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Vendosja e orës Përpara se të mund ta përdorni orën, duhet ta lidhni me një burim
energjie për ta ndezur.

Për të përdorur orën Lily™, duhet ta konfiguroni atë nëpërmjet telefonit
ose kompjuterit tuaj. Kur përdorni një telefon, ora duhet të çiftohet
drejtpërdrejt përmes aplikacionit Garmin Connect™, në vend të
cilësimeve Bluetooth® të telefonit tuaj.

Nga dyqani i aplikacioneve të telefonit tuaj, instaloni aplikacionin
Garmin Connect.
Shtrydhni pistën e karikimit Telefononi numrin një.

Karikues dhe pajisje mesazhesh
Lidhni klipin me kontaktet në pjesën e pasme të orës Telefononi numrin
dy.
Lidheni kabllon USB në një burim energjie për të ndezur orën
(Ngarkimi i orës).
Përshëndetje! shfaqet kur ora është e ndezur.

Pamja e përparme e karikuesit dhe pajisjes
Zgjidhni një opsion për të shtuar orën tuaj në llogarinë tuaj Garmin
Connect:
Nëse kjo është pajisja e parë që keni çiftuar me aplikacionin Garmin
Connect, ndiqni udhëzimet në ekran.

Nëse tashmë keni çiftuar një pajisje tjetër me aplikacionin Garmin
Connect, nga ikona e menysë ose menyja e ikonës së menysë,
zgjidhni Pajisjet Garmin > Shto pajisje dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

Pasi çiftohet me sukses, shfaqet një mesazh dhe ora sinkronizohet
automatikisht me telefonin.

Ndezja dhe fikja e orës Ora Lily™ zgjohet automatikisht kur ndërveproni me të.

Për të ndezur ekranin, zgjidhni një opsion:
Rrotulloni dhe ngrini kyçin e dorës drejt trupit.

Prekni dy herë në ekranin me prekje Telefononi numrin një.

Pamja e përparme e pajisjes së thirrjes
Për të fikur ekranin, rrotullojeni kyçin e dorës larg trupit.
SHËNIM: Ekrani fiket kur nuk përdoret. Kur ekrani është i fikur, ora
është ende aktive dhe regjistron të dhëna.

Pasqyrë e
miniaplikacioneve dhe

Nga faqja e orës, shtypni simbolinrreth në butonin me prekje për
të parë menunë kryesore.
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menuve
Nga faqja e orës, rrëshqitni poshtë për të parë menynë e kontrolleve.

Nga faqja e orës, rrëshqitni majtas ose djathtas për të parë
miniaplikacionet.

Për çfarë mund të përdoret
ora GARMIN?

Përveç orës dhe datës së saktë, ora inteligjente GARMIN ju jep
informacion në lidhje me rrahjet e zemrës, kaloritë e djegura, modelin e
gjumit, nivelin e stresit, nivelin e gatishmërisë për stërvitje dhe
aplikacionet për fitnes, pilates, kardio, palestër janë të integruara
gjithashtu. intervali i specifikuar nga fillimi në ndalesë mat sa kalori, me
çfarë pulsi, VO2max, efekti i stërvitjes. Ju lexoni të gjithë informacionin
nga telefoni në orën tuaj GARMIN. E përputhshme me Android /
iPhone përmes aplikacionit GarminConnect.

Opsionet e menysë Mund të shtypni simbolinrreth në butonin me prekje për të parë
menunë.
KËSHILLA: Rrëshqitni ekranin për të lundruar nëpër opsionet e
menysë.

Ikona e menysë së aktivitetit
Shfaq opsionet për një aktivitet me kohë.

Simboli i faqes së orës
Shfaq opsionet e faqes së orës.

Simbol për cilësimet e kohës
Shfaq opsionet e alarmit, kronometër dhe kohëmatës.

Ikona e cilësimeve
Shfaq cilësimet e pajisjes.

Duke veshur orën KUJDES
Disa përdorues mund të pësojnë irritim të lëkurës pas përdorimit të
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zgjatur të orës, veçanërisht nëse përdoruesi ka lëkurë të ndjeshme ose
alergji. Nëse vëreni ndonjë acarim të lëkurës, hiqni orën dhe jepini
kohë lëkurës që të shërohet. Për të parandaluar acarimin e lëkurës,
sigurohuni që ora të jetë e pastër dhe e thatë dhe mos i bëni shumë
presion orës në kyçin tuaj. Për më shumë informacion, shkoni te
garmin.com/fitandcare.

