Smart Watch R1
Lietotāja rokasgrāmata

Aplikācijas lejuplāde

Uzlāde un aktivitāte

Noskenēt sekojošo QR kodu, lejuplādēt un instalēt
aplikāciju.

Uzlādēt ierīci līdz tā ir aktīva pirms pirmās lietošanas
reizes; Lai uzlādētu Jūsu ierīci, ievietojiet uzlādes vadu
adapterī vai USB portā uz Jūsu datora.

Sapārošana

Viedpulksteņa funkcijas

Viedpulksteņa funkcijas

Atveriet aplikāciju un izveidojiet profilu.

Ejiet uz “Ierīce”, Nospiediet “Pievienot Ierīci”

Skārienjūtīgums

nospiest taustiņu

Sports
Viedpulkstenis automātiski mēra
Veiktos soļus, Sadedzinātās kalorijas,
Noieto attālumu un uzrāda tos
ekrānā.
PIEZĪME: Jūsu kustības statistika
atiestatās uz nulli pusnaktī.

Izvēlieties Jūsu ierīci skenēšanas sarakstā

Pabeigt
Turiet nospiestu “laika izvēlni” uz Jūsu ierīces, ieejiet detaļu lapā. MAC
adrese detaļas lapā var Jums palīdzēt identificēt Jūsu ierīci skenēšanas
sarakstā.
Pēc ierīces sapārošanas, pulkstenis savienosies ar Jūsu mobilo tālruni
automātiski kamēr vien Jūs katru reizi turēsiet atvērtu aplikāciju, un
vajadzīgs tikai pavilkt datumu lapu uz leju, tas sinhronizēs tās datus.

Noskenēt QR Kodu un Lejuplādēt

Функции умных часов
Laikapstākļi
Laikapstākļu izvēlnē ir iespējams
redzēt laikapstākļu informāciju par
tekošo un sekojošo dienu.
Laikapstākļu informācija ir
sinhronizēta pēc pieslēgšanās
aplikācijai, tā netiks atjaunināta pēc
ilgstošas atvienošanas.

Ziņojumu atgādinātājs
Ierīce var sinhronizēties ar
ienākošajiem paziņojumiem no
Twitter, Facebook, Whatsapp,
Instagram, u.c. Pēdējās 3 ziņas var
tikt saglabātas.
Piezīme: Jūs varat IESLĒGT/IZSLĒGT
ienākošos paziņojumus aplikācijā.

Viedpulksteņa funkcijas
TĀLVADĪBAS SLĒDZIS
Pēc ierīces savienošanas, Jūs varat
attālināti vadīt kameru Jūsu
telefonā.

MŪZIKAS ATSKAŅOŠANAS
VADĪBA
Pēc ierīces savienošanas, Jūs varat
attālināti vadīt mūzikas atskaņotāju
Jūsu telefonā.

Viedpulksteņa funkcijas
CITAS FUNKCIJAS
Citas funkcijas sevī iekļauj
hronometru, spilgtuma pielāgošanu,
klusuma režīmu, rūpnīcas iestatījumu
atiestatīšanu, un izslēgšanu.

Hronometrs
Turiet nospiestu hronometra
izvēlni, lai sāktu laika atskaiti, un
turiet nospiestu, lai pārtrauktu
atskaiti.

Viedpulksteņa funkcijas

Viedpulksteņa funkcijas
KLUSAIS MODINĀTĀJS
Uzstādiet modinātāju aplikācijā,
ierīce ievibrēsies, lai atgādinātu par
uzstādīto laiku. Maksimāli var
uzstādīt trīs modinātājus.

ATGĀDINĀJUMS KUSTĒTIES
Ierīce sāks vibrēt, lai atgādinātu par
kustībām pēc vienu stundu ilgas
sēdēšanas.
Piezīme: Jūs varat IESLĒGT/IZSLĒGT
šo funkciju aplikācijā.

