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INTRODUCERE
DESCĂRCAI-VĂ APLICAIA
Pentru a începe utilizarea produsului descărcai aplicaia Vector Watch.
Pentru a obine aplicaia, intrai pe http://vectorwatch.com/start de pe un dispozitiv mobil.
Acest URL poate fi accesat i de pe un computer, care vă va direciona la o pagină cu linkuri
către magazinul de aplicaii specific fiecărei platforme: iOS, Android sau Windows phone.

CONFIGURAI-VĂ CEASUL
t
Vector aproape de telefon. Pentru sincroniza
de ID-ul ceasului pentru a vă identifica cu u

NOTĂ

Pentru ob inerea ID-ului pentru ceasul Vector, ine i apăsate în acela i
timp butonul de sus i cel din mijloc timp de minim 5 secunde i naviga i
prin meniul de setări până ajunge i la ID-ul ceasului (Rxxxx sau Sxxxx).
Exemplu: R1A2B.

a
ul din lista de accesorii Bluetooth disponibile.
u

Aplicaia vă va solicita i să creai un cont Vector. Avei nevoie de acest cont pentru
accesa datele (cum ar fi istoricul activităilor)
schimbării telefonului sau ceasului.
de citirea notificărilor telefonului dvs. pentru
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i vă va cere aprobarea. De exemplu, are nevoie
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Folosii aplicaia Vector Watch pentru a vă seta contul Vector Watch i pentru a vă personaliza
feele i setările ceasului. Putei accesa magazinul de aplicaii al ceasului pentru a vă crea exact
experiena dorită.

PERSONALIZAI-VĂ CEASUL
/APP STORE
e
n

Naviga i prin fiecare listă în parte pentru
a vedea imaginea i descrierea fiecărui
element disponibil. Elementele selectate
indică faptul că ele sunt deja încărcate

Din ecranul W A T C H M A K E R
atingei butonul S T O R E i vei
vedea cele 3 categorii, *F A C E S ,

S T R E A M S i A P P S .

1

2

a începe procedura de descărcare.

STORE

15

ON

MAKER

STORE

FA C E S

APPS

FA C E 1

Description

FA C E 2

Description

ON

FA C E 3

Description

FA C E 2

Description

WATCH
MAKER

ACTIVITY

ALARMS

SETTINGS

1

2
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STREAMS

2

MAKER

STORE

FA C E S

APPS

STREAMS

MAKER

STORE

FA C E S

APPS

APPS 1

FA C E 1

Description

Description

APPS 2

FA C E 2

Description

Description

APPS 3

FA C E 3

Description

Description

APPS 4

FA C E 2

Description

Description

3

4

instalarea, săgeata se va transforma
într-un inel de progres, indicând
descărcarea elementului ales pe telefon

elementului.

STREAMS

a elimina elementul din ceas.

4

3

*

d la

FACES

curentă, temperatura sau ora dintr-un fus orar diferit.

STREAMS

e care data

Înseamnă fluxul constant de date transmise sau primite de către ceasul dvs.
ortante pentru dvs.
pentru a

personaliza fluxurile care apar pe ea.

APPS

NEST

de productivitate.

ratura din casă.

elemente de pe o listă cu lucruri de făcut.
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COMENZILE CEASULUI
oricare ecran de la unul
nul SELECTARE.

SUS

APĂSARE DUBLĂ
APĂSARE LUNGĂ

SELECTARE

JOS

tă printr-un nume aplicat

acelui buton.
Butonul din mijloc este buton de SELECTARE;

Apăsarea unică a butonului mijlociu de SELECTARE vă va duce
Apăsarea dublă rapidă a butonului mijlociu de SELECTARE
vă va duce la pasul precedent.

ferior pentru a localiza

tată va determina
ngită a butonului mijlociu

de SELECTARE.

SELECTARE
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ÎNCĂRCAREA
losirea unui încărcător
celălalt capăt la un port USB din computer sau la un adaptor depriză cu port USB.
ul de pe spatele ceasului.
mpul procesului de încărcare.