Vishni orën sipër kockës së kyçit të dorës.
SHËNIM: Ora duhet të jetë e fortë, por e rehatshme. Për lexime më të
sakta të rrahjeve të zemrës, ora nuk duhet të rregullohet gjatë vrapimit
ose stërvitjes. Për të lexuar pulsoksimetrin, duhet të qëndroni të
palëvizur.

Pajisja e kyçit të dorës
SHËNIM: Sensori optik ndodhet në pjesën e pasme të orës.
Shikoni Zgjidhja e problemeve për më shumë informacion rreth
rrahjeve të zemrës me bazë kyçin e dorës.
Shikoni Këshilla për të dhënat e pulsoksimetrit për më shumë
informacion rreth sensorit të pulsoksimetrit.
Për më shumë informacion mbi saktësinë, shkoni te
garmin.com/ataccuracy.
Për më shumë informacion mbi veshjen dhe kujdesin për orën tuaj,
shkoni te www.garmin.com/fitandcare.

Përdorni për stërvitje Regjistrimi i aktivitetit me kohë
Regjistrimi i aktivitetit me GPS të lidhur (përdor GPS-in e telefonit tuaj)
Regjistrimi i një aktiviteti të stërvitjes së forcës
Regjistrimi i aktivitetit të notit
Kalibrimi i distancës së rutines

Karakteristika të lidhura me
Bluetooth

Ora Lily™ ka disa funksione të lidhura me Bluetooth® për
telefonin tuaj të përputhshëm duke përdorur aplikacionin
Garmin Connect™.

Cilësimet e aktivitetit
Dërgon automatikisht aktivitetin tuaj te aplikacioni Garmin
Connect sapo të hapni aplikacionin.

Ndihmë
Ju lejon të dërgoni një mesazh me tekst të automatizuar me
emrin tuaj dhe vendndodhjen GPS te kontaktet tuaja të
urgjencës duke përdorur aplikacionin Garmin Connect.

Gjej orën time
Gjen orën tuaj të humbur Lily që është e lidhur me telefonin tuaj
dhe është aktualisht në rreze.

Gjeni telefonin tim
Gjen telefonin tuaj të humbur që është çiftuar me orën tuaj Lily
dhe është aktualisht në rreze.

LiveTrack
Kjo i lejon miqtë dhe familjen të gjurmojnë vrapimet dhe
aktivitetet tuaja stërvitore në kohë reale. Ju mund të ftoni
ndjekësit duke përdorur email ose media sociale, duke i lejuar
ata të shikojnë të dhënat tuaja drejtpërdrejt në faqen e gjurmimit
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të Garmin Connect.

Kontrollet e muzikës
Ju lejon të kontrolloni riprodhuesin muzikor të telefonit tuaj.

Njoftimet
Ju njofton për njoftimet e telefonit tuaj, duke përfshirë
telefonatat, mesazhet, përditësimet e mediave sociale, takimet
e kalendarit dhe më shumë, bazuar në cilësimet e njoftimeve të
telefonit tuaj.

Përditësimet e softuerit
Ora juaj shkarkon dhe instalon përditësimin më të fundit të
softuerit me valë.

Përditësimet e motit
Ai tregon temperaturën aktuale dhe parashikimin e motit nga
telefoni juaj.

Merrni një telefonatë hyrëse
nga telefoni juaj përmes orës.
Biseda do të zhvillohet në telefon
ose kufje të përshtatshme

Kur merrni një telefonatë në telefonin e lidhur, ora Lily™ shfaq
emrin ose numrin e telefonit të telefonuesit.

Për të pranuar thirrjen, zgjidhni Përgjigju simbolit të telefonit.
Për të refuzuar thirrjen, zgjidhni Refuzo simbolin e telefonit.
Për të refuzuar thirrjen dhe për t'iu përgjigjur menjëherë një
mesazhi me tekst, zgjidhni Përgjigju simbolit të telefonit dhe
zgjidhni një mesazh nga lista.
SHËNIM: Për t'i dërguar një përgjigje një mesazhi me tekst,
duhet të jeni lidhur me një telefon të përputhshëm Android™
duke përdorur teknologjinë Bluetooth®.

