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BENDROJI DALIS

Prieš naudodami prietaisą, naudojimo instrukciją atidžiai perskaitykite net ir tuo atveju, kai žinote,
kaip  naudotis  panašaus  tipo  prietaisais.  Prietaisą  naudokite  tik  taip,  kaip  nurodyta  šioje  instrukcijoje.
Išsaugokite  instrukciją,  kad  prireikus  galėtumėte  ja  pasinaudoti  ateityje.  Taip  pat  rekomenduojame  iki
garantinio  aptarnavimo laikotarpio  pabaigos išsaugoti  originalią  pakuotę,   kasos čekį  ir  garantinį  taloną.
Gaminį transportuokite tik originalioje pakuotėje. 

Šis  prietaisas  nėra  skirtas  naudoti  asmenims  (įskaitant  vaikus)  su  sumažėjusiomis  fizinėmis,
jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba turintiems per mažai patirties bei žinių, nebent juos prižiūrėtų ar
apmokytų naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo. Prižiūrėkite vaikus, kad jie nežaistų su prietaisu.
Prieš prijungdami prietaisą prie elektros tinklo lizdo, patikrinkite, ar prietaiso techninių duomenų plokštelėje
nurodyta įtampa atitinka jūsų namuose tiekiamos elektros energijos įtampą.

Nestatykite prietaiso šalia vonios, dušo ar baseino.  Nenardinkite maitinimo laido ir kištuko į vandenį,
nelaikykite jų drėgmėje. Nepurkškite prietaiso vandeniu ar kitu skysčiu. Neplaukite prietaiso  po tekančiu
vandeniu ir nenardinkite į vandenį ar kitą skystį. Prietaisas skirtas tik buitiniam naudojimui. Nesinaudokite
prietaisu   pramoninėje  aplinkoje  ar  lauke.  Šalia  prietaiso  nenaudokite  aerozolių.   Jeigu  prietaisu
nesinaudosite,  padėkite  jį  ten,  kur  negalėtų  pasiekti  vaikai.  Jeigu  prietaisas  į  vaiko  rankas  pateks  be
suaugusiojo  priežiūros,  vaikas  gali  susižeisti  arba  sugadinti  prietaisą.  Kai  prietaisu   nesinaudojate,  jį
paliekate be priežiūros,  prieš surinkdami,  išardydami ar  valydami,  visuomet  ištraukite  kištuką iš elektros
tinklo  lizdo.  Nestatykite  prietaiso  šalia  atviros  ugnies  ar  prietaisų  bei  įrenginių,  kurie  gali  būti  šilumos
šaltiniais. Jei pastebėjote, kad maitinimo laidas, jo kištukas ar pats prietaisas pažeistas ar blogai veikia, jokiu
būdu nesinaudokite prietaisu. Pažeistą maitinimo laidą turi keisti tik kvalifikuotas specialistas. Jeigu pažeistas
maitinimo laidas ar laido kištukas, prietaisu nesinaudokite. Nedėkite laido šalia karštų paviršių ar ant aštrių
daiktų. Neprispauskite laido sunkiais daiktais, junkite laidą taip, kad ant jo niekas neužmintų ir neužkliūtų už
laido. Nepalikite laido, kabančio per stalo kraštą ar besiliečiančio su karštu paviršiumi. Išjungdami prietaisą iš
maitinimo tinklo, netraukite per jėgą už laido -  galite sugadinti  laidą ar elektros lizdą. Suimkite kištuką ir
švelniai ištraukite jį iš elektros tinklo lizdo. Prietaisą  naudokite tik pagal paskirtį. 

NURODYMAI, KAIP IŠMESTI PANAUDOTAS PAKAVIMO MEDŽIAGAS 

 Išmeskite pakavimo medžiagas į tam skirtą atliekų išmetimo vietą. 

ELEKTRONINIŲ IR ELEKTRINIŲ BUITINIŲ PRIETAISŲ IŠMETIMO INSTRUKCIJA 

Šis ant gaminių pažymėtas arba originaliuose dokumentuose esantis ženklas reiškia, kad panaudotų
elektrinių arba elektroninių įrenginių negalima išmesti kartu su standartinėmis buitinėmis atliekomis. Siekiant
šiuos gaminius išmesti, perdirbti ar pakeisti susidėvėjusius įrenginius naujais, juos reikia atiduoti į nustatytus
atliekų surinkimo punktus. Arba, alternatyviai, kai kuriose Europos Sąjungos valstybėse narėse arba kitose
Europos  šalyse  įsigydami  atitinkamą  naują  gaminį,  senus  gaminius  galite  grąžinti  vietos  pardavėjams.
Tinkamai išmesdami šį gaminį, padėsite tausoti brangius gamtinius išteklius ir išvengti potencialiai neigiamo
poveikio  aplinkai,  kuris  gali  būti  padarytas  netinkamai  išmetus  atliekas.  Išsamesnės  informacijos
pasiteiraukite savo savivaldybėje arba artimiausiame atliekų surinkimo punkte. Atsižvelgiant į nacionalinius
teisės  aktus,  už  netinkamą  šio  tipo  atliekų  išmetimą  gali  būti  taikomos  nuobaudos.  Europos  Sąjungos
valstybių narių verslo  subjektams Jeigu norite  išmesti  elektrinius arba elektroninius prietaisus,  reikiamos
informacijos teiraukitės pas savo pardavėją arba tiekėją. Atliekų išmetimas kitose,  ne Europos Sąjungos
šalyse  Šis  ženklas  galioja  Europos  Sąjungoje.  Jeigu  norite  išmesti  šį  gaminį,  teiraukitės  reikiamos
informacijos apie tinkamą atliekų išmetimo būdą vietos savivaldybėje arba pas savo pardavėją. Šis gaminys
atitinka ES reglamento dėl elektromagnetinio suderinamumo ir elektros saugos reikalavimus. Šis gaminys
atitinka visus atitinkamus pagrindinius ES reglamentų reikalavimus. 

