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Naudojimo instrukcijos  

 
 
 
 

 

Išmanusis „Fit Watch 4900” laikrodis 



 

Įspėjimas 

Neskubėkite ir atidžiai perskaitykite toliau pateiktas 
instrukcijas ir informaciją. Šias instrukcijas laikykite saugioje 
vietoje, kad galėtumėte jomis pasinaudoti ateityje. Informacija 
apie gaminio naudojimą pateikiama trumpajame vadove. Visą 

naudojimo vadovą rasite adresu www.hama.com -> 
00178604 -> atsisiuntimai. 

Įspėjimas – įkraunamas akumuliatorius 

• Gaminį įkraukite tik naudodami tinkamus įkrovimo įrenginius 

arba USB jungtis. Nenaudokite ir nebandykite taisyti 

sugedusių įkroviklių ar USB prievadų.  

• Neperkraukite gaminio ir neleiskite jam visiškai išsikrauti. 

• Nelaikykite, neįkraukite ir nenaudokite gaminio esant 

ekstremaliai temperatūrai ir labai žemam atmosferos slėgiui 

(pvz., dideliame aukštyje). 

Įspėjimas – širdies stimuliatorius 

Šis gaminys sukuria magnetinius laukus. Asmenys, turintys širdies 

stimuliatorių, prieš naudodami šį įrenginį, turėtų pasitarti su 

gydytoju, nes tai gali turėti įtakos tinkamam širdies stimuliatoriaus 

veikimui. 

Naudojimo instrukcijos 

 

1. Saugos instrukcijos 

Produktas skirtas tik privačiam, nekomerciniam naudojimui. 

Gaminį naudokite tik pagal paskirtį. 

Saugokite gaminį nuo nešvarumų, drėgmės ir naudokite tik sausoje aplinkoje. 

Nenaudokite gaminio šalia šildytuvų ar kitų šilumos šaltinių arba 

tiesioginėje saulės šviesoje. 

Produktą naudokite tik vidutinio klimato sąlygomis. 

Neeksploatuokite gaminio viršydami techniniuose duomenyse nurodytas galios ribas. 

Nenaudokite gaminio tose vietose, kuriose draudžiama naudoti 
elektroninius prietaisus.  

Akumuliatorius yra įmontuotas visam laikui ir negali būti išimtas; 

gaminį utilizuokite visą, laikydamiesi teisės aktų nuostatų. 

Neatidarykite ir nenaudokite gaminio, jei jis yra pažeistas. 

Nebandykite patys taisyti gaminio. Visus techninės priežiūros darbus 

turi atlikti kvalifikuoti specialistai.  

Nenumeskite gaminio ir jo stipriai nesutrenkite.  

Jokiu būdu nemodifikuokite gaminio. Tokiu būdu bus panaikinta 

garantija. 

Pakuotės medžiagą nedelsdami išmeskite laikydamiesi vietoje 

galiojančių taisyklių. 

Nedeginkite akumuliatoriaus arba gaminio. 

Nelieskite ir nepažeiskite, neišardykite, neišimkite akumuliatorių ar 

įkraunamų baterijų. 

Vairuodami ar naudodamiesi sporto įranga, neleiskite gaminiui blaškyti jūsų dėmesio ir 
atidžiai stebėkite eismo situaciją bei aplinką. 
Prieš pradėdami mankštintis pagal naują mankštos planą, pasitarkite su 

gydytoju.  

Atkreipkite dėmesį, kaip jūsų kūnas reaguoja, kai sportuojate, o prireikus kreipkitės į 
gydytoją.  
Pasitarkite su gydytoju, jei turite sveikatos problemų ir rengiatės naudoti produktą. 

Tai asmeninio naudojimo prekė, o ne medicininis prietaisas, todėl ji nėra 

skirta ligų diagnostikai, gydymui ar profilaktikai. 

Ilgalaikis sąlytis su oda gali sukelti odos dirginimą ir alergiją. Jei simptomai 

išlieka, kreipkitės į gydytoją. 

Šis gaminys nėra žaislas. Jame yra mažų dalių, kuriomis galima 

užspringti.  
 

 



 

 

 

2. Priežiūra 

Šį gaminį valykite tik šiek tiek drėgna, be pūkelių šluoste ir nenaudokite agresyvios 
valymo priemonės. 

3. Garantijos atsisakymas 

Hama GmbH & Co KG“ neprisiima jokios atsakomybės ir nesuteikia jokios garantijos 
už žalą, atsiradusią dėl netinkamo montavimo ir (arba) surinkimo, netinkamo gaminio 
naudojimo arba naudojimo ir (arba) saugos instrukcijų nesilaikymo. 

4. Informacija apie perdirbimą 

Pastaba apie aplinkos apsaugą: 

Įgyvendinus Europos direktyvas 2012/19/ES ir 2006/66/ES, taikomos šios nuostatos: 
elektros ir elektroninės įrangos bei baterijų negalima išmesti kartu su buitinėmis 
atliekomis. Vartotojai pagal įstatymus privalo grąžinti elektros ir elektroninę įrangą ir 
baterijas, pasibaigus jų naudojimo laikui, į paskirtas viešas surinkimo vietas arba 
pardavimo vietas. Išsamesnė informacija šiuo klausimu pateikiama atitinkamuose 
nacionaliniuose teisės aktuose. Jei ant gaminio, naudojimo instrukcijos ar pakuotės 
yra šis simbolis, tai reiškia, kad gaminiui taikomos šios nuostatos. Perdirbdami, 
pakartotinai naudodami medžiagas ar kitaip šalindami senus prietaisus ir (arba) 
baterijas, svariai prisidedate prie aplinkos apsaugos. 

 

5. Atitikties deklaracija 
 

Šiuo dokumentu Hama GmbH & Co KG pareiškia, kad radijo įrangos tipas [00178604] 
atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti 

šiuo interneto adresu: 

www.hama.com·> 00178604·> Atsisiuntimai. 
 

Dažnių juosta (-os) 2402 - 2480 MHz 

Didžiausia perduodama radijo dažnio galia  0.75 dBm 

 

„Bluetooth“ versija 5.0 

Ekrano tipas LCD jautrus lietimui 

Ekrano dydis 1.3" 

Matmenys 255x37x10 mm 

Svoris 35 g 

Dirželių ilgiai 11.9cm ir 19.3cm 

Dirželio medžiaga plastikas (TPU) 

Pagrindo medžiaga plastikas (ABS) / nerūdijantis 
plienas. 

Apsaugos klasė IP68 

 

Baterijos tipas ličio polimeras 

Baterijos talpa 210 mAh I 39V 

Įkrovimo laikas apie 1.5 valandos 

Baterijos veikimo laikas 6 dienos 
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Techninė konsultacija vokiečių ir 

anglų kalbomis 

 

www.hama.com 

+49 9091 502 -0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Visi išvardyti prekių ženklai yra atitinkamų įmonių prekių ženklai. 

Naudojimo instrukcijoje galimi techniniai pakeitimai. Taikomos 

bendrosios pristatymo ir apmokėjimo sąlygos. 

 

http://www.hama.com/