NOTĂ

VERIFICAI NIVELUL DE ÎNCĂRCARE DIN ALICAIA TELEFONULUI
or, în sectiunea Constructor de ceasuri:

ciclu de încărcare.
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CARACTERISTICI
PERSONALIZAI FEELE CEASULUI
FLUXURI
Fluxurile reprezintă un instrument util pentru personalizarea mai detaliată a ceasului
dvs. Vector, pentru a vă transfera cele mai importante informaii direct în ceas, i pentru
a le vedea dintr-o simplă privire.

Atingei o faă de ceas din ecranul
Constructor de ceasuri.
Faa de ceas se va evidenia i va
indica zonele pe care le putei
modifica cu fluxurile dvs. 1

Alegei un flux din lista de pictograme
care să furnizeze cele mai importante
informaii pentru dvs. i tragei-l în locul
preferat de pe faa ceasului. 2

DONE

DONE

DAY/DATE

DAY/DATE

STOCKS

STOCKS

MEETING

WATCH
MAKER

STOCKS

TIME ZONE

ACTIVITY

ALARMS

WEATHER

MEETING

AM/PM

WATCH
MAKER

SETTINGS

1

STOCKS

TIME ZONE

ACTIVITY

ALARMS

2
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WEATHER

SETTINGS

AM/PM

Majoritatea fluxului au o pagină de
setări, care va apărea după ce
plasai fluxul pe faa ceasului.
Folosii-o pentru a defini informaii
precum aciunile urmărite, locurile
de vizitat pe faa cu ora pe glob. 3

S TO C K S

Apăsai „terminat” după confirmarea
setărilor i vei reveni la ecranul
Constructor de ceasuri.
Noua dvs. faă de ceas este acum
setată i ceasul îi va actualiza faa. 4

DONE

Stocks

15

STORE

ON

AAPL
Stock 2 (Tap to change)
Update

EVERY 20 SECONDS
Update (Tap to change)

Send notification when
stock price changes

NO

NYC

Notify me when stock changes

22°C

Source (Tap to change)

WATCH
MAKER

3

ACTIVITY

ALARMS

SETTINGS

4

NOTIFICĂRI
Când este sincronizat cu smartphone-ul, ceasul dvs. Vector va primi notificările definite
de dvs. în cadrul setării iniiale sau prin modificările efectuate în meniul de setare.
Notificările ce pot fi activate sunt:
EMAIL
SMS
FACEBOOK
NOTIFICĂRI DE SISTEM

Alarme i alerte privitoare la starea ceasului sau aplicaiei.

APELURI PRIMITE

Putei vedea ID-ul apelantului i să alegei dacă dorii să
răspundei sau să respingei apelul. Dacă este selectat,
apelul va fi respins / răspuns pe telefon, ceasul neavând
microfon / difuzor.
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La primirea unei notificări, ceasul va vibra, iar dacă întoarcei ceasul cu cadranul
spre dvs., mesajul va fi afiat. Acest lucru este valabil doarîn primele 10 secunde
din momentul în care ai primit acea notificare. Dacă este afiată, notificarea va fi
eliminată când mâna dvs. va reveni în poziia iniială. Concomitent se va elimina
notificarea i din centrul de notificări al telefonului.
Dacă ratai sau ignorai alerta de notificare, pe faa ceasului va apărea un inel
exterior continuu. Acesta va indica un mesaj în ateptare, pe care îl putei vedea
printr-o apăsare unică a butonului MIJLOCIU. Folosii butoanele SUS i JOS
pentru a naviga printre mai multe mesaje sau folosii doar butonul MIJLOCIU pentru
a elimina individual fiecare mesaj.

FILTRAREA NOTIFICĂRILOR
Prin utilizarea setărilor din aplicaia ceasului Vector, putei defini ce fel de notificări
dorii să primii pe ceas.
Intrai în SETĂRI/ALERTE pentru a începe să filtrai ce dorii să vedei pe ceas.

