
NAUDOTOJO VADOVAS

IŠMANUSIS LAIKRODIS

Įkrovimas
Prieš pirmąjį naudojimą, įrenginys turi būti pilnai įkrautas; 
norėdami įkrauti įrenginį, prijunkite įkrovimo laidą prie 
kompiuterio adapterio arba USB prievado.

Poravimas Išmaniojo laikrodžio savybės

Atsidarykite programėlę ir 
susikurkite profilį

Užbaikite poravimo procedūrą

Pasirinkite įrenginį iš įrenginių sąrašo

Eikite į „Įrenginys“, ir spustelėkite 
„Pridėti įrenginį“

Sportas
Laikrodis gali įrašyti ir rodyti esamą 
širdies ritmą, šilumos suvartojimą.

PASTABA: jūsų judėjimo statistika 
vidurnaktį atkuriama nuo nulio.

Miegas
Jei dėvite išmanųjį laikrodį miego metu, jis 
gali pateikti miego valandų ir miego 
kokybės statistiką ir ekrane, ir 
programėlėje.

PASTABA: 20:00 miego statistika iš naujo 
atkuriama nuo nulio.

Širdies ritmo matavimas
Bakstelėkite širdies ritmo piktogramą, 
kad pradėtumėte matuoti širdies ritmą.
Širdies ritmo puslapyje gali būti rodomi 
paskutiniai širdies ritmo matavimo 
duomenys.

Treniruotės
Kad pradėtumėte naujųtreniruočių 
įrašymą, kurį galima pasirinkti iš 8 
sporto režimų, ilgu paspaudimu 
pažymėkite treniruočių skiltį.
Paskutinis treniruotės įrašas bus 
rodomas treniruočių skiltyje.

Išmaniojo laikrodžio savybės Susipažinimas su įrenginiu Susipažinimas su įrenginiu
Programėlės atsisiuntimas

Orai
Orų skiltyje gali būti rodoma dabartinė ir 
rytojaus orų informacija.
Orų informacija sinchronizuojama 
prisijungus prie programėlės, ji nebus 
atnaujinama po jei bus atsijungta ilgą 
laiką.

Pranešimai
Įrenginys gali sinchronizuoti gaunamus 
pranešimus iš Twitter, Facebook, 
Whatsapp, Instagram ir kt.
Galima išsaugoti 3 pranešimus. 

Pastaba: Programėlėje galite įjungti / 
išjungti gaunamus pranešimus.

Nuotolinis valdymas
Prijungę įrenginį galite nuotoliniu būdu 
valdyti savo telefono kamerą.

Muzikos grotuvo valdymas
Prijungę įrenginį galite nuotoliniu būdu 
valdyti savo telefono muzikos grotuvą.

Kitos funkcijos
Kitos funkcijos apima chronometrą, 
ryškumo reguliavimą, nutildymo 
režimą, gamyklinių nustatymų 
atkūrimą ir maitinimo išjungimą.

Chronometras
Norėdami pradėti laiko 
skaičiavimą, palieskite pradžios 
mygtuką chronometro skiltyje.

Tylūs įspėjimai
Nustačius įspėjimą programėlėje, 
prietaisas vibruos apie jį 
primindamas laiku.

Skatinimas judėti
Prietaisas vibruos primindamas, 
kad po 1 valandos sėdėjimo reikia 
atsipalaiduoti.
Pastaba: funkciją galite įjungti / išjungti 
programėlėje.

1 .Naudojimas drėgnomis sąlygomis
Jūsų prietaisas yra atsparus vandeniui, o tai reiškia, kad jis yra 
atsparus lietui ir vandens purslams bei gali atlaikyti net 
sunkiausią jūsų treniruotę.
PASTABA: neplaukiokite su savo išmaniuoju laikrodžiu. Taip 
pat nerekomenduojame maudytis su apyranke; nors vanduo ir 
nepakenks prietaisui, nešiojant jį 24 valandas per parą, 7 
dienas per savaitę jūsų oda negalės laisvai kvėpuoti. Jei 
apyrankė sušlampa, prieš užsidėdami ją ant riešo, gerai 
išdžiovinkite.
2. Jutiklinio mygtuko naudojimas
Kad pažadintumėte įrenginį ir perjungtumėte, kitus funkcinius 
puslapius, vieną kartą bakstelėkite liečiamą sritį, esančią po 
pagrindiniu ekranu. Ilgai nuspaudus liečiamąją sritį, galite 
pasiekti daugiau funkcijų,
3. Greitosios peržiūros naudojimas
Naudodami greitosios peržiūros funkciją galite patikrinti laiką 
arba pranešimą iš telefono išmaniajame laikrodyje jo 
neliesdami. Tiesiog pasukite riešą į save ir ekranas trumpam 
laikui įsijungs.

1. Aplinkos sąlygos
РNaudojimo temperatūra: nuo 14°F iki 122°F (nuo -10°C iki 
50°C). Temperatūra ne naudojimo metu: nuo -4°F iki 140°F 
(nuo -20°C iki 60°C)

2. Dydis
Tinka riešui, kurio apimtis nuo 5.5 iki 7.7 colio.

3.Išmetimas ir perdirbimas
Prašome atminti, kad vartotojas privalo tinkamai išmesti ir 
perdirbti išmanųjį laikrodį ir su juo susijusius komponentus. 
Neišmeskite išmaniojo laikrodžio su įprastomis buitinėmis 
atliekomis, šis įrenginys priskiriamas elektroninėms atliekoms ir jį 
reikia išmesti vietiniame elektroninės įrangos surinkimo punkte.
Norėdami sužinoti daugiau informacijos, susisiekite su vietine 
elektroninės įrangos atliekų tvarkymo institucija arba pardavėju, 
iš kurio įsigijote gaminį.

Nuskaitykite šį QR kodą, atsisiųskite ir įdiekite 
programėlę.

Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite
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