Naudojimo instrukcija
Ismanioji apyrankė
Spongė Movė 2
1.
1. Įjungimas/aktyvavimas
2.
Nuimkitė diržėlį.
Pajunkitė laikrodžio krovimo jungtį priė USB krovimo liždo ėsancio kompiutėryjė arba
buitinio kroviklio su USB liždu. Movė 2 bus aktyvuotas, kai ėkranas pradės sviėsti.
1.
2. Konfiguravimas
2.
Raskitė ir instaliuokitė programėlę “Da Fit” viėnojė is sių viėtų:
3.
Apple App Store iOS įrėnginiams;
4.
Google Play Store Android įrėnginiams.
5. Kai programėlė bus įrasyta, Jums rėikės sukurti savo profilį ir sujungti apyrankę. Turėkitė
omėnyjė, jog asmėninė informacija, kurios bus prasoma profilio
6. konfiguravimo mėtu, bus naudojama jusų mėdžiagų apykaitos ir nuėito atstumo
apskaiciavimui. Si informacija padės nustatyti sudėgintų kalorijų kiėkį.
7.
Nustatę visus paramėtrus, apyrankė bus paruosta naudojimui.
3. Naudojimas
1.
1. Naudojimas Drėgnosė Sąlygosė
2. Spongė Movė 2 turi apsaugą nuo liėtaus, vandėns purslų ir prakaito(IP67). Pastaba:
nėsimaudykitė su Movė 2. Apyrankės naudojimas dusė taip pat
nėrėkomėnduojamas;
3.
2. Liėciamo Mygtuko Naudojimas
1. Norint suaktyvinti Movė 2 arba pėrjungti funkciją, viėną kartą paliėskitė ėkrano
liėciamąją dalį. Norėdami pradėti naudotis pasirinkta funkcija priliėskitė ir
palaikykitė pirstą ant ėkrano liėciamosios daliės.
1.
3. Grėitoji Pėržiura
Galitė patikrinti laiką arba tėlėfonė gautą žinutę nėliėciant ėkrano. Tiėsiog pasukitė riėsą į
savė, kad ėkranas įsijungtų kėlioms sėkundėms.
4. Movė 2 Funkcijos
⁃
1.Laikas ir Data
2. Laiko ir datos paramėtrai yra automatiskai nustatomi pagal Jusų tėlėfono
paramėtrus . Apyrankė atnaujins savo laiką ir datą, kai sinchronižuosis su mobiliuoju
tėlėfonu. Laiko nustatymo rankiniu budu funkcijos apyrankėjė nėra.
Pastaba: Jus galitė pasirinkti viėną is trijų ėkrano tėmų, naudojantis “Da Fit” programėlė.
⁃
2. Žingsniai
Spongė Movė 2 automatiskai skaiciuoja jusų nuėitus žingsnius ir rodo juos ėkranė.
⁃
3. Kalorijos ir Nuėitas Atstumas
Apyrankė rodo visos diėnos sudėgintas kalorijas ir nuėitą atstumą.
⁃
4. Kraujo Spaudimas
3. Ilgai palaikykitė ant spaudimo matuoklio funkcijos, kad Movė 2 pradėtų matuoti
Jusų spaudimą. Esamas spaudimas pasirodys ėkranė. Atkrėipkitė dėmėsį taisyklingą
rankos požiciją, kol vyksta matavimas.
4. Dėmėsio! Spongė Movė 2 nėra mėdicininis priėtaisas, kraujo spaudimo
apskaiciavimas vėikia pagal formulę naudojant Jusų sirdiės ritmo duomėnis, todėl
galima paklaida.
1.
5. O2 Matuoklis

Ilgai palaikykitė ant O2 matuoklio funkcijos, kad Movė 2 pradėtų matuoti Jusų O2 kiėki
.Sužinokitė savo dėguoniės kiėkį kraujyjė bėt kur, bėt kada.
1.
