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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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Mobilioji aplikacija

Nuskenuokite QR kodą, pateikta žemiau, arba parsisiųskite, bei įdiekite mobiliąją aplikaciją „GloryFit“ iš 
Google Play arba APP Store parduotuvės.

* Suderinamumas: Android 4.4 ir naujesnis, iOS 8.0 ir naujesnis, Bluetooth 4.0.

Krovimas

Pilnai įkraukite įrenginį prieš pirmą naudojimą (krovimo būdas: įdėkite laikrodį į kroviklį, atitaikydami du 
krovimo kontaktus). Ekrane atsiradus krovimo ikonai, laikrodis pradedamas krauti, bei automatiškai įsijungs. 

Pagrindinės funkcijos

Ekrano užsklanda
Įspauskite ir palaikykite lietimui jautrų mygtuką ekrane, kad pereiti į
pagrindinio ekrano užsklandų pasirinkimą. Spustelėkite ant norimos
užsklandos, kad pereiti. Įspauskite ir palaikykite ant norimos
užsklandos, kad pasirinkti užsklandą. Galimos 5-ios užsklandos.

Žingsniai / atstumas / kalorijos
Peržiūrėkite nueitus žingsnius, atstumą, sudegintas kalorijas realiu laiku.
Duomenys gali būti išsaugoti ir perkelti į mobiliąją aplikaciją.

Širdies pulsas
Išmatuokite širdies pulsą realiu laiku. Duomenys gali būti išsaugoti ir perkelti į
mobiliąją aplikaciją.
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Kraujo spaudimo matavimas
Išmatuokite kraujo spaudimą realiu laiku. Duomenys gali būti išsaugoti ir perkelti į
mobiliąją aplikaciją. PASTABA: matavimo metu nejudėkite, sėdėkite ramioje
būsenoje. Matavimo rezultatai yra preliminarūs. Prietaisas nėra medicininės
paskirties.

Deguonies kiekis kraujyje
Išmatuokite deguonies kiekį kraujyje realiu laiku. Duomenys gali būti išsaugoti ir
perkelti į mobiliąją aplikaciją.

Sporto programos
Įspauskite ir palaikykite, kad pereiti į sporto programas. Spustelėkite, kad keisti
programą: bėgimas, važiavimas dviračiu, žygiavimas, vaikščiojimas. Įspauskite ir
palaikykite, kad pradėti programą. Įspauskite ir palaikykite, kad sustabdyti programą. 

Orų informacija
Orų informacija bus pateikta pagrindiniame ekrane. Apačioje pateikta orų informacija
nurodoma apačioje. Orų informacijai atsinaujinti reikalingas prisijungimas prie mobiliojo
telefono. 

Pranešimai
Įspauskite ir palaikykite lietimui jautrų mygtuką 3-is sekundes, kad peržiūrėti žinutes.
Spustelėkite, kad pereiti į sekantį puslapį, peržiūrėti žinutes arba išeiti. 

Laikmatis
Laikmačio parametruose, spustelėkite lietimui jautrų mygtuką, kad pereiti į laikmatį.

Daugiau funkcijų
Įspauskite ir palaikykite lietimui jautrų mygtuką, kad pereiti į kitas funkcijas.

Informacija
Bluetooth informacija, versija, serijinis numeris.

Gamyklinių parametrų atstatymas
Įspauskite ir palaikykite lietimui jautrų mygtuką, kad atstatyti gamyklinius parametrus.
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Išjungimas
Įspauskite ir palaikykite lietimui jautrų mygtuką 3-is sekundes, norint išjungti laikrodį.

Surasti telefoną
Surišus mobilųjį telefoną su išmaniuoju laikrodžiu, įspauskite ir palaikykite lietimui
jautrų mygtuką, norint surasti mobilųjį telefoną. Mobilusis telefonas pradės skambėti.

Apšvietimo lygis
Apšvietimo parametruose, įspauskite ir palaikykite lietimui jautrų mygtuką, norint
pasirinkti tinkamą šviesumą. 

Kitos funkcijos
Priminimo funkcija turi būti nustatyta per mobilųjį telefoną, mobiliojoje aplikacijoje, bei laikrodžiui esant  
susisiejus su mobiliuoju telefonu. 

Miego kokybės matuoklis
Vartotojui užmigus, išmanusis laikrodis automatiškai pereis į miego kokybės matavimo funkciją. Matuoklis 
aptiks visų miego fazių laikus, apskaičiuos miego kokybę, bei pateiks duomenis į mobiliąją aplikaciją. 
PASTABA: Miego kokybės matavimo funkcija galima tik tuomet, kai laikrodis yra ant rankos. 

Atsargumo priemonės

1. Nenaudokite krovimo blokelio, kurio srovė viršija 2 A. Krovimo laikas yra maždaug 2-3 valandos.
2. Nekraukite įrenginio, kuomet laikrodis yra šlapias.
3. Išmanusis laikrodis pateikia preliminarius matavimus, jis negali būti naudojamas kaip medicininis 

prietaisas.
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