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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. Saugos įspėjimas

1.1 Laikrodis turėtu būti kraunamas ne mažiau kaip 2-i valandas prieš pirmą naudojimą.

2. Produkto aprašymas

2.1 Greitas pradmenų gidas
Į kitą parametrų langą galite pereiti slinkdami pirštu per ekraną į kairę pusę, arba sugrįžti į buvusį langą 
slinkdami pirštu per ekraną į dešinę pusę. 
2.2 Laikrodžio ekranas
Nustatymo būdai:
Pirmasis būdas: įjunkite išmanųjį laikrodį, kuomet išmaniajame laikrodyje matysite laikrodžio ekraną, 
spustelėkite į ekrano vidurį, pasirinkite norimą laikrodžio ekraną. 
Antrasis būdas: įjunkite išmanųjį laikrodį, įeikite į pagrindinį menių (Main menu) – phone setting (laikrodžio 
parametrai) – standby menu display (budėjimo meniu ekranas) – pasirinkite norimą ekraną.

3. Produkto naudojimas

3.1 Parsisiųskite sinchronizavimo aplikaciją išmaniajame telefone.
Nuskenuokite QR kodą, parsisiųskite mobiliąją aplikaciją, kuri sinchronizuos išmaniojo telefono duomenis su 
išmaniuoju laikrodžiu. Mobilioji aplikacija gali būti naudojama sinchronizuoti išmanųjį telefoną su išmaniuoju 
telefonu. Kad visos funkcijos veiktu tinkamai, įsitikinkite, kad naudojate naujausią aplikacijos versiją.

3.2 Įdiekite ir įjunkite aplikaciją
Aplikacijos įdiegimas Android operacinei sistemai:
Įdiekite aplikaciją išmaniajame telefono vidinėje atmintyje, arba atminties kortelėje, arba naudokite Sync 
Assistant. 
Aplikacijos naudojimas Android operacinei sistemai:
(Mobiliajame telefone): Parametrai (Settings) – Prieinamumas (Accessibility) – Bluetooth. 
Įsitikinkite, kad sinchronizavimo aplikacijai parametruose yra suteikti leidimai, taip pat įsitikinkite, jog 
sinchronizavimo aplikacijai suteiktas leidimas veikti fone.

3.3 Bluetooth sąsaja ir sinchronizavimas
3.3.1 Sinchronizavimas iš telefono į laikrodį
(Mobiliajame telefone): Parametrai (Settings) – Įjungti Bluetooth (Turn On Bluetooth) – Ieškoti įrenginių 
(Search for devices) – Pasirinkite įrenginį pavadinimu [GLK], sutikite su sąlygomis. 
3.3.2 Sinchronizavimas iš laikrodžio į telefoną
(Išmaniajame laikrodyje): BT Dialer – Ieškoti naujo įrenginio (Search new device) – Pasirinkite savo mobilųjį 
telefoną – Prisijungti (Connect). 