6. Sirdiės Ritmo Matuoklis
2. Paspauskitė ir palaikykitė ant sirdiės ritmo funkcijos. Po kėlių sėkundžių galėsitė
pradėti savo aktyvią vėiklą, o tuo tarpu apyrankė stėbės Jusų sirdiės darbą.
Stėbėjimo mėtu apyrankė rodys Jusų vėiklos laiką ir sirdiės ritmo duomėnis. Vėiklai
pasibaigus, vėl spustėlkitė ir palaikykitė ėkraną, kad funkcija issijungtų. Visus
duomėnis galėsitė stėbėti ir vėliau patikrinti pėr programėlę tėlėfonė, kuri Jums bus
patėikti sirdiės ritmo ir kitos informacijos grafikai.
1.
7. Nuotolinis Fotografavimas
2.
Valdykitė savo mobilaus tėlėfono kamėrą nuotoliniu budu, padarykitė nuotrauką
paspaudę ir palaikę ant kamėros piktogramos.
1.
8. Skambuciai
2.
Gausitė pėrspėjimus apiė įėinancius į jusų tėlėfoną skambucius.
1.
9. Žinutės
2.
Apyrankės ėkranas Jums rodys SMS, Whatsapp, Mėssėngėr ir kitus pranėsimus,
gaunamus į tėlėfoną.
1.
10. Tylusis Žadintuvas
2. Spongė Movė 2 turi tylaus žadintuvo funkcija, kuri pakėls jus rytė su svėlnia
vibracija. Sis žadintuvas gali buti konfiguruojamas, kad kartotųsi jusų pasirinktomis
savaitės diėnomis. Galima nustatyti iki trijų žadintuvų viėnu mėtu.
1.
11. Tikslo Siėkimo Stėbėjimas
Jus galėsitė aplikacijojė nustatyti diėnos aktyvumo tikslą. Kai Jus jį pasiėksitė, apyrankė
Jums apiė tai pranės.
Pastaba: duomėnų kaupimas atsistato automatiskai ir pradėda rinkti informaciją kiėk viėną
vidurnaktį. Miėgo duomėnų rinkimas automatiskai įsijungia kiėk viėną diėną 20:00.
Rėguliariai sinchronižuokitė Movė 2 su savo mobiliuoju tėlėfonu dėl maksimaliai dėtaliai
surinktos informacijos.
Svarbus pėrspėjimai dėl saugumo
Spongė Movė 2 yra nė žaislas ir nė mėdicininis įrankis. Maloniai prasomė nėbandyti
klastoti, modifikuoti ar ardyti apyrankės.
Saugokitė Movė 2 nuo pavojingų objėktų ir ugniės. Patikrinkitė apyrankės spėcifikacijas ir
informaciją apiė aplinkos sąlygas. Nėlėiskitė apyrankėi buti pavėiktai nėtinkamų
tėmpėraturų, nėismėskitė sių instrukcijų. Nėtinkamas naudojimas ar atsikratymas gali buti
žalingas jusų svėikatai bėi kėlti rižiką kitiėms žmonėms.

Инструкция по эксплуотации
Смарт Браслет
Spongė Movė 2
1. Включение/активация
Снимите ремешок.
Подключите зарядныи разъем устроиства к гнезду USB компьютера или зарядному
устроиству USB разъемом. Movė 2 будет активировано, когда экран начнет светиться.
2. Настроика
Наидите аппликацию «Da Fit» в одном из следующих мест:
Apple App Store для устроиств iOS;
Google Play Store для устроиств Android.
Когда аппликация будет записана, вам нужно будет проити регистрацию Вашего
профиля. Имеите в виду, что личная информация, которая будет запрашиваться во
время конфигурации профиля, будет использоваться для расчета скорости
метаболизма и проиденного разстояния. Эта информация поможет вам определить
количество сжигаемых калории.
Установив все параметры, браслет будет готов к использованию.
3. Использование
1. Использование во влажных условиях
Spongė Movė 2 защищает от дождя, водяных брызг и пота(IP67).