Setările implicite vor reflecta setările
de notificări de pe mobil. 1

SETTINGS

Dacă deselectai REFLECTARE
TELEFON, va apărea în continuare
lista aplicaiilor curente care pot trimite
alerte către telefon. De aici, putei
selecta/deselecta individual fiecare
aplicaie pentru a reduce alertele
ce ajung la ceasul dvs. 2

ALERTS

SETTINGS

ALERTS

MIRROR MY PHONE

MIRROR MY PHONE

Allow all apps.

Filter the apps that can send alerts to
your watch by toggling them On and Off.

REMINDERS

CALENDAR

MESSENGER

MAIL

LINKEDIN

W H AT S A P P

ALL OTHERS

1

NOTĂ

2

Doar iOS: Iniial lista aplicaiilor va fi goală, în timp ceasul dvs.
va învăa ce aplicaii trimit notificări utile către telefon
i le va adăuga în listă.
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NOTIFICĂRI „NU DERANJAI”
Din ecranul principal al aplicaiei, putei activa sau dezactiva vibraiile ceasului.
Dacă sunt dezactivate, ceasul nu va mai vibra când primete notificări.
Notificarea nouă va ajunge la ceas i va determina activarea inelului de notificare.
Ceasul poate fi setat i să intre în modul „nu deranjai” când dormii sau poate
fi sincronizat cu calendarul telefonului pentru a intra în modul „nu deranjai”
când suntei într-o edină.

URMĂRIREA ACTIVITĂII
Ceasul dvs. Vector include un monitor de activităi foarte simplu, dar precis, prin care
putei urmări paii făcui, distana parcursă, caloriile arse, precum i somnul, toate
comparate cu obiectivele motivaionale pe care le-ai stabilit.
Putei defini setările i obiectivele activităilor dvs. din aplicaia Vector Watch.

Atingei ACTIVITĂI pentru a intra în
ecranul de activităi. 1

STEPS

CALORIES

4000
10000

SET
ACTIVITY
PROFILE

SLEEP

DISTANCE

6HRS

SET
ACTIVITY
PROFILE

8HRS

WATCH
MAKER

La început, vei fi rugat să vă introducei
informaiile personale. Putei alege
furnizarea acestor informaii mai târziu,
dar introducerea informaiilor solicitate
va ajuta la urmărirea mai precisă a
nivelurilor activităilor. 2

ACTIVITY

ALARMS

SETTINGS

1

2
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După ce ai completat seciunea de setări,
vei reveni la stabilirea obiectivelor.

10000

CALORIES

SET

2600

Atingei semnul + din centrul măsurării
pe care dorii să o stabilii. Apoi vei putea
schimba direct numărul în sus sau în jos prin
„rotirea” limbii în jurul cadranului individual. 3

2760

SLEEP

DISTANCE

6HRS

3KM

8HRS

Vei vedea istoricul activităii prin întoarcerea
dispozitivului mobil pe o parte. Folosii datele
istoricului activităii pentru a stabili obiectivele.
Datele activităii sunt resetate în fiecare zi la
miezul nopii. 4

8KM

Atingerea oricărui punct din curba activităii
determină afiarea unei valori specifice. 5
WATCH
MAKER

ACTIVITY

ALARMS

SETTINGS

3

DISTANCE

STEPS

CALORIES

SLEEP

TOTAL 10000

AVG.
6000

8AM

9AM

10AM

11AM

12AM

1PM

2PM

TODAY

3PM

4PM

5PM

6PM

7PM

WEEK

8PM

9PM

9PM

10PM

11PM

12PM

1AM

MONTH

2AM

3AM

4AM

5AM

YEAR

4

STEPS

DISTANCE

SLEEP

CALORIES

TOTAL 8000

2000

AVG.
4300

BASE
500
8AM

9AM

TODAY

10AM

11AM

12AM

1PM

2PM

3PM

4PM

5PM

6PM

WEEK

7PM

8PM

9PM

9PM

10PM

11PM

MONTH

5

PAGINA 1 2 DIN 2 5

12PM

1AM

2AM

3AM

YEAR

4AM

5AM

ORA
Pe fiecare faă a ceasului putei citi ora. Ceasul primete ora curentă de la telefon,
de aceea trebuie conectat la telefon pentru a afia ora corectă. Când fusul orar se
schimbă pe telefonul dvs., se va schimba automat i pe ceas. Deschidei aplicaia
Vector Watch de pe telefon pentru a fora sincronizarea orei.