3.4 Bazinės funkcijos
3.4.1 Message (žinutės)
Sinchronizuoti mobilųjį telefoną arba peržiūrėti žinutes.
3.4.2 Bluetooth
Pakeisti Bluetooth būseną, įjungti arba išjungti.
3.4.3 Calls records (skambučių istorija)
Peržiūrėti skambučių istoriją po sinchronizavimo su mobiliuoju telefonu. Sąraše pateikiami praleisti 
skambučiai, išeinantys, bei įeinantis skambučiai. Galite patikrinti laiką, telefono numerį, bei skambučio datą.
3.4.4 BT dialer
Su išmaniuoju laikrodžiu susieti įrenginiai.
3.4.5 Remote notifier (nuotoliniai pranešimai)
Įeinantys skambučiai, SMS žinutės, Facebook pranešimai iš susieto išmaniojo telefono bus perduodami į 
išmanųjį laikrodį, bus pateikti išmaniojo laikrodžio ekrane.
3.4.6 Remote cameras (nuotolinė kamera)
Mobiliojo telefono kameros valdymas su išmaniuoju laikrodžiu (fotografavimas, filmavimo pradžia arba 
pabaiga).
3.4.7 Anti-lost (apsauga nuo pametimo)
Garsinis ir vaizdinis pranešimas iš išmaniojo laikrodžio į telefoną arba atvirkščiai.
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3.4.8 Sedentary remind (sedėjimo priminimas)
Galite nustatyti norimą laiką, po kurio išmanusis laikrodis rekomenduos prasimankštinti.
3.4.9 Pedometer (žingsniamatis)
Programa gali būti naudojama stengiant apytiksliai pamatuoti nueitų žingsnių, atstumo, sudegintų kalorijų 
kiekį. Įjungus programą, pradėkite vaikščioti įprastu greičiu, programa paskaičiuos preliminarius duomenis. 
Spustelėkite mygtuką, norėdami sugrįžti į pagrindinį menių.
3.4.10 Sleep monitor (miego kokybės matuoklis)
Peržiūrėti miego kokybės duomenis, laiką.
3.4.11 QR kodas (mobiliajai aplikacijai)
3.4.12 Facebook
Facebook programai naudoti reikalinga SIM kortelė su mobiliaisiais duomenimis.
3.4.13 Alarm (žadintuvas)
3.4.14 Calendar (kalendorius)
3.4.15 File manager (failų tvarkyklė)
3.4.16 Audio player (grotuvas)
Galite klausytis muzikos iš išmaniojo laikrodžio atminties kortelės, arba iš išmaniojo telefono, susieto 
Bluetooth sąsaja.
3.4.17 Camera (kamera)
3.4.18 Image viewer (nuotraukų peržiūra)
3.4.19 Sounder recorder (garso įrašinėjimas)
3.4.20 Twitter
Twitter programai naudoti reikalinga SIM kortelė su mobiliaisiais duomenimis.
3.4.21 WhatsApp
WhatsApp programai naudoti reikalinga SIM kortelė su mobiliaisiais duomenimis.

4. Įspėjimai

4.1 Pilnai įkraukite išmanųjį laikrodį ne mažiau kaip 2-i valandas prieš pirmą naudojimą.
4.2 Naudokite krovimo laidą ir kroviklį, arba Android operacinės sistemos mobiliojo telefono priedus.
4.3 Bluetooth sąsaja automatiškai atsijungs, jeigu išmanusis laikrodis atitols nuo mobiliojo telefono.
4.4 Prijunkite Bluetooth sąsają, jeigu ji atsijungia. (Prijunkite rankiniu būdu, jeigu įrenginys atsirišęs nuo 
Bluetooth ilgiau, nei 5-ias minutes). Sutikite su sinchronizavimo sąlygomis mobiliajame telefone, kitu atveju 
išmanusis laikrodis nerodys adresų knygos, skambučių istorijos, bei žinučių.
4.5 Dėl operacinės sistemos versijų skirtumų, naudojantis grotuvo programa, kai kurių muzikos įrašų 
pavadinimai gali būti nerodomi.

5. Problemų sprendimas

Vadovaukitės galimais problemų sprendimo būdais, pateiktais apačioje. Jeigu problemų sprendimo būdai 
nepadeda, kreipkitės į garantinį centrą.

5.1 Laikrodis neįsijungia
Įspauskite ir palaikykite mygtuką ne trumpiau kaip 3-is sekundes. 
Akumuliatorius nėra įkrautas, įsitikinkite, kad laikrodis buvo įkrautas ne trumpiau kaip 2-i valandas.
5.2 Laikrodis išsijungia
Akumuliatorius išsėdęs. Įkraukite akumuliatorių.
5.3 Trumpas laikrodžio veikimo laikas
Akumuliatorius nėra pilnai įkrautas. 
Naudojant laikrodį su SIM kortele, esant blogam signalui, laikrodžio akumuliatorius išsėsta greičiau.
5.4 Laikrodis nesikrauna
Akumuliatoriaus talpa, naudojant įrenginį kelis metus, sumažėja, įsitikinkite, ar akumuliatorius veikia.
Pakeiskite krovimo laidą arba kroviklį.
Patikrinkite, kad USB laidas yra įdėtas tinkamai, nėra pažeistas.
5.5 Įeinančio arba išeinančio skambučio metu nerodo adresato vardo
Susinchronizuokite mobilųjį telefoną su išmaniuoju laikrodžiu. 
5.6 Prasta skambučio kokybė
Įsitikinkite, ar telefonas nėra atitolęs nuo išmaniojo laikrodžio, ar nėra prastas ryšio signalas.
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