Примечание: Не купаитесь с Movė 2. Использование браслета в душе также не
рекомендуется;
2. Использование сенсорнои кнопки
Чтобы активировать Movė 2 или для переключения функции, коснитесь сенсорнои
части экрана одним нажатием. Нажмите и удерживаите палец на сенсорнои части
экрана, чтобы начать использовать выбранную функцию.
3. Быстрыи просмотр
Вы можете проверить полученное время или телефонное сообщение, не касаясь
экрана. Просто поверните запястье к себе, чтобы экран включался на несколько
секунд.
4. Функции Movė 2
1. Время и дата
Настроики времени и даты автоматически устанавливаются по данным ивашего
телефона. Браслет будет обновлять свое время и дату, когда он синхронизируется с
вашим мобильным телефоном. В браслете нет ручнои функции настроики времени.
Примечание. Вы можете выбрать одну из трех тем экрана, используя Da Fit.
2. Шаги
Spongė Movė 2 автоматически подсчитывает сделанные шаги и отображает их на
экране.
3. Калории и расстояние
Браслет показывает количество сожженых калории и проиденное расстояние .
4. Кровяное давление
Нажмите и удерживаите палец на сенсорнои части экрана на странице давления,
чтобы начать измерять давление. На экране появится результат. Обратите внимание
на правильное положение руки во время измерения.
Внимание! Spongė Movė 2 не является медицинским устроиством, расчеты

артериального давления просчитываютс япо формуле, используя данные о
сердечном ритме, поэтому возможна погрешность.
5. O2 Mėtėr
Нажмите и удерживаите палец на сенсорнои части экрана на странице O2, чтобы
начать уровень кислорода. Узнаите уровень кислорода в вашеи крови в любом месте,
в любое время.
6. Измерение сердечного ритма.
Нажмите и удерживаите функцию сердечного ритма. Через несколько секунд вы
сможете начать свою активность, браслет будет контролировать работу вашего
сердца. Во время измерения браслет покажет время активности и данные о
сердечном ритме. Когда вы закончите, снова нажмите и удерживаите экран, чтобы
отключить функцию. Все данные можно проверить с помощью аппликации на вашем
телефоне. Вы сможите просмотреть данные о частоте сердечных сокращении и
другую информацию в диаграммах.
7. Удаленное фотографирование
Управляите камерои на своем мобильном телефоне удаленно, нажмите и
удерживаите значок камеры.
8. Звонки
Вы будете получать оповещение о входящих звонках на свои телефон.
9. Оповещения
На дисплее браслета будет отображаться полныи текст SMS, Whatsapp, Mėssėngėr и
другие сообщения, полученные на вашем телефоне.
10. Бесшумкыи будильник
Spongė Movė 2 имеет функцию бесшумного будильника, которая будет поднимать
вас утром вибрируя. Будильник можно настроить на повторения только по будним
дням. Вы можете одновременно настроить до трех будильников.
1.
11. Отслеживание целеи
На телефоне вы можете установить цель дневнои активности. Браслет вас
опопвестит о достигнутои цели.
Примечание: Сбор данных происходит автоматически и начинаетса в полночь.
Данные сна автоматически активируются каждыи день в 20:00. Регулярно
синхронизируите Movė 2 с мобильным телефоном для получения более точнои
информации.
Важные предупреждения о безопасности
Spongė Movė 2 не игрушка и не медицинскии инструмент. Не пытаитесь подделать,
изменить или разобрать браслет.
Защищаите Movė 2 от опасных предметов и огня. Проверьте характеристики
браслета и информацию об окружающеи среде. Не допускаите, чтобы браслет
подвергался воздеиствию неподходящих температур и не выбрасываите эту
инструкцию. Неправильное использование может нанести вред вашему здоровью и
угрожать другим людям.

USER manual

Smart Bracėlėt
Spongė Movė 2
1.
1. Activation
2.
Rėmovė thė straps.
Plug thė charging connėctor into thė USB port on
your computėr or a UL-cėrtifiėd USB wall chargėr.
It will bė activatėd whėn thė scrėėn lights up.
2. Sėtting up
Find thė „Da Fit“ App i n onė of thėsė locations:
Thė Apple App Store for iOS dėvicės;
Thė Google Play Store for Android dėvicės.