Tekstas, dizainas ir techninė specifikacija gali būti keičiami be išankstinio įspėjimo ir mes pasiliekame
teisę daryti šiuos pakeitimus. 
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Krovimas

Prieš naudojimą pilnai pakraukite įrenginį su USB įkrovikliu, priklausomai nuo jūsų apyrankės 
modelio, krovimo būdas gali skirtis. 

Išmaniųjų apyrankių krovikliai su segtuvu – segtuką prie apyrankės prijunkite taip, kad įkroviklio viduje 
esantys kontaktai susijungtu su apyrankės kontaktais.

Išmaniųjų apyrankių krovikliai be laido – jeigu jūsų apyrankės pakuotėje nebuvo USB krovimo laido – jūsų
apyrankė turi krovimo kontaktus iš nugarinės apyrankės pusės. Apyrankės nugarinėje pusėje, esantis „USB“ 
užrašas bei rodyklė nurodo kryptį, kurioje yra kontaktai. Nuimkite nurodytos pusės apyrankę laužimo būdu, 
įkiškite apyrankę kontaktais į USB lizdą.

Išmaniųjų apyrankių krovikliai su korpusu – įstatykite apyrankę taip, kad įkroviklio viduje esantys 
kontaktai susijungtu su apyrankės kontaktais.
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Surišimas su mobiliuoju telefonu

1. Naudodamiesi Google Play arba App Store (priklausomai nuo jūsų telefono operacinės sistemos)
parduotuvėmis,  arba  internetiniu  puslapiu  www.google.lt –  įveskite  mobiliosios  aplikacijos
pavadinimą, parsisiųskite mobiliąją aplikaciją. Mobiliosios aplikacijos pavadinimas yra nurodytas jūsų
laikrodžio modelio aprašyme, mūsų internetiniame puslapyje www.urmokaina.lt

2. Įjunkite Bluetooth sąsają mobiliajame telefone, bei įjunkite mobiliąją aplikaciją
3. Mobiliojoje aplikacijoje, paspauskite mygtuką telefono surišimui su išmaniąja apyranke „Add Device“;

„+”, arba “Pair“ (priklausomai nuo mobiliosios aplikacijos), bei suriškite apyrankę su telefonu.

Po sėkmingo prisijungimo prie mobiliosios aplikacijos – apyrankė automatiškai sukalibruos datą, laiką, kitus 
duomenis. Programėlės pagalba apyrankė išsaugos jūsų veiklos rezultatus, pulso ir spaudimo duomenis, bei
miego parametrus.

Valdymas

Apyrankė valdoma vieno mygtuko/lietimui jautraus jutiklio paspaudimu, trumpais spustelėjimais arba 
ilgesniais palaikymams. Trumpu spustelėjimu – perjungsite apyrankės menių pasirinkimą, pvz.: pereiti iš 
laikrodžio ekrano į žingsniamatį. Ilgesniu palaikymu – pasirenka esama funkciją, kurią matote ekrane, pvz.:
pasirinkus pulso matavimo funkciją, ilgu palaikymu pradėsite matuoti pulsą.

Pulso, spaudimo, deguonies kiekio kraujyje matavimas

Apyrankė turi būti gerai prigludusi prie rankos, 1 cm aukščiau riešo. Matavimo metu rekomenduoja nejudėti. 
Tikslesni spaudimo matavimo rezultatai pasiekiami pamatavus tris kartus iš eilės, darant 2 minučių 
pertrauką, bei paskaičiuojant rezultatų vidurkį. Matavimo rezultatai yra PRELIMINARŪS, esant sveikatos 
sutrikimams, rekomenduojama kreiptis į gydytoją.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. Kodėl mobilusis įrenginys neaptinka apyrankės?
1. Pirmiausia patikrinkite ar apyrankė yra pilnai įkrauta.
2. Sekantis žingsnis : Padėkite apyrankę netoli mobilaus įrenginio ir pamėginkite susieti apyrankę iš naujo. 
Jeigu atlikus šiuos žingsnius vis dar negalite susieti apyrankės, pamėginkite perkrauti mobilųjį įrenginį.

2. Kodėl išmanioji apyrankė nesikrauna?
1. Patikrinkite ar apyrankės ir įkroviklio kontaktai liečiasi.
2. Jeigu įrenginys yra visiškai iškrautas, apyrankė turi būti kraunama ilgesnį laiką.

3. Kodėl įrenginys nepraneša apie įeinančius skambučius arba žinutes?
1.  Patikrinkite ar įjungtas bluetooth ryšys.
2.  Patikrinkite ar apyrankės programėlė yra įjungta.

4. Kodėl matuojant pulsą arba kraujo spaudimą rodoma klaida?
1. Vartotojas užsidėjęs apyrankę turi būti ramybės būsenoje.
2. Apyrankės apačioje esantys jutikliai, turi būti pridėti arti jūsų riešo.

Svarbu:

1. Pulsas ir spaudimas gali turėti iki 5% paklaidą, tai nėra medicininės paskirties prietaisas, nesivadovauti 
parodymais vartojant medikamentus. Tiksliausias rezultatas kai matuojama tris kartus ir skaičiuojamas gautų 
rezultatų vidurkis.
2. Negalima perverti dirželio ant riešo, nes tai gali sukelti
odos nudegimus.
3. Neišmeskite prietaiso į ugnį.
4. Nenaudokite apyrankės ekstremaliomis temperatūromis
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