ALARME
Setai mai multe alarme din aplicaia Vector Watch sau direct pe ceas.

ÎN APLICAIE
Atingei ALARME pentru setarea unei alarme silenioase pe ceasul dvs.
Atingei ADĂUGARE pentru a intra
în cadranul de setare. Rotii cadranul
până când numerele indică ora alarmei
dorită de dvs., apoi atingei OK pentru
1
confirmarea orei.

Putei da un nume fiecărei alarme în
2
bara de text.

12:00

ADD

OK

Tap ADD to set your first alarm
on your new Vector watch.

WATCH
MAKER

ACTIVITY

ALARMS

SETTINGS

WATCH
MAKER

1

ACTIVITY

ALARMS

2
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SETTINGS

08:00

08:00

08:00

WATCH
MAKER

WA K E U P

WA K E U P

ACTIVITY

ALARMS

WATCH
MAKER

SETTINGS

ACTIVITY

ALARMS

SETTINGS

4

3

Adăugai câte alarme dorii i
vizualizai-le prin tragerea cu
degetul sus-jos. 3

EDIT

Tragei din dreapta spre stânga
pentru a modifica sau terge
alarma respectivă. 4

PE CEAS
Mergei în aplicaia ALARMĂ navigând cu butoanele sus/jos, apoi folosii butonul
mijlociu de SELECTARE pentru a intra în aplicaie.
După ce ai intrat, navigai la alarmele existente prin butoanele sus/jos.
Putei să le activai/dezactivai sau să modificai ora alarmei
.
Ieii la ecranul principal prin apăsarea prelungită a butonului mijlociu de SELECTARE.
Atingei ALARME pentru setarea unei alarme silenioase pe ceasul dvs.

CRONOMETRU REGRESIV
Contorizai timpul cu această funcie simplă de cronometrare.
Folosii butoanele SUS i JOS pentru a naviga la faa de CRONOMETRU.
După afiarea feei de CRONOMETRU, apăsarea simplă a butonului
MIJLOCIU DE SELECTARE vă va duce în modul de setare a CRONOMETR ULUI.
Apăsai butonul SUS pentru mărire sau JOS pentru reducerea timpului de cronometrat.
O apăsare scurtă va produce o cretere în pai de 1 minut, una lungă va utiliza
pai de 10 minute.
Când ai ajuns la timpul dorit pentru cronometrare, apăsai butonul
MIJLOCIU DE SELECTARE din nou pentru a porni cronometrul.
Acum putei iei din această faă apăsând SUS sau JOS, iar cronometrul va continua
să funcioneze în fundal. Când cronometrul se oprete, vei simi o vibraie i vei
vedea o alertă care apare pe faa ceasului.
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Ceasul dvs. va avea nevoie de o anumită în
u lasă scame, înmuiată în apă caldă, pentru
îndepărtarea murdăriei de pe carcasă. Pen
piele de căprioară.
FARA APEI.

cu o cârpă care nu lasă scame.
lichid.
NU DESCHIDEI SPATELE CEASULUI. Spatele ceasului ar trebui să fie deschis doar de
Vector sau de reprezentanii de service autorizai. Persoanele neautorizate care deshid
ceasul pot provoca deteriorări ceasului care nu sunt acoperit de garanie Vector
i va anula garania Vector.
NU ÎNLOCUII BATERIA. Bateriile pentru ceas ar trebui să fie înlocuite numai de Vector
sau de reprezentanii de service autorizai. Îndepărtarea, i sau înlocuirea i chiar încearcea
de înlăture sau înlocuire a bateriei de către persoane neautorizate poate provoca deteriorări
ceasului care nu sunt acoperite în garania Vector i va anula garania Vector.
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INFORMAII DE SIGURANĂ