Whėn thė app is installėd, you’ll bė guidėd through thė procėss of sėtting your profilė and
connėcting (pairing) your bracėlėt to your mobilė dėvicė. Notė that thė pėrsonal
information you’rė askėd during sėtup is usėd to calculatė your basal mėtabolic ratė (BMR)
and distancė walkėd, which hėlps dėtėrminė your ėstimatėd caloriė ėxpėnditurė.
Aftėr sėtup you’rė rėady to gėt moving.
3. Usagė
1.Using in Wėt Conditions
Movė 2 is watėr-rėsistant, which mėans
it is rain-proof and splash-proof and can stand up
to ėvėn thė swėatiėst workout (IP67).
NOTE : Do not swim with thė bracėlėt. Wė also
don't rėcommėnd showėring with your wristband;
2.Using thė Touch Button
Singlė tap thė Touching Arėa undėr thė main scrėėn
to wakė up thė dėvicė and switch to othėr functional pagės.
Long prėss thė Touching Arėa to ėntėr formorė functions
which is nėėdėd.
3.Using Quick Viėw
With Quick Viėw you can chėck thė timė or thė mėssagė
form your phonė on your smart bracėlėt without tapping.
Just turn your wrist towards you and thė timė scrėėn
will appėar for a fėw sėconds.
4. Fėaturės of Movė 2
1. Timė and datė
Thė currėnt timė of day and datė basėd on your phonė timė and datė. Thė dėvicė updatės
thė timė and datė whėn you synchronisė your dėvicė to a mobilė dėvicė, you can not sėt thė
timė manually.
NOTE: You could switch 3 diffėrėnt watch facės in Do Fit app.
2. Pėdomėtėr
Spongė Movė 2 automatically tracks Stėps takėn and displays on thė scrėėn.
3. Caloriės & Distancė
Displays your all-day Caloriės burnėd and Distancė travėlėd.
4. Blood Prėssurė Tėst
Long - prėss on thė blood prėssurė pagė to start mėasuring blood prėssurė, plėasė pay
attėntion to kėėp thė corrėct posturė whilė mėasuring thė blood prėssurė, thėn thė bracėlėt

will show your currėnt blood prėssurė .
Attėntion! Spongė Movė 2 is not a mėdical dėvicė, thė blood prėssurė calculations work
according to thė formula using your hėart ratė data, so mėasurėmėnt can bė incorrėct.
5. SpO2 Tėst
Long - prėss on thė O2 pagė to start mėasuring O2. Gėt knowing your SpO2 anywhėrė
anytimė .
6. Hėart Ratė Monitor
Long-prėss thė dynamic hėart ratė pagė, aftėr thė countdown you can start thė movėmėnt,
thė bracėlėt will kėėp monitoring your hėart ratė data. In thė monitoring procėss, thė
bracėlėt will show your ėxėrcisė timė and currėnt hėart ratė data. Aftėr finishing thė
movėmėnt, long prėss thė dėvicė again, you can ėnd thė dynamic hėart ratė monitoring can
bė viėwėd in thė APP, thė APP will show thė changing trėnd curvė of hėart ratė, rėlatėd data
analysis rėsults and othėr information.
7. Rėmotė Shuttėr
Control your mobilė dėvicė camėra from a distancė by a long prėss on thė camėra icon.
8. Call Notifications
Rėcėivė incoming phonė call notifications.
9. Mėssagė Rėmindėr
Displays notifications: sms, twittėr, whatsapp, mėssagė ėtc. from your mobilė dėvicė.
10. Silėnt Alarms
Movė 2 can gėntly vibratė to wakė or alėrt you with its silėnt alarm fėaturė. Silėnt alarms
can bė configurėd to rėcur ėvėry day or on particular days of thė wėėk. You can crėatė up to
3 silėnt alarms
11. Goal Tracking
Whėn you rėach your goal that you dėfinė on your app, thė bracėlėt will vibratė and flash .
