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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. Bendra informacija

Prieš naudojimą laikrodį kraukite 3 valandas, kol jis pilnai pasikraus. Originalus laikrodžio
PIN kodas 1122. Šitas kodas gali padėti apsaugoti laikrodį nuo kitų žmonių naudojimosi be
jūsų  leidimo.  Prašome  pakeisti  originalų  kodą,  kad  užtikrintumėte  savo  informacijos
saugumą.

2. Produkto informacija

Įjungimo  mygtukas: Paspaudus  palaikyti,  kad  laikrodis  įsijungtų/išsijungtų.  Trumpas
mygtuko paspaudimas užrakina arba atrakina ekraną, gyžtama į pagrindinį meniu langą.
USB jungtis: krovimas/duomenų perdavimas.
Liečiamas ekranas: ekrano paspaudimais, galite keisti išmaniojo laikrodžio nustatymus,
arba atidaryti norimas programas. Perjungti kitą puslapį galite braukdami pirštu per ekraną
į kairę pusę arba sugrįžti atgal braukiant į dešinę arba spaudžiant mygtuką atgal(back). 

3. Laikrodžio dizaino nustatymas

1  Metodas: Įjungus  laikrodį  spustelėti  įjungimo  mygtuką,  kad  pasirodytų  laikrodžio
paveikslėlis. Palietus pirštu laikrodžio centrą paveikslėlis pasikeičia į kitą.
2  Metodas: Meniu  –  settings  –  phone  settings  –  standby  menu  display  –  wallpaper
display.
3 Metodas: Uždėjus pirštą ant ekrano ir palaikius 3 sekundes, pasikeičia laikrodžio ekrano
dizainas.

3. Išmaniojo laikrodžio sinchronizavimas su mobiliuoju įrenginiu

• Parsisiųskite  sinchronizavimo  programėlę  BT  Notifier google  play   arba  IOS
aplikacijų parduotuvėje. 

• Instaliuokite  aplikaciją  savo  išmaniajame  telefone.  Įdiegus  programėlę,  suteikti
leidimą  programėlei  perduoti  duomenis  bluetooth  ryšiu,  tai  atliksite  savo
mobiliajame telefone ( Settings – Accessibility  – Bluetooth notice, enable (įjungti
leidimą programėlei).

• Instaliavus  programėlę  pirmą  kart  ir  ją  įjungus,  programėlė  gali  tiesiogiai  jus
nukreipti į bluetooth leidimus.

• Bluetooth sujungimas ir sinchronizavimas iš telefono į laikrodį:
Telefono nustatymai – įjungti Bluetooth – ieškoti prietaiso. Radus paspausti ant jo, 
kad įrenginiai būtų suporuoti. Telefonui paklausus ar leisti naudotis telefono knyga ir
kitais duomenimis būtinai paspauskite mygtuką, kad sutinkate.
Iš laikrodžio į telefoną: BT dialer – search new devices – surasti savo išmanųjį  
įrenginį – prisijungti.

• Skambučių  įrašai  (Calls  records):  Po  to  kai  prisijungėte  bluetooth  ryšiu  galite
pažiūrėti savo skambučių įrašus. Rodomi visi
praleisti skambučiai, rinkti numeriai ir atsakyti skambučiai. Galite patikrinti praleisto 
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skambučio datą, laiką ir telefono numerį.
Nuotolinis pranešimas ( Tik android vartotojams) (remote notifier). Kai gaunate SMS
žinutę, ar pranešimą iš telefone esančios aplikacijos, laikrodis informuos jus, kad 
reikia jas perskaityti.

4. Pagrindinės išmaniojo laikrodžio funkcijos

• Nuotolinis kameros valdymas (remote camera): Išmaniuoju laikrodžiu galite valdyti
telefono kamerą.

• Anti pametimo funkcija (anti lost): Padės surasti telefoną arba laikrodį.

• Žingsniamatis (Pedometer): Šis įrankis naudojamas, apskaičiuoti jūsų žingsnius.

• Miego  monitorius  (Sleep  monitor):  Galite  stebėti savo  miego  kokybę  pagal
išmiegotą laiką.

• Judėjimo priminimas (sedentary reminder): Galite nustatyti priminimus, kada trūksta

5. Papildomos išmaniojo laikrodžio funkcijos

• Žadintuvas (alarm)
• Kalendorius (calendar)
• Skaičiuotuvas (calculator)
• Profiliai (profiles)
• Failų tvarkytuvė (file mananger)
• Audio grotuvas (audio player)
• Kamera (camera)
• Nuotraukos (pictures)
• Diktofonas (recorder)

Svarbu: išmaniojo laikrodžio funkcijos gali skirtis priklausomai nuo laikrodžio modelio.

6. SIM kortelės pajungimas

Prieš įdedant SIM kortęlę, įsitikinkite, jog jūsų kortelėje yra GSM duomenų,kad galėtumėte 
naršyti internete ir naudoti visas funkcijas. Tada statykite SIM kortelę į tam skirtą SIM 
kortelės lizdą.

Svarbu: prieš įstatant kortelę įsitikinkite, kad kortelė neturi PIN kodo.
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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.

- Įdėjus SIM kortelę į išmanųjį laikrodį, laikrodis rodo ne adresato vardą, o telefono numerį.
- Iš  mobiliojo  įrenginio,  perkelkite  kontaktus  į  SIM  kortelę. Kortelę  įstačius  į  laikrodį,
laikrodis  iš  karto  rodys  adresatus.  Jeigu  telefono  numeris  prasideda  +370,  išmanusis
laikrodis rodys adresato vardą, jeigu telefono numeris prasideda 86, išmanusis laikrodis
rodys telefono numerį.

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