TEMPERATURA DE FUNCIONARE
Utilizai i depozitai produsul la temperaturi între -10°C/14° F i 50°C/122°F.
Acestea sunt limitele de temperatură între care ceasul este proiectat să funcioneze.
Expunerea produsului la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate duce la avarii,
defecte sau chiar explozii. Fiind un dispozitiv electronic cu carcasă metalică, avei grijă
când produsul a fost expus la temperaturi mari/căldură sau mici/frig, suprafaa ceasului
putând fi caldă sau rece la atingerea de încheietură.

REZISTENA LA APĂ
Ceasul este rezistent la apă până la 5 ATM. Asta înseamnă că ceasul poate fi introdus
uor în apă până la o adâncime de 50 de metri. Acest lucru permite ceasului să fie purtat
medii acvatice blânde cu impact i presiune scăzute, cum ar fi la du (cu excepia duurilor
fierbini), rafale normale de ploaie, înotul relaxat la suprafaă, scufundările la adâncimi mici
i spălatul mâinilor, etc.
Totui, dispozitivul nu suportă activităile realizate la impact i presiune ridicate, cum ar fi
săriturile în apă de orice adâncime i de la orice înălime, înotul sub apă la adâncimi cu
presiune ridicată sau efectuarea de activităi, printre care sporturile acvatice, înotul subacvatic,
sau altele care presupun un impact sau o presiune ridicate. În plus, evitai temperaturi
mari ale apei, precum apa din centrele balneare, băile fierbini, saunele, sau duurile fierbini,
deoarece căldura poate deforma garniturile sau poate produce condens în interiorul ceasului.
Pe perioada scufundării ceasului în apă, NU APĂSAI BUTOANELE. Apa se poate infiltra înăuntru.
În cazul expunerii ceasului la apa sărată, clătii-l uor cu apă dulce cât mai repede.
Astfel, sarea nu va deteriora finisarea ceasului, determinând lipirea sau imobilizarea butoanelor.
După umezirea ceasului, apa poate rămâne în spaiile aflate pe produs. Cu micări line,
scuturai bine produsul pentru a elimina apa.

Înainte de introducerea ceasului în apă, vă rugăm să verificai că:
• Sticla nu este crăpată.
• Inelul superior i carcasa din spate sunt bine strânse.
• Nu expunei ceasul la căldură excesivă, peste 60 grade Celsius.
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INFORMAII GENERICE PRIVIND
SECURITATEA I MANEVRAREA
• Când conducei. Când conducei maina, principala responsabilitate este ofatul.
Folosirea unui dispozitiv sau accesoriu mobil pentru apeluri sau alte aplicaii în
timpul ofatului vă poate distrage. Nu vă abatei atenia de la drum. Persoanele prinse
utilizând dispozitivului în timpul condusului sunt pasibile de amendă conform legislaiei
locale.
• În apropierea substanelor explozive. Nu folosii în zonele în care scânteile de la produs
pot cauza incendii sau explozii.
• În avioane. Respectai toate regulile i instruciunile de utilizare a dispozitivelor electronice.
Majoritatea liniilor aeriene permit utilizarea acestora pe timpul zborului, dar nu la decolări
i aterizări. Există trei mari tipuri de dispozitive de sigurană aeroportuară: Maini cu raze X
(folosite pentru obiectele puse pe benzile transportoare), detectoare magnetice (folosite
pentru persoanele care trec prin porile de sigurană) i baghete magnetice (dispozitive
portabile folosite pentru persoane sau anumite obiecte). Putei trece produsul prin mainile
aeroportuare cu raze X. Dar nu îl trimitei prin detectoare magnetice i nici nu îl expunei
baghetelor magnetice din aeroporturi.
• Urmai i respectai întotdeauna orice reglementări ale liniei aeriene, de transport, sigurană
sau alte prevederi speciale aplicabile zonei în care sunt localizat sau spre care călătorii.