Garmin Connect Mund të lidheni me miqtë tuaj në llogarinë tuaj Garmin
Connect™. Llogaria juaj Garmin Connect ju jep mjetet për të
gjurmuar, analizuar, ndarë dhe inkurajuar njëri-tjetrin.
Regjistroni ngjarjet e stilit tuaj të jetës aktive, duke përfshirë
vrapimet, shëtitjet, shëtitjet, notin, shëtitjet dhe më shumë.

Mund të krijoni llogarinë tuaj falas Garmin Connect kur çiftoni
pajisjen tuaj me telefonin tuaj duke përdorur aplikacionin
Garmin Connect ose mund të shkoni te
www.garminconnect.com.

Ndiqni përparimin tuaj
Ju mund të gjurmoni hapat tuaj të përditshëm, të bashkoheni në
një garë miqësore me lidhjet tuaja dhe të përfundoni qëllimet
tuaja.

Mbani gjurmët e aktiviteteve tuaja
Pasi të keni përfunduar dhe ruajtur një aktivitet me pajisjen tuaj,
mund ta ngarkoni atë aktivitet në llogarinë tuaj Garmin Connect
dhe ta mbani atë për aq kohë sa të doni.

Analizoni të dhënat tuaja
Mund të shikoni informacione më të detajuara rreth aktivitetit
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tuaj, duke përfshirë kohën, distancën, rrahjet e zemrës, kaloritë
e djegura dhe raporte të personalizueshme.

Aplikacion celular me të dhëna për ecjen
Ndani aktivitetet tuaja
Mund të lidheni me miqtë për të gjurmuar aktivitetet e njëri-tjetrit
ose të postoni lidhje me aktivitetet tuaja në faqet tuaja të
preferuara të rrjeteve sociale.

Menaxhoni cilësimet tuaja
Mund të personalizoni pajisjen tuaj dhe cilësimet e përdoruesit
në llogarinë tuaj Garmin Connect.

Rivendos të gjitha cilësimet e
paracaktuara

Mund të rivendosni të gjitha cilësimet e orës në cilësimet e fabrikës.

Shtypni simbolin e butonit me prekje për të parë menunë.
Zgjidhni ikonën Cilësimet > Ikonën e cilësimeve të sistemit > Rivendos.
Zgjidhni një opsion:
Për të rivendosur të gjitha cilësimet e orës në cilësimet e fabrikës dhe
për të ruajtur të gjithë informacionin e futur nga përdoruesi dhe
historikun e aktivitetit, zgjidhni Rivendosni cilësimet e paracaktuara.

Për të rivendosur të gjitha cilësimet e orës në standardet e fabrikës
dhe për të fshirë të gjithë informacionin e futur nga përdoruesi dhe
historikun e aktivitetit, zgjidhni Fshi të dhënat dhe Rivendos cilësimet.

Ndiqni udhëzimet në ekran.

Kujdesi për orën NJOFTIM
Shmangni goditjet ekstreme dhe trajtimin e ashpër, pasi mund të
dëmtojë jetën e produktit.

Mos përdorni objekte të mprehta për të pastruar pajisjen.

Asnjëherë mos përdorni një objekt të fortë ose të mprehtë për të
përdorur ekranin me prekje, pasi mund të ndodhë dëmtim.

Shmangni pastruesit kimikë, tretësit dhe repelentët e insekteve që
mund të dëmtojnë komponentët dhe veshjet plastike.

Shpëlajeni pajisjen tërësisht me ujë të freskët pas ekspozimit ndaj
klorit, ujit të kripur, kremit kundër diellit, kozmetikës, alkoolit ose
kimikateve të tjera të ashpra. Ekspozimi i zgjatur ndaj këtyre
substancave mund të dëmtojë rastin.

Mbajeni rripin e lëkurës të pastër dhe të thatë. Shmangni notin ose
dushin me rrip lëkure. Ekspozimi ndaj ujit ose djersës mund të dëmtojë
ose zbardhë shiritin e lëkurës. Përdorni shirita silikoni si alternativë.

Mos e vendosni në ambiente me temperaturë të lartë si tharëse
rrobash.

Mos e ruani pajisjen në vende ku mund të ketë ekspozim të zgjatur
ndaj temperaturave ekstreme, pasi kjo mund të shkaktojë dëmtime të
përhershme.

