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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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Išdėstymas

SIM kortelės įdiegimas

1. Įkraukite laikrodį prieš naudojimą ne mažiau nei 2-i valandas su komplektacijoje esančiu magnetiniu 
įkrovikliu.

2. Dedant SIM kortelę, būtinai išjunkite laikrodį. Atsukite kortelės dangtelio varžtą, naudodamiesi 
komplekte pateikiamu atsuktuvu. Pastebėjimas: naudokite vandeniui atsparų žiedelį, kuris apsaugo 
laikrodį nuo vandens, bei stipriai priveržkite varžtą įdėję SIM kortelę į jos talpą.

• Laikrodis palaiko 3G WCDMA, 2G GSM ir NANO SIM korteles.
• Kad užtikrinti ilgesnį baterijos veikimo laiką, rekomenduojama išjungti aukštas energijos suvartojimo 

funkcijas, jeigu jos nėra privalomos – GPS, WiFi, Bluetooth ir k.t. funkcijos.
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Valdymas

1. Įspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką, norėdami įjungti laikrodį. Pastebėjimas: pirma karta 
įjungiant laikrodį, pastarojo operacinė sistema gali krautis kiek ilgiau nei įprastai.

I) Kalbos nustatymai.
II) Asmeninės informacijos parametrai.
III) Nuskenuokite QR kodą, kad parsisiųsti mobiliąją aplikaciją į išmanųjį telefoną, 
      norint susieti laikrodį per Bluetooth ryšį, bei norint sinchronizuoti informaciją.

2. Kuomet laikrodis įsijungia, galite pasirinkti norimą veiksmą 2-i sekundes įspaudę ir palaikę mygtuką:

I) Išjungti laikrodį.
II) Perkrauti laikrodį.
III) Energijos taupymas (laikrodis įjungs energijos taupymą automatiškai, kuomet akumuliatoriaus 
įkrovos lygis yra žemas).
IV) Paskutinė užduotis
V) Didelis/mažas ekranas
Keisti aplikacijų piktogramas.

Meniu

1. Slinkite pirštu per laikrodžio ekraną į kairę pusę, kad pereiti į funkcijų meniu.
2. Slinkite pirštu per laikrodžio ekraną į dešinę pusę, kad pereiti į pranešimų meniu.
3. Slinkite pirštu per laikrodžio ekraną į apačią, kad pereiti į būsenos juostą ir greitųjų parametrų 

nustatymus.

I) Pirmas puslapis: telefono signalo būsena. Bluetooth prisijungimo statusas, laikas ir data.
II) Antrasis puslapis: vibracijos nustatymas, ekrano įjungimas pakėlus ranką, ryškumas, skrydžio 
rėžimas, Bluetooth įjungimas/išjungimas, WiFi įjungimas/išjungimas, GPS įjungimas/išjungimas ir k.t.
III) Trečiasis puslapis: sporto duomenys.

4. Slinkite pirštu per laikrodžio ekraną į viršų, kad pereiti į orų informaciją (reikalingas interneto ryšys).
5. Slinkite pirštu per laikrodžio ekraną esant menių, kad grįžti į buvusi menių.

Laikrodžio pasirinkimai

Pirštu įspauskite ir palaikykite laikrodį maždaug 1-ą sekundę, kad pereiti į laikrodžių pasirinkimo 
menių. Norimą laikrodį galite pasirinkti slinkdami pirštu į šoną.
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Sinchronizacija

Mobilioji aplikacija

Nuskenavę QR kodą, naudodamiesi išmaniuoju telefonu, parsisiųskite mobiliąją aplikaciją, kurios pagalba 
galėsite susinchronizuoti duomenis su laikrodžiu. (Settings – Mobile Assistant)

Pastebėjimas:
1. Mobilioji aplikacija gali būti naudojama tik susinchronizuoti duomenis tarp laikrodžio ir telefono.
2. Rekomenduojama aplikaciją parsisiųsti kuomet yra pasiekiamas WiFi ryšys.
3. Jeigu parsisiuntėte mobiliąją aplikaciją iš kito internetinio puslapio, nei nurodyta QR kode, įsitikinkite,

ar naudojate naujausią aplikacijos versiją, kad užtikrinti visas funkcijas. Atnaujinkite aplikaciją laiku.

Bluetooth ir sinchronizacija

Prijungimas naudojant telefoną ir laikrodį
1. Įjunkite Bluetooth sąsają išmaniajame telefone, įsitikinkite, ar telefonas yra matomas įrenginių 

sąraše.
2. Spustelėkite „Bluetooth“ piktogramą laikrodžio ekrane, ieškokite Bluetooth įrenginių, esančių aplink, 

suraskite mobilųjį telefoną, spustelėkite, kad prisijungti.
Prijungimas naudojant Sinwear aplikaciją

1. Atverkite aplikaciją „Sinwear“
2. Spustelėkite „Scanning device“
3. Atsiradusiame Bluetooth įrenginių sąraše spustelėkite ant įrenginio „KW88“, kad prisijungti.