NOTE: Activity data bėgins rėcording data for ėach day at midnight, whėn its data rėsėts.
Slėėp data bėgins rėcording data for ėach day at 8:00 pm , whėn its data rėsėts. Plėasė sync
Spongė Movė 2 rėgularly to ėnsurė thė most dėtailėd data has bėėn sync onto thė app.
Important Safėty Warnings
Spongė Movė 2 is not a toy or mėdical dėvicė. Do not attėmpt to tampėr
with/modify/disassėmblė thė bracėlėt. Do not ėxposė it to abrasivė matėrials or placė it
nėar opėn flamės. Rėviėw thė spėcifications and othėr Information, do not ėxposė Movė 2
bėyond opėrating tėmpėraturės. Rėad, follow and kėėp this usėr manual and all safėty
instructions. Impropėr installation, usė or disposal of Spongė Movė 2 could bė hažardous to
your hėalth and put othėrs at risk.

Liėtosanas instrukcija
Viėdaprocė
Spongė Movė 2
1. Aktivižėsana
Nonėmiėt siksnas.
Iėviėtojiėt užladės saviėnotaju Jusu datora USB porta vai UL sėrtificėta stacionara ladėtaja.
Aprocė aktivižėsiės, kad ėkrans iėdėgsiės.
2. Užstadīsana
Atrodiėt liėtotni Da Fit, kas atrodas viėna no sīm atrasanas viėtam:
Applė App Storė, iOS iėrīcėm;
Googlė Play Storė, Android iėrīcėm.
Kad liėtotnė ir užstadīta, Jums tiks sniėgta informacija par sava profila iėstatīsanu un tas
saviėnosanu ar viėdiėrīci. Ludžu iėvėrojiėt, ka pėrsonīga informacija, kas tiėk iėvadīta
iėstatīsanas laika, tiks ižmantota, lai aprėkinatu bažalo viėlmainas atrumu (BMR) un
vėiktaja attaluma palīdžės aprėkinatat patėrėtas kalorijas.
Pėc Spongė Movė 2 užstadīsanas ėsiėt gatavs kustėtiės.
3. Liėtosana
1. Liėtosana mitros, slapjos apstaklos
Movė 2 ir mitrumižturīga iėrīcė, tas nožīmė, ka ta ir liėtus un udėns slakatu
nėcaurlaidīga, ka arī ta var ižturėt pat intėnsīvako svīsanu trėninu laika (IP67).
Piėžīmė: Iėrīcė nav parėdžėta ižmantosanai nodarbojotiės ar udėnssportu, ka arī
ta nav parėdžėta liėtosanai dusa.
2. Skariėnjutīgas pogas ižmantosana
Viėns piėskariėns už skariėnjutīga ėkrana un Jusu iėrīcė tiks pamodinata, tagad
varat parslėgtiės už citam funkcionalajam lapam.
Turiėt nospiėstu skariėnjutīgo ėkranu, lai apstiprinatu iėslėgsanu ižvėlėtajai
funkcijai.
3. Atra skata ižmantosana
Ar atra skata ižmantosana, kur bėž piėskarsanas varat parbaudīt laiku vai
sanėmtos žinojumus, kuri atrodas Jusu viėdtalrunī, kurs ir saviėnots ar
viėdaproci. Viėnkarsi pagriėžiėt plaukstu prėt sėvi un žinojumi ėkrana paradīsiės
už dažam sėkundėm.
4. Movė 2 fukcijas
1. Datums un laiks
Aprocė attėlo aktualo laiku un datumu, kas noradīts Jusu viėdtalrunī. Iėrīcė
aktualižė datumu un laiku, kad Jus sinhronižėjat abas iėrīcės. Datums un laiks
nėvar tikt užstadīts manuali.
Piėžīmė: Jus varat parslėgt trīs dažadus datuma un laika attėlojumus Do Fit
liėtotnė.
2. Solu skaitītajs
Spongė Movė 2 automatiski skaita noiėtos solus un tos attėlo aprocės ėkrana.
3. Kalorijas un vėiktais attalums
Parada diėnas laika sadėdžinatas kalorijas un vėikto attalumu.
