
LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

VIEDPULKSTENIS

Uzlādēšana
Ierīces uzlādēšana līdz tā ir aktīva pirms tās pirmās lietošanas 
reizes; Lai uzlādētu Jūsu ierīci, ievietojiet uzlādēšanas vadu 
adapterī vai USB portā Jūsu datorā.

Sapārošana Viedpulksteņa Funkcijas

Atveriet aplikāciju un izveidojiet 
savu profilu

Pabeidziet

Izvēlieties savu ierīci skenēšanas sarakstā

Ejiet uz “Ierīce”, nospiediet 
“Pievienot ierīci”

Sports
Pulkstenis var ierakstīt un uzrādīt 
patreizējo sirdsdarbību, karstuma 
patēriņu.

PIEZĪME: Jūsu kustības statistika 
atiestatās uz nulli pusnaktī.

Miegs
Ja turpināsiet valkāt Viedpulksteni miega 
laikā, tas uzrādīs gulētās stundas un miega 
kvalitātes statistiku gan uz pulksteņa 
ekrāna, gan aplikācijā.

PIEZĪME: Miega statistika atiestatās uz 
nulli pulksten 20:00.

Sirds ritma tests
Uzspiediet uz sirds ritma ikonas lai 
sāktu mērīt sirds ritmu.
Sirds ritma lapā iespējams redzēt sirds 
ritma rādījumus pēdējo mērījumu 
laikā.

Treniņš
Turiet nospiestu treniņu lapu lai sāktu 
jaunu treniņa rādījumu ierakstīšanu, 
izvēlei ir pieejami 8 sporta režīmi.
Pēdējā treniņa ieraksts tiks uzrādīts 
treniņu lapā.

Viedpulksteņa Funkcijas Savas ierīces iepazīšana Savas ierīces iepazīšana
Aplikācijas lejuplāde

Laikapstākļi
Tas var rādīt patreizējo un rītdienas 
laikapstākļu informāciju laikapstākļu 
lapā.
Laikapstākļu informācija ir sinhronizēta 
ar aplikāciju, tā netiek atjaunināta pēc 
ilgstošas atvienošanas.

Ziņu atgādinājumi
Ierīce var sinhronizēt ar ienākošos 
paziņojumus no Twitter, Facebook, 
Whatsapp, Instagram u.c.
3 pēdējās ziņas var tikt uzglabātas.

Piezīme: Jūs varat ieslēgt/izslēgt 
ienākošos paziņojumus aplikācijā.

Attālinātais slēdzis
Pēc sapārošanas, ierīce  var attālināti 
kontrolēt Jūsu tālruņa kameru.

Mūzikas atskaņošanas 
Kontrolētājs

Pēc sapārošanas ierīce var attālināti 
kontrolēt Jūsu tālruņa mūzikas 
atskaņotāju.

Citas funkcijas
Citas funkcijas iekļauj hronometru, 
spilgtuma pielāgošanu, klusuma 
režīmu, rūpnīcas režīma 
atiestatīšanu un izslēgšanu.

Hronometrs

Nospiediet starta pogu uz 
hronometra lapas, lai sāktu skaitīt 
laiku.

Klusais modinātājs
Uzstādiet modinātāju aplikācijā, 
ierīce vibrēs lai atgādinātu ar jūsu 
uzstādīto laiku.

Atgādinājums kustēties
Ierīce ievibrēsies, lai atgādinātu 
Jums par kustībām pēc 1 stundu 
ilgas sēdēšanas.
Piezīme: Jūs varat ieslēgt/izslēgt šo 
funkciju aplikācijā.

1. Lietošana mitros pstākļos
Jūsu ierīce ir ūdens izturīga, kas nozīmē, ka tā ir izturīga pret 
lietu un šļakatām, un var pretoties pat, ja esat ļoti sasvīdis 
treniņā.
PIEZĪME: Nepeldieties ar savu viedpulksteni. Mēs neisakam arī 
iet dušā ar savu ierīci; lai arī ūdens nesabojās jūsu ierīci, tā 
valkāšana 24/7 nedos jūsu ādai iespēju elpot. Ik reizi, kad jūs 
saslapinat savu ierīci, kārtīgi to izžāvējiet pirms lietošanas.

2. Skārienjūtīgās pogas izmantošana
Pieskarieties vienreiz skārienjūtīgajā apgabalā zem galvenā 
displeja lai ierīci pamodinātu un parslēgtos uz citu funkciju 
lapām. Turiet skārienjūtīgo apgabalu nospiestu lai nokļūtu citu 
nepieciešamo funkciju izvēlnē.

3. Ātrā pārskāta izmantošana
Ar ātro pārskatu, Jūs varat pārbaudīt laiku vai ziņojumus no 
Jūsu tālruņa uz Jūsu Viedpulksteņa bez pieskaršanās. 
Vienkārši pagrieziet plaukstas locītavu pret sevi, un laika 
ekrāns parādīsies uz dažām sekundēm.

1. Vides apstākļi
Darbošanās temperatūra: 14°F līdz 122°F (-10°C līdz 50°C)
Dīkstāves temperatūra: -4°F līdz 140°F (-20°C līdz 60°C)

2. Izmērs
Der plaukstas locītavai ar apkārtmēru no 5,5 līdz 7,7 collām.

3. Utilizācija un pārstrāde
Lūdzu ņemiet vērā, ka tā ir patērētāja atbildība pareizi utilizēt un 
pārstrādāt Viedpulksteni un tā pienākošos komponentus. 
Neutilizējiet Viedpulksteni reizē ar parastiem mājsaimniecības 
atkritumiem, Viedpulkstenis tiek uzskatīts par elektronikas 
atkritumiem un to vajadzētu utilizēt Jūsu vietējā elektronikas 
piederumu savākšanas centrā.
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu sazinaties ar vietējo 
elektronikas piederumu atkritumu administrācijas iestādi vai 
mazumutirgotāju, kur Jūsu iegādājāties preci.

Noskenējiet sekojošo QR kodu, lejuplādējiet un 
instalējiet Aplikāciju.

Noskenējiet QR Kodu un Lejuplādējiet
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