Nustatymai: duomenų ir informacijos sinchronizavimas, nuotolinė kamera, muzikos valdymas, 
apsauga nuo praradimo ir k.t.

Laikrodžio funkcijos

Dialer (telefonas): SIM kortelė yra reikalinga, norint atlikti skambutį.

Contacts (adresatai): pridėti, pašalinti ir ieškoti adresatų.
1. Sukurti ir redaguoti adresatą.
2. Redaguoti esamą adresatą.
3. Pašalinti adresatus.
4. Ieškoti adresato.

Messaging (žinutės): SIM kortelė yra reikalinga šiai funkcijai.
1. Skaityti, redaguoti, pašalinti, atsakyti, persiųsti žinutes.
2. Skambinti žinutės siuntėjui.
3. Sukurti ir išsiųsti naują žinutę.
4. Įrašyti telefono numerį, arba pasirinkti telefono numerį iš adresatų, kad siųsti žinutę.

Setting (nustatymai): pagrindiniai laikrodžio nustatymai (Bluetooth, laikrodis, garsas ir k.t.)
1. Sound (garsas) – garso reguliavimas.
2. Display (ekranas)
3. App List Style (aplikacijų stilius) – trys aplikacijų stiliaus pasirinkimai.
4. Connect (prisijungimas) – Bluetooth, WiFi, GPS parametrai.
5. Phone Assistant (mobilioji aplikacija) – QR kodas Sinwear aplikacijos atsiuntimui.
6. Gesture (gestai) – ekrano įjungimas pakėlus ranką, žingsniamatis.
7. Power Saving (energijos taupymas).
8. Language & Input (klaviatūra ir įvestis).
9. Date & Time (laikas ir data).
10. Reset Equipment (atstatyti gamyklinius nustatymus).
11. Uninstall Application (pašalinti aplikacijas) – galimybė ištrinti nenaudojamas aplikacijas.
12. About Watch (apie laikrodį) – laikrodžio informacija, bei atnaujinimas.
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Alarm (žadintuvas): sukurti arba redaguoti žadintuvo laiką. Didžiausias galimas žadintuvų skaičius – 8.

Sound (garso įrašinėjimas)

Calendar (kalendorius): mėnesis, savaitė ir diena bus parodyta ekrane.

File (failų tvarkyklė): redaguoti failus, esančius laikrodžio atmintyje.

Browser (naršyklė): interneto naršyklė.

Remote (nuotolinio valdymo pultelis): kameros valdymas nuotoliniu būdu.

BT Music (Bluetooth muzika): įjunkite norimą muziką iš telefono susiejus laikrodį su telefonu Bluetooth 
ryšiu.

Health (sveikata): žingsniamatis, širdies ritmo patikrinimas.

Gallery (galerija): kamera užfiksuotų nuotraukų galerija.

Camera (kamera)

Search (paieška): pagalba surasti telefoną, kuomet telefonas yra susietas su laikrodžiu Bluetooth ryšiu. 
Paspaudus – telefone išgirsite garsinį signalą.

Weather (oras): vietinė orų prognozė (reikalingas interneto ryšys).

Pulso matavimas

Laikrodis turi būti gerai prigludęs prie rankos, 1 cm aukščiau riešo. Matavimo metu rekomenduojama 
nejudėti. Tikslesni matavimo rezultatai gaunami 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 laikrodis neįsijungia?

1) Įspauskite ir palaikykite įjungimo mygtuką.
2) Įsitikinkite, kad baterija yra pilnai įkrauta. Įkrovimo laikas – maždaug 2-3 valandos.

2. Kodėl laikrodis nesikrauna?

1) Patikrinkite, ar apyrankės ir įkroviklio kontaktai liečiasi.
2) Jeigu laikrodis yra visiškai iškrautas, laikrodis turėtu būti kraunamas ilgesnį laiką.

3. Kodėl laikrodis nepraneša apie įeinančius skambučius arba žinutes?

1) Patikrinkite ar įjungtas Bluetooth ryšys.
2) Patikrinkite, ar laikrodžio programėlė yra įjungta (jeigu naudojama Sinwear aplikacija per 
Bluetooth ryšį su telefonu).

4. Kodėl matuojant pulsą rodoma klaida?

1) Vartotojas užsidėjęs laikrodį turi būti ramybės būsenoje.
2) Laikrodžio apačioje esantys jutikliai turi būti pridėti prie jūsų riešo.
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5. Kodėl laikrodžio akumuliatoriaus veikimo laikas yra trumpas?

1) Nepilnai įkrautas akumuliatorius, įsitikinkite, kad įkrovėte laikrodį pilnai (ne mažiau, nei 2-i 
valandas).
2) Išjunkite nereikalingas funkcijas, kurios eikvoja daug akumuliatoriaus energijos (GPS, WiFi ir k.t.), 
sumažinkite ekrano apšvietimo lygį ir k.t.

Svarbu:

1. Pulsas 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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