AVERTIZĂRI PRIVIND NIVELUL BATERIEI
• Nu lăsai obiectele metalice să intre în contact sau să scurtcircuiteze bornele bateriei.
• Acest produs este echipat cu o baterie reîncărcabilă internă, care trebuie înlocuită doar
de Vector sau de un furnizor de servicii autorizat de Vector. Folosirea unei baterii incorecte,
sau înlocuirea incorectă a bateriei, pot deteriora ceasul i vă anulează garania.
• Produsul dvs. conine o baterie litiu-ion care se poate încadra în anumit cerine speciale
privind transportul i revendicarea/verificarea bagajelor în anumite ări.
• Există risc de explozie dacă bateria este înlocuită cu un tip incorect sau dacă este deteriorată
în orice fel, i trebuie reciclată sau eliminată separat de deeurile menajere conform legilor i
recomandărilor locale privind mediul. Vă rugăm să vizitai www.vectorwatch.com/returns pentru
mai multe informaii despre serviciile de înlocuire a bateriei i să vedei seciunea de mai jos
intitulată „RECICLARE” pentru mai multe informaii despre reciclarea bateriei.
• Scoatei întotdeauna încărcătorul din priza de perete după încărcarea completă a produsului
pentru a evita consumul inutil de energie al încărcătorului.
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SFATURI REFERITOARE LA SIGURANĂ
• Nu scăpai, nu lovii i nu scuturai produsul.
• Nu încercai să reparai, să modificai sau să fabricai produsul.
• Consultai seciunea RECICLARE din prezentul manual pentru informaii despre
eliminarea corectă a bateriilor i ceasurilor.
• Nu deschidei, nu dezasamblai, nu strivii, îndoii sau deformai, înepai ori rupei produsul.
• Nu introducei obiecte străine în produs.
• Nu introducei produsul într-un cuptor cu microunde.
• Nu expunei produsul la incendii, explozii sau alte pericole.
• Curăai cu o cârpă moale, umezită. Nu folosii substane chimice dure (cum ar fi alcoolul,
benzenul sau diluanii) sau detergeni pentru curăarea produsului.
• Nu folosii produsul în locuri în care poate fi stropit cu jet de apă la presiune mare.
• Produsul nu este rezistent la oc. Nu scăpai produsul pe jos i nu îl supunei la ocuri
sau scuturări. În caz contrar, unitatea de bază se poate deteriora sau deforma, provocând
scurgeri de apă.
UTILIZATORII CU STIMULATOR CARDIAC I ALTE DISPOZITIVE MEDICALE AR TREBUI:
• Să nu ină produsul în buzunarul de la piept.
• Să folosească încheietura opusă stimulatorului pentru a reduce la minimum potenialul
de interferenă RF.
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ACTUALIZĂRI
Cele mai frecvente tipuri de actualizări ale aplicaiei sunt remedierile de erori.
Remedierile de erori sunt acoperite de obicei în versiuni „revizuite” sau „remediate”.
Remedierile de erori nu schimbă structura sau seturi de caracteristici ale unei aplicaii.
De fapt, aceste actualizări garantează că aplicaia funcionează conform proiectului.

ACTUALIZAREA CEASULUI DVS.
Pentru iniializarea procesului de actualizare, deschidei aplicaia mobilă Vector Watch
i navigai la SETĂRI, apoi atingei ACTUALIZARE CEAS.
Se va afia actualizarea curentă disponibilă.
După „iniializarea” cu succes a actualizării ceasului, actualizările vor fi gata de procesare.
Procesul complet de actualizare poate dura până la 7 minute. Putei vedea umplerea barei
de progres pe circumferina exterioară a feei ceasului.

