
Išmaniojo  laikrodžio H12
vartotojo vadovas 
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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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1. Išmąniojo laikrodžio funkcijos

2. Laikrodžio valdymas

Pažadinkite ekraną kaip nurodyta paveikslėlyje. Spausdami mygtuką paeiliui perjunkite 
skirtingas funkcines sąsajas (kurios nurodytos paveikslėlyje aukščiau).

3. Išmaniojo laikrodžio krovimas

Norėdami pakrauti išmanųjį laikrodį pridėkite krovimo spaustuką. Kai apyrankė yra pilnai 
pasikrovusi. Kai akumuliatorius bus pilnai įkrautas, akumuliatoriaus simbolis ekrane, bus 
pilnai užpildytas.
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4. Sveikatos duomenys

Judesio sąsajoje, paspauskite ir ilgai palaikykite lietimui jautrų mygtuką, kad pereitumėte į
judesio  rėžimą,  kuris  yra  parinktas  :  Bėgimas,  ėjimas,  plaukimas,  futbolas,  krepšinis,
šokinėjimas  virve,  badmintonas.  Širdies  ritmo  sąsajoje,  paspauskite  ir  ilgai  palaikykite
lietimui jautrų mygtuką, kad įjungtumėte matavimo funkciją: širdies ritmo, kraujo spaudimo
ir deguonies kiekio kraujyje.

Laikrodis  turi  būti  gerai  prigludęs  prie  rankos,  1cm  aukščiau  riešo.  Matavimo  metu
rekomenduojama nejudėti.  Tikslesni  spaudimo matavimo rezultatai  gaunami pamatavus
tris kartus iš eilės darant 2 minučių pertrauką, bei paskaičiuojant rezultatų vidurkį.

5. Bluetooth prijungimas

1. Prijungimas prie mobiliosios programėlės:
• Parsisiųskite programėlę DA FIT išmaniųjų programėlių parduotuvėse.
• Kai apyrankė yra įjungta, įjunkite mobiliąją programėlę
• Atidarykite funkcijas More options → Connect device → Search
• Pasirinkite pavadinimą įrenginio, kurį norite prijungti prie mobilaus įrenginio.

2.  Jeigu  prijungimas,  prie  telefono  buvo  sėkmingas,  laikas  ir  data  sinchronizuosis
apyrankėje susisinchronizuos.

6. Papildomos funkcijos

Papildomos funkcijos veiks tik prijungtus mobilųjį įrenginį prie DA FIT programėlės.
• Skambučių  pranešimas,  SMS  pranešimas,  žinučių  pranešimai  (PVZ.  Įjungus

skambučių  pranešimą,  programėlės  nustatymuose,  kai  mobilusis  įrenginys  gaus
įeinantį skambutį, apyrankė ims vibruoti).

• „Do not disturb“ rėžimas. Kai rėžimas yra įjungtas, visi pranešimai ir žadintuvai, bus
išjungti.
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DUK

- Kodėl išmanusis laikrodis neįsijungia?
-Jeigu  išmanusis  laikrodis  yra  naujas,  įstatykite  laikrodį  į  įkrovimo lizdą  ir  kraukite  ne
mažiau 2 valandų.

- Kodėl išmaniojo laikrodžio garsas yra blogas arba su trukdžiais?
- Jeigu laikrodis yra surištas su telefonu, patikrinkite ar mobilus įrenginys nėra nutolęs nuo
įrenginio.  Jeigu  į  laikrodį  įstatyta  SIM  kortelė,  galimi  mobilaus  signalo  trukdžiai,  tokiu
atveju, pakeiskite skambinimo vietą.

-Kodėl laikrodis automatiškai išsijungia? 
-Įsitikinkite, kad išmaniojo laikrodžio akumuliatorius nėra išsikrovęs. 

-Kodėl naudojimosi laikas per trumpas?
-Baterijos  veikimo  laikas  gali  skirtis,  priklausomai  nuo  laikrodžio  modelio  ir  funkcijų
naudojimo.  Prailginti  veikimo  laiką  galite  naudodami  energijos  taupymo  funkciją,  kada
laikrodžio ekranas šviečia tik jį įjungus. 

-Išmanusis laikrodis nesikrauna. 
-Iš  naujo  įstatykite  akumuliatorių,  tada  laikrodį  įstatykite  į  krovimo lizdą  ir  kraukite  ne
mažiau 2 valandas. Jeigu laikrodis nesikrauna įsitikinkite ar įkrovimo laidas nėra pažeistas.
Pakeiskite įkroviklį, jeigu jis yra pažeistas. 

-Nesimato skambinančio žmogaus vardo kai gaunate skambutį.
-Patikrinkite, ar pažymėjote automatinį telefono knygos parsiuntimą prisijungus BT ryšiu,
arba  nepažymėjote,  kad  adresatų  knyga  būtų  pastoviai  atnaujinama.  Pamiršote
sinchronizuoti telefonų knygą susijungimo metu. Pabandykite pakartotinai prisijungti.

Vadovaukitės bėdų sprendimo nuorodomis, jai  nepavyko išspręsti  problemos, kreipkitės
bendruoju Urmokaina.lt telefonu 852335522.
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