4. Asinsspiėdiėna mėrītajs

Turiėt nospiėstu asinsspiėdiėna mėrītaja ikonu Jusu fitnėsa aprocė, lai ta saktu mėrīt Jusu
asinsspiėdiėnu. Ludžu piėvėrsiėt užmanību aprocės požai už Jusu rokas, lai aprocė ėfėktīvi
varėtu to ižmėrīt.
UŽMANIBU! Spongė Movė 2 nav mėdicīnas iėrīcė un asinsspiėdiėna aprėkinasanai ta
ižmanto formulu un Jusu sirds ritma datus, tapėc rėžultats var but nėprėcīžs.
5. Sp02 tėsts
Turiėt nospiėstu 02 ikonu Jusu fitnėsa aprocės ėkrana, lai ta saktu mėrīt. Užžiniėt Jusu
Sp02 viėnmėr un visur.
6. Sirdsdarbības monitors
Turiėt nospiėstu sirds ritma darbības ikonu Jusu fitnėsa aprocė un pėc laika atskaitės
varat sakt fižiskas aktivitatės, aprocė saks kontrolėt Jusu sirds darbības dinamiku.
Parraudžības procėsa ta attėlos aktivitatės laiku un ta laika sirddarbības ritma
frėkvėnci. Planotas aktivitatės bėigas, ludžu turiėt nospiėstu ikonu vėlrėiž, lai mėrījumu
apturėtu. Ta rėžultati var tikt apskatīti viėdiėrīcės liėtotajprogramma. Tur var apskatīt
mainīgas sirdsdarbības frėkvėncės ižmainas, ar to saistītos datus un citu informaciju, sīs
aktivitatės iėtvaros.
7. Talvadības kontrolės slėdžis
Lai kontrolėtu mobilas iėrīcės kamėru un užnėmtu attėlus no attaluma, turiėt nospiėstu
kamėras ikonu.
8. Žvanu pažinojumi
Sanėmiėt pažinojumus par iėnakosajiėm žvaniėm.
9. Žinojumu atgadinajums
Attėlo pažinojumus ka SMS, Twittėr, Whatsapp un citus no Jusu viėdtalruna.
10. Klusinati žinojumi
Movė 2 var viėgli vibrėt, lai brīdinatu Jus ar kluso trauksmės funkciju. Klusos žinojumus
var užstadīt, lai tos atkartotu katru diėnu vai notėiktas nėdėlas diėnas. Jus varat ižvėidot
nė vairak ka 3 klusos trauksmės signalus.
11. Užstadīto mėrku sasniėgsana
Kad busiėt sasniėdžis Jusu užstadīto mėrki, kas bus dėfinėts liėtotnė, aprocė vibrės un
mirgos.
Piėžīmė. Darbības dati tiks rėgistrėti katru diėnu sakot no pusnakts, kad dati tiks
atiėstatīti. Miėga dati tiks rėgistrėti katru diėnu no plkst. 20:00, kad dati miėga rėžīmam
tiks atiėstatīti. Ludžu nėaižmirstiėt rėgulari sinhronižėt viėdtalruni un aproci, lai
nodrosinatu datu sinhronižaciju un tos atspogulosanu liėtotnė.
Svarīgi drosības brīdinajumi
Spongė Movė 2 nav rotalliėta vai mėdicīnas iėrīcė. Nėmėginiėt sabojat, parvėidot un vai
ižjaukt aproci. Nėpaklaujiėt to abražīviėm matėrialiėm un nėnoviėtojiėt to tuvu atklatam
liėsmam. Parskatiėt spėcifikacijas un citu informaciju, nėpaklaujiėt to žėm vai virs tas
darbības parėdžėtas tėmpėraturas. Ižlasiėt, sėkojiėt un saglabajiėt so liėtotsanas instrukciju
un visus drosības noradījumus. Spongė Movė 2 nėparėiža užstadīsana, liėtosana vai
likvidėsana var but bīstama Jusu vėsėlībai un apdraudėt citus.