REMEDIEREA PROBLEMELOR
Dacă ecranul ceasului dvs. nu afiează nimic, introducei încărcătorul pentru a vă încărca ceasul.
Dacă ecranul ceasului se blochează i nu mai răspunde la comenzi, efectuai o
RESETARE MECANICĂ, conform procedurii de mai jos.
Dacă ceasul este conectat, dar nu se primesc notificări i pot fi adăugate sau eliminate
fee de ceas, putând fi setate activităi/alarme, efectuai o RESETARE MECANICĂ,
conform procedurii de mai jos.

INSTRUCIUNI PENTRU RESETAREA MECANICĂ:
RESETAREA MECANICĂ se efectuează prin apăsarea simultană a butoanelor de navigare
SUS i JOS timp de 10 secunde, urmată de eliberarea lor. Ceasul dvs. ar trebui să intre în
modul de restartare i vei vedea bara de tranziie care umple partea exterioară a feei cu
sigla Vector în mijlocul ecranului. Ateptai finalizarea procesului înainte de apăsarea altor butoane.
Dacă ceasul nu se poate conecta după aciunea anterioară sau dacă există alte erori, repetai
procesul de mai sus i când ceasul se încarcă (vedei bara de tranziie cum se umple pe exteriorul
feei ceasului, cum am explicat mai sus), apăsai orice buton pentru a accesa meniul.
Apoi vei vedea trei opiuni pe ceas:
●

Pornire ceas - corespunzător butonului superior

●

Desincronizare telefon - corespunzător butonului mijlociu

●

Resetare la fabrică - corespunzător butonului inferior al ceasului
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Din telefon, închidei aplicaia Vector Watch.
Tot din telefon - mergei la Setări / Bluetooth i „Uitai” ceasul.
Din ceas, apăsai pe butonul inferior pentru a îl reseta la setarea din fabrică.
Ceasul va reporni.
Deschidei din nou aplicaia Vector Watch din telefonul dvs. i reconectai-o la ceas.
Totul ar trebui să revină la normal.
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DESINCRONIZAREA CEASULUI

1.

efonul dvs.

2.
3.

i
nea „Desincronizare ceas”.

4.

de SELECTARE pentru desincronizare.
l

5.
6.

Totul ar trebui să revină la normal.

a

APĂSAI „DESINCRONIZARE CEAS”
I ATEPTAI 3 SECUNDE

APĂSAI „RESETARE MECANICĂ”
I ATEPTAI 3 SECUNDE

APĂSAI

„PORNIRE CEAS”
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ANDROID
1.

Atingei de două ori butonul mijlociu de SELECTARE al ceasului
(pentru a afia meniul de setare) i navigai la opiunea „Desincronizare ceas”

2.

Atingei o dată pe ceas butonul mijlociu de SELECTARE pentru desincronizare.

3.

Apăsai lung pe butonul mijlociu de SELECTARE al ceasului pentru a iei din
meniul de setare al ceasului

4.

Deschidei aplicaia mobilă Vector i navigai la SETĂRI

5.

Atingei UITĂ CEAS

6.

Atingei opiunea Uită

COMPATIBILITATE
Pentru a consulta lista actualizată a telefoanelor suportate, vă rugăm să vizitai
www.vectorwatch.com/support.
Vector nu garantează că produsul dvs., inclusiv, printre altele, tehnologia i/sau
circuitele integrate sau piesele incluse în produs, nu se vor învechi sau că respectivele
elemente sunt sau vor rămâne compatibile cu orice alt produs sau tehnologie, inclusiv
cele enumerate aici, împreună cu care produsul poate fi utilizat.
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INFORMAII JURIDICE
IMPORTANTE

DECLARAIE DE CONFORMITATE
Noi, Vector Watch UK Limited din Piccadilly 35, Londra W1J 0LP declarăm pe propria
răspundere că produsele noastre Vector Lu
t
în conformitate cu standardele corespunzătoare EN 300 328: V1.8.1, EN 301 489-1/17,
EN 62 479:2010, EN 60 950-1:2006, RSS 2
ctivei aplicabile sectorului de Echipamente
Radio şi Echipamente Terminale de Telecomunicații 1999/5/Ec, directivă RoHS2,

