikams ir lėtinėmis
ligomis sergantiems žmonėms.

2.5 Bėgimo, sporto režimas: laikrodžio meniu raskite
puslapį su užrašu "RUN" ir laikykite nuspaudę ekraną, kad
paleistumėte funkciją. Jei norite nutraukti matavimą arba
išeiti iš šios funkcijos, palieskite ekraną ir pasirinkite
parinktis. Palaikykite ekraną, kad patvirtintumėte savo
pasirinkimą.
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Prieš naudojant laikrodį pirmą kartą, jis turi būti
įkrautas ir aktyvuotas. 

PIRMAS NAUDOJIMAS 

SAVYBĖS

1.1 Turite atsisiųsti programėlę "WoFit", skirtą "iOS"
telefonams, ir programėlę "morePro", skirtą "Android",
naudodami tam skirtą parduotuvę arba QR kodą.

KROVIMO INSTRUKCIJOS

PROGRAMA

1.2 Įdiegę programėlę, įjunkite "Bluetooth" ir
programėlę telefone.
Patvirtinkite pranešimus ir kitus prašomus leidimus. 
Susikurkite paskyrą, savo profilyje įrašykite tokią
informaciją kaip vardas, amžius, svoris ir t. t. ir atlikite
veiksmus, kuriuos rodo programa.
1.3 Norėdami perjungti funkcijas, naudokite ekrano
apačioje esantį jutiklinį mygtuką.

2.3 Išmanusis laikrodis gali automatiškai stebėti jūsų
vakarinį miegą, bakstelėkite ekraną ir pereikite į miego
ekraną, kad patikrintumėte miego kokybę. Rankiniu būdu
aktyvavus šią funkciją, laikrodis gali aptikti popietinio
miego ir nestandartinių miego valandų (pvz., darbo naktį)
duomenis. Duomenys siunčiami į programėlę. Miego
matavimas galimas nuo 22 val. vakaro iki 8 val. ryto. 

2.6 Laikas ir data : prietaisas sinchronizuoja datą ir laiką iš
jūsų telefono, kai išmanusis laikrodis sėkmingai
prijungiamas prie programėlės.

2.7 žingsniamatis : skaičiuoja per dieną nueitų žingsnių
skaičių. Vidurnaktį laikrodis atstatomas į nulį.

2.8 Informacija apie veiklą: Antrajame ekrane rodomi
duomenys - nueitų žingsnių skaičius, nueitas atstumas ir
per dieną sudegintų kalorijų skaičius. Duomenys bus
išsaugoti programoje. Skaitiklis bus atstatytas 24:00 val. 

2.9 Kraujo deguonies kiekio kraujyje stebėjimas: Iš
laikrodžio meniu pasirinkite SpO2 deguonies kiekio
kraujyje parinktį. Atlikus matavimą, rezultatas bus rodomas
laikrodžio ekrane. Įprasta norma yra 94-99 proc.

3.0 Chronometras: norint laikrodyje įjungti chronometro
funkciją, pirmiausia ją reikia įjungti programėlėje. Eikite į
"nustatymai", tada į "įrenginys" ir įjunkite parinktį
"chronometras". 

2.1 EKG matavimas: norėdami matuoti, įveskite
išmaniuosiuose laikrodžiuose esančią EKG parinktį ir
laikykite ekraną, kad pradėtumėte matavimą. Matavimo
metu laikykite laikrodžio priekyje esančią metalinę
plokštelę. Laikrodžio elektrodai turi būti prie odos.
Rezultatus galima rasti programėlėje. 

2.2 Prietaisas gali automatiškai nustatyti kai kurias
kasdienes veiklas (žingsnių skaičių, atstumą, sudegintas
kalorijas).