Ngarkimi i orës PARALAJMËRIM
Kjo pajisje përmban një bateri litium-jon. Shihni udhëzuesin e

fq.5 /më shumë përgarmin.mk/support/lily

https://garmin.mk/support/lily


rëndësishëm për sigurinë dhe informacionin e produktit në kutinë e
produktit për paralajmërimet e produktit dhe informacione të tjera të
rëndësishme.

NJOFTIM
Për të parandaluar korrozionin, pastroni dhe thani tërësisht kontaktet
dhe mjedisin përpara se të karikoni ose lidheni me një kompjuter.
Shihni udhëzimet e pastrimit (Pastrimi i orës).

Shtrydhni anët e pistonit të karikimit Thirrni numrin një për të hapur
krahët e pistonit.

Karikues dhe pajisje mesazhesh
Drejtoni pistonin me kontaktet Telefononi numrin dy dhe lëshoni krahët
e pistonit.
Lidheni kabllon USB në një burim energjie.
Ngarkoni plotësisht orën.

Maksimizimi i jetëgjatësisë së
baterisë

Ka disa gjëra që mund të bëni për të zgjatur jetën e baterisë.

Zvogëloni ndriçimin e ekranit dhe skadon (Cilësimet e sistemit).
Ulni nivelin e dridhjeve (Vendosja e nivelit të vibrimit).
Çaktivizo gjestet e kyçit të dorës (Cilësimet e sistemit).
Në cilësimet e qendrës së njoftimeve të telefonit tuaj, kufizoni njoftimet
që shfaqen në orën tuaj Lily™ (Menaxho njoftimet).
Çaktivizo njoftimet inteligjente (Cilësimet e alarmit).
Fikni teknologjinë me valë Bluetooth® kur nuk përdorni funksione të
lidhura (Cilësimet e Bluetooth).
Fikni monitorimin e gjumit me pulsoksimetër (Aktivizimi i monitorimit të
gjumit me pulsoksimetër).
Fikni monitorimin e rrahjeve të zemrës në bazë të kyçit të dorës
(Cilësimet e monitorit të rrahjeve të zemrës së kyçit të dorës).
SHËNIM: Monitorimi i rrahjeve të zemrës me bazë dore përdoret për të
llogaritur minutat e intensitetit të fuqishëm, VO2 max, baterinë e trupit,
nivelin e stresit dhe kaloritë e djegura.
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Kompania Gizzo Consulting dooel, si partner dhe importues i autorizuar i GARMIN, përfaqëson
plotësisht GARMIN në Maqedoni, ofron mbështetje të plotë teknike, shërbim dhe mbështetje
për përdoruesit. Shpërndarja e produkteve dhe marrja në shërbim kryhen nga partnerët tanë të
autorizuar të shitjes.

Udhëzime dhe mbështetje në
internet https://garmin.mk/support

Në PERIUDHËN E GARANCISË
ose periudhën e përdoruesit pas
garancisë, mos ngurroni të
kontaktoni tonën
email info@garmin.mk,
076 306 200 ose
078 306 200 [viber&whatsapp]
ne do t'ju përgjigjemi me një
zgjidhje sa më shpejt të jetë e
mundur.

Nëse keni nevojë për shërbim ose përmbushje garancie, shikoni
lidhjet e dhëna.

Si të vazhdoni për dorëzimin në shërbim
-https://garmin.mk/info/service

Detaje rrethGarmin Garmin 2 vite -https://garmin.mk/info/warranty
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Pritje për inspektim në shërbim dhe mbështetje teknike
tek një partner i autorizuar

Showroom GARMIN Shkup
NAVIGATOR ITS dooel

Blvd Partizanski Ordei Nr.107, Karposh. 1000 Shkup
076 306 200

Udhëzime për veprim në rast se dëshironi të hiqni qafe mbeturinat
elektronike:

- Mbetjet elektrike dhe elektronike përmbajnë elementë të
rrezikshëm dhe metale të rënda të cilat, nëse bien në kontakt me

natyrën, janë shumë të dëmshme dhe mund të shkaktojnë
fatkeqësi mjedisore.

-Qytetarët kanë të drejtë të lënë pa pagesë në pikat e shitjes
mbetjet elektrike dhe elektronike, gjegjësisht pajisjen e tyre

elektrike me defekt, dhe shitësi është i detyruar t'i marrë ato.
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