____________________________
Nume

Joe Santana

Titlu

CEO
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RECICLARE
Echipamentele electrice nedorite sunt cel ma
eavoastră să reciclați în mod corespunzător
el ctrice ("DEEE"), inclusiv bateriile litiu-ion.
ctor sau orice dispozitiv electric, în special
cele marcate cu simbolul de pubelă tăiată (

) în coşurile locale de colectare deşeuri.

Multe elemente electrice pot fi reparate sau reciclate economisind astfel resurse
aceste produse împreună cu bateriile
e
electronice vor ajunge în depozitele de de
putea fi dăunătoare pentru sănătatea umană

bol de pubelă tăiată (

) pentru a aminti

consumatorilor că echipamentele electrice ve
electrice vechi, în mod gratuit, atunci când

privire la modul de a elimina DEEE (deş
[site-ul] pentru mai multe detalii cu privire la schema de colectare DEEE Vector
în regiunea dumneavoastră.

punctele de colectare selectivă şi reciclarea produselor Vector.
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SERVICE ŞI GARANIE
Vă rugăm să vizionai site-ul www.vectorwatch.com/returns pentru detalii despre service
i sau pentru a solicita reparaţii în perioada de garanie. Service-ul sau reparaiile efectuate
de oricine altcineva decât Vector va duce la anularea garaniei produsului. Daunele rezultate
din instalarea sau înlăturarea oricărei piese, inclusiv a bateriilor, de către oricare furnizor de
servicii neautorizat nu vor fi acoperite de garania Vector.
Vector se mândreşte cu faptul că oferă o garanie limitată în ceea ce priveşte materialul i
manopera produselor sale. Vă rugăm să vizionaţi www.vectorwatch.com/warranty pentru mai
multe detalii cu privire la Garania Limitată Vector ce se aplică acestui produs.
Acest ghid al utilizatorului este publicat de Vector Watch UK Limited ("Vector"), fără nici o
garanie de orice fel,exprimată sau implicită, inclusiv, dar fără a se face limitări la garanii sau
la cele implicite de vandabilitate pentru un anumit scop. Îmbunătăiri, modificări sau schimbări
de orice fel impuse de erorile tipografice, de inexactitatea privind informaiile curente sau
îmbunătăţirea programelor i/sau a echipamentului pot fi efectuate de de către Vector în orice
moment i fără întiinare prealabilă.
Toate numele de companii, produse şi servicii menionate aici sunt mărci comerciale, mărci
comerciale înregistrate sau mărci de servicii ale posesorilor acestora i toate celelalte mărci
comerciale sunt proprietatea posesorilor acestora i orice drepturi, neacordate în mod explicit
în prezentul document, sunt rezervate
Unele servicii i funcii descrise în acest ghid de utilizare nu se vor aplica pentru modelul dvs.
de produs i este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile în toate ările i regiunile.
ÎN NICI UN CAZ VECTOR, FURNIZORII SĂI, DISTRIBUITORII, SAU FURNIZORII DE SERVICII,
NU VOR FI RESPONSABILI PENTRU ORICARE DINTRE URMĂTOARELE, CHIAR DACĂ SUNT
ÎN PREALABIL INFORMAI DE ACEASTĂ POSIBILITATE: 1) O TERŢĂ PARTE VĂ RECLAMĂ
PENTRU DAUNE; 2) PIERDEREA SAU DETERIORAREA DATELOR SAU PRODU SELOR
CONEXE; SAU 3)DAUNE INDIRECTE SAU SPECIALE, INCLUSIV PIERDERI DE PROFIT,
DE VENITURI DIN AFACERI, DE REPUTAIE SAU DE ECONOMII ANTICIPAT E.
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