EKG matavimo metu laikrodį laikykite ant kairės
rankos, o pirštą priglauskite prie metalinės
laikrodžio dalies, esančios priešais laikrodį.
Atlikdami EKG matavimą įsitikinkite, kad
laikrodžio apačioje esantis elektrodas gerai
priglunda prie jūsų odos; jei jis priglunda
nepakankamai gerai, sudrėkinkite odą
vandeniu.
Testo metu nejudėkite ir nekalbėkite.
Matuodami miegą, įsitikinkite, kad laikrodis
priglaustas prie odos. 
Jei deguonies signalas per silpnas, nuimkite
laikrodį ir pridėkite pirštą prie jutiklio, esančio
laikrodžio apačioje.
Šis prietaisas nėra medicinos prietaisas,
matavimai yra tik informacinio pobūdžio.
Miegui matuoti naudojamas jutiklis yra
pagrįstas akceleratoriumi, todėl gulėjimas
nejudant gali būti laikomas miegu. 

SVARBI INFORMACIJA

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 buvo išmontuoti, suremontuoti arba panardinti į
vandenį.

GARANTIJA

-Nenešiokite laikrodžio duše.
-Nenešiokite laikrodžio izoliuotame baseine, saunoje ar
kitoje aukštos temperatūros ir drėgmės aplinkoje.
-Nenešiokite laikrodžio, kai plaunate rankas ar veidą,
dirbate darbus, kuriuose naudojate muilą ar ploviklį.
-Po panardinimo į jūrą nuplaukite nuo laikrodžio visą druską
ir nešvarumus.

1.Išsikrovęs akumuliatorius:
Jei akumuliatorius išsikrovė, nedelsdami įkraukite
prietaisą, kad apsaugotumėte akumuliatoriaus veikimo
laiką.
2.Įkrovimas:
Nenaudokite laikrodžio įkrovimo metu.
3.Ambientinė temperatūra įkrovimo metu aukščiau 
50 laipsnių C gali perkaisti, deformuotis ir sudegti.
4.Prašome neplaukioti, nardyti ir nenaudoti prietaiso po
vandeniu.
5.Prietaise naudojamas įmontuotas akumuliatorius,
todėl jį išardyti patiems draudžiama.
6. Baterijai trūkus ir ištekėjus, venkite kontakto su akimis
ir oda.

Kad laikrodis gautų pranešimus apie žinutes ir
skambučius, ryšys su telefonu turi būti geras. 
Norėdami gauti pranešimus apie pranešimus ir
skambučius į savo laikrodį, turite įjungti šią parinktį
programos nustatymuose .

3.1 Pranešimas apie skambutį: kai į jūsų mobilųjį telefoną
ateina skambutis, prietaisas suvibruoja, kad praneštų jums
apie tai, o laikrodyje galite išjungti skambutį.
Iš laikrodžio galite nutildyti skambutį arba jį atmesti.
3.2 Pranešimas apie žinutę: kai į telefoną gaunama nauja
žinutė , prietaisas vibruoja.
PASTABA: 

Eikite į programą "nustatymai", tada spustelėkite
"įrenginys". -> "pranešimai" ir pasirinkite programas, iš
kurių norite gauti pranešimus.

1.Apsauga:
-valykite laikrodį minkšta šluoste, kad laikrodis ir dirželis
išliktų 
(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.

4.1Keisti ciferblato išvaizdą: atidarykite programą, eikite į
"nustatymai" -> "įrenginys". -> "veido stiliai" ir nustatykite
veidą.
4.2 Nustatykite dienos žingsnių tikslą: eikite į nustatymus -
> "tikslai" ir nustatykite tikslus.

SVARBI INFORMACIJA

ATSARGUMO PRIEMONĖS

NAUJIENOS

TAIKOMOJOJE PROGRAMOJE ESANČIOS
FUNKCIJOS

TECHNINĖS ĮRANGOS REIKALAVIMAI
"iOS 9.0" ir naujesnė versija
"Android 4.4" ir vėlesnė versija
Palaikoma "Bluetooth 4.0 

4.3 Iš naujo nustatykite gamyklinius įrenginio
nustatymus: eikite į "nustatymus", tada spustelėkite
"išvalyti įrenginio duomenis". 
4.4 Nepertraukiamo pulso matavimo laikas: eikite į
"Nustatymai", tada "Perjungimo nustatymai" ir pasirinkite
"Automatinis HR aptikimas". 
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