Smart Watch R1
Naudotojo vadovas

Programėlės atsisiuntimas

Įkrovimas ir aktyvinimas

Nuskaitykite šį QR kodą, atsisiųskite ir įdiekite
programėlę.

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

Poravimas

Išmaniojo laikrodžio savybės

Išmaniojo laikrodžio savy-

Atsidarykite programėlę ir susikurkite profilį

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

Jutiklinis
mygtukas

Sportas
Išmanusis laikrodis automatiškai
skaičiuoja nueitus žingsnius,
sudegintas kalorijas, nuvažiuotą
atstumą ir rodo juos ekrane.
PASTABA: jūsų judėjimo statistika
vidurnaktį atkuriama iki nulio.

Pasirinkite įrenginį iš įrenginių sąrašo

Užbaikite poravimo procedūrą
Palaikykite ilgai nuspaustą „laiko skiltį“ savo įrenginyje, tuomet eikite į
išsamios informacijos puslapį. MAC adresas išsamios informacijos
puslapyje gali padėti identifikuoti įrenginį, įrenginių sąraše.
Sujungus įrenginį, laikrodis automatiškai prisijungs prie jūsų telefono
kiekvieną kartą kai atidarysite programėlę, tereikia pastumti datos
puslapį žemyn, tai sinchronizuos jo duomenis.

Nuskaitykite QR kodą ir atsisiųskite

Išmaniojo laikrodžio savybės
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.

Išmaniojo laikrodžio savybės
NUOTOLINIS VALDYMAS
Prijungę įrenginį galite nuotoliniu
būdu valdyti savo telefono kamerą.

MUZIKOS GROTUVO VALDYMAS
Prijungę įrenginį galite nuotoliniu
būdu valdyti savo telefono muzikos
grotuvą.

Išmaniojo laikrodžio savybės
KITOS FUNKCIJOS
Kitos funkcijos apima chronometrą,
ryškumo reguliavimą, nutildymo
režimą, gamyklinius nustatymų
atkūrimą ir maitinimo išjungimą.

CHRONOMETRAS
Kad pradėtumėte skaičiuoti laiką
palaikykite
ilgai
nuspaustą
chronometro
skiltį,
norėdami
sustabdyti laiką atlikite tą patį
veiksmą.

Функции умных часов

Išmaniojo laikrodžio savybės
TYLŪS ĮSPĖJIMAI
Nustačius įspėjimą programėlėje,
prietaisas
vibruos
apie
jį
primindamas laiku. Daugiausia
galite nustatyti 3 įspėjimus.

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

1. Mygtukai: Ilgai nuspaudę mygtuką, pateksite į pagrindinį puslapį, o
vienu mygtuko paspaudimu grįšite į pagrindinės sąsajos meniu, kai jį
atidarysite kituose puslapiuose. Ilgai nuspaudę mygtuką jį uždarysite.
2. Jutiklinis ekranas: perjunkite funkcijas slinkdami aukštyn ir žemyn
(išsamesnės informacijos ieškokite funkcijų įvade), vienu palietimu
pateksite į meniu skilti, galite perjungti kairėn ir dešinėn arba grįžti į
funkcijas.
"Pastabos:
a. Įeikite į širdies ritmo matavimo skiltį, kad galėtumėte aktyviai
išmatuoti širdies ritmą, ir vienu paspaudimu, sustabdyti šią funkciją.
Skiltį galite perjungti jungikliu.
b. Įveskite numerio surinkimo jungiklį, ilgu paspaudimu perjungsite
jį.
c. Įjunkite ryškumo valdiklį, kad vienu palietimu reguliuotumėte
ryškumo lygį."

Susipažinimas su įrenginiu
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. INFORMACIJOS PERDAVIMAS
iPhone iestatīšana:
1. Pārliecinieties, vai lietotnē ir ieslēgti paziņojumi.
2. Pārliecinieties, ka paziņojumu joslā ir redzami visi ziņojumi
(tālruņa iestatījumos ir jāieslēdz paziņojumi tādām lietotnēm kā
Wechat, QQ, Call un Messages.)

Miegas
Jei miegodami nešiojate išmanųjį
laikrodį, jis gali pateikti miego
valandų ir miego kokybės statistiką ir
ekrane, ir programėlėje.
PASTABA: 20:00 miego statistika iš
naujo atkuriama iki nulio.

Vispārīga informācija
un specifikācijas
„Android“ nustatymai:
1. Įsitikinkite, kad programa atidarė pranešimą.
2. Įsitikinkite, kad visi pranešimai rodomi pranešimų juostoje.
Priešingu atveju laikrodis negalės priimti tiesioginės informacijos.
(Pranešimus turite rasti telefono nustatymuose, kad galėtumėte
atidaryti pranešimą, pvz., Wechat, QQ, skambučius ir
pranešimus.)
3. Programėlėje įjunkite pagalbinę funkciją (Kad telefono
1. Lietošanas noteikumi
Darba temperatūra: 14°F līdz 122°F (-10°C līdz 50°C)
Temperatūra nedarbojoties: -4°F līdz 140°F (-20°C līdz 60°C)
2. izmērs
Der plaukstas locītavām no 5,5" līdz 7,7" apkārtmērā.
3. Atbrīvošanās un pārstrāde
Neizmetiet viedos pulksteņus ar vispārējiem sadzīves
atkritumiem, viedie pulksteņi tiek uzskatīti par elektroniskajiem
atkritumiem, un tie ir jāizmet vietējā elektronisko iekārtu
savākšanas punktā. Lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar
vietējo elektronisko atkritumu savākšanas punktu vai mazumtirgotāju, no kura iegādājāties izstrādājumu.

Širdies ritmo matavimas
Bakstelėkite širdies ritmo piktogramą,
kad pradėtumėte matuoti širdies
ritmą.
Širdies ritmo skiltyje gali būti rodomi
paskutiniai 7 širdies ritmo matavimo
duomenys.

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