Sirds Ritma Tests
Turiet nospiestu sirds ritma lapu, lai
sāktu mērīt sirdsdarbību.
Sirds ritma izvēlnē iespējams redzēt
izmērīto sirds ritmu par pēdējām 7
mērīšanas reizēm.

1. Taustiņi: Turiet nospiestu, lai iekļūtu galvenajā izvēlnē, un vienu
reizi nospiežot Jūs atgriezīs uz galveno interfeisu, kur Jūs varēsiet
apmeklēt citas lapas. Turiet nospiestu, lai izslēgtu pēc tam, kad
lapa ir bijusi atvērta.
2. Skārienjūtīgs ekrāns: Pārslēdziet funkcijas bīdot uz augšu un
leju (Lūdzu atsaukties uz funkciju ievadu priekš detaļām), viens
pieskāriens, lai nokļūtu apakšizvēlnē, pārslēdzoties pa labi un pa
kresi vai izvēloties atgriešanās funkciju.
"Piezīmes:
a) Ieejiet sirds ritma mērīšanas izvēlnē, lai aktivizētu aktīvu sirds
ritma mērīšanu, un pieskarieties vienu reizi, lai to pārtrauktu,
pāršķirt lapu var to bīdot.
b) Ieejiet zvanīšanas lapā, turiet nospiestu lai to pārslēgtu. c)
Ieejiet spilgtuma kontrolē lai pielāgotu tās līmeni izmantojot vienu
pieskārienu."

Iepazīstat savu ierīci
1. LIETOŠANA MITROS APSTĀKLOS
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 to lietojat.

2. INFORMĀCIJAS TAUSTIŅŠ
iPhone iestatījumi:
1. Pārliecinieties, ka aplikācijā ir atvērti paziņojumi.
2. Pārliecinieties, ka visi ziņojumi ir redzami paziņojumu joslā
(Jums nepieciešams atrast paziņojumus Jūsu telefona
iestatījumos, lai atvērtu tādus paziņojumus kā Wechat, QQ, zvani,
un īsziņas.)"

Miegs
Ja turpināsiet valkāt savu
viedpulksteni miega laikā, tas var
uzrādīt nogulēto stundu un miega
kvalitātes statistiku gan uz ekrāna,
gan aplikācijā.
PIEZĪME: Miega statistika atiestatās
uz nulli pulksten 20:00.

Galvenā informācija &
Specifikācijas
Android iestatījumi:
1. Pārliecinieties, ka aplikācija ir atvērusi paziņojumu.
2. Pārliecinieties, ka visi ziņojumi ir uzrādīti paziņojumu joslā, ziņu
paziņojumi netiek uzrādīti nospiežot ziņu paziņojumu joslā Jūsu
telefonā. Citādi pulkstenis nav spējīgs uztvert informācijas
taustiņu. (Jums nepieciešams atrast paziņojumus Jūsu telefona
iestatījumos, lai atvērtu tādus paziņojumus kā Wechat, QQ, zvani,
un īsziņas.)
1. Naudojimosi sąlygos
Darbinė temperatūra: nuo 14°F iki 122°F (nuo -10°C iki 50°C)
Temperatūra neveikiant: nuo -4°F iki 140°F (nuo -20°C iki 60°C)
2. Dydis
Tinka riešams nuo 5,5" iki 7,7" perimetro.
3. Šalinimas ir perdirbimas
Neišmeskite išmaniųjų laikrodžių kartu su buitinėmis atliekomis,
išmanieji laikrodžiai laikomi elektroninėmis atliekomis ir turi būti
išmesti vietiniame elektroninės įrangos surinkimo punkte.
Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį
elektroninių atliekų surinkimo punktą arba pardavėją, iš kurio
įsigijote gaminį.

Treniņš
Turiet nospiestu treniņu izvēlni, lai
sāktu jauna treniņa mērīšanas
ierakstu, ir pieejami 8 sporta režīmi, ko
izvēlēties.
Treniņu izvēlnē uzrādīsies pēdējais
ierakstītais treniņš.
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