
KASUTUSJUHEND

NUTIKELL

Laadimine
Laadige seadme aku täis enne esimest kasutamist; Seadme 
laadimiseks sisestage laadimiskaabel adapterisse või oma arvuti 
USB pesasse.

Ühendamine Nutikella funktsioonid

Avage rakendus ja seadistage 
oma profiil

Lõpetage

Valige skaneerimise nimekirjast oma seade

Valige "Seade", vajutage "Lisa seade" 

Sport
Kell salvestab ja näitab hetke pulssi ja 
soojuskulu.

MÄRKUS: Teie liikumise statistika 
nullitakse keskööl.

Uni
Kui kannate nutikella ka magades, siis 
kuvab see magatud tundide arvu ning 
unekvaliteeti nii ekraanil kui ka 
rakenduses.

MÄRKUS: Unestatistika nullitakse kell 
20:00.

Pulss
Vajutage pulsi ikoonile, et alustada 
pulsi mõõtmist.
Pulsi lehel kuvatakse viimaste 
mõõtmiste pulssi.

Treening
Vajutage pikalt treeningu lehel, et 
alustada uue treeningu mõõtmist. 
Valida saab 8 spordiala vahel.
Treeningu lehel kuvatakse viimati 
salvestatud treeningut.

Nutikella funktsioonid Oma seadme tundma õppimine Oma seadme tundma õppimine
Rakenduse allalaadimine

Ilm
Ilma lehel kuvatakse hetkeilma ning 
homset ilma.
Ilma puudutav info sünkroonitakse 
rakendusega ühendamisel, seda ei 
uuendata peale pikalt kestnud ühenduse 
puudumist.

Sõnumite teavitused
Seadet saab sünkroonida Twitteri, 
Facebooki, Whatsappi, Instagrami jt 
teavitustega.
Salvestada saab 3 viimast sõnumit.

Märkus: Saabuvad teavitused saab 
sisse ja välja lülitada rakendusest.

Kaamera kaugjuhtimine
Peale seadme ühendamist saab seda 
kasutada telefonikaamera 
kaugjuhtimiseks.

Muusika kontrollimine
Peale seadme ühendamist saab seda 
kasutada telefonis muusika 
kontrollimiseks.

Muud funktsioonid
Muude funktsioonide hulka 
kuuluvad stopper, heleduse 
muutmine, vaigistusrežiim, tehase 
seadete taastamine ning välja 
lülitamine.

Stopper

Stopperi lehel vajutage ajavõtu 
käivitamiseks start-nupule.

Vaiksed meeldetuletused
Seadistage rakenduses 
meeldetuletus, seade hakkab 
määratud ajal vibreerima.

Liigutamise meeldetuletus
Seade vibreerib, et peale 1 tundi 
istumist meenutada teile, et 
peaksite liigutama.
Märkus: Saate selle funktsiooni sisse ja 
välja lülitada rakendusest.

1. Kasutamine märgades tingimustes
Teie seade on vett-tõrjuv, mis tähendab, et see on vihma- ja 
piisakindel ja elab üle ka kõige higisema treeningu.
MÄRKUS: Ärge ujuge oma nutikellaga. Me ei soovita kella 
kanda ka duši all. Kuigi vesi seadet ei kahjusta, siis selle 24/7 
kandmine ei võimalda Teie nahal hingata. Kui teie kellarihm 
saab märjaks, siis kuivatage see enne uuesti käele panemist.

2. Puutenupu kasutamine
Vajutage ühe korra puutenupule peaekraani all, et seade 
aktiveerida ja liikuda funktsioonilehtede vahel.
Vajutage pikalt puutenupule, et siseneda vajaliku funktsiooni 
kasutamiseks.

3. Kiirvaate kasutamine
Kiirvaate abil saate vaadata aega või telefonist tulnud sõnumit 
ilma nupule vajutamata. Lihtsalt keerake oma ranne enda 
suunas ja kell ilmub mõneks sekundiks ekraanile.

1. Keskkonna tingimused
Töötemperatuur: -10°C kuni +50°C (14°F kuni 122°F)
Sobimatu temperatuur: -20°C kuni +60°C (-4°F kuni 140°F)

2. Suurus
Sobib randmele ümbermõõduga 5,5 kuni 7,7 tolli.

3. Utiliseerimine ja taaskasutus
Pange tähele, et tarbija vastutab nutikella ja sellega kaasnevate 
komponentide nõuetekohase utiliseerimise ja taaskasutamise 
eest. Ärge visake nutikella tavaliste olmejäätmete hulka, nutikella 
peetakse elektroonikajäätmeteks ja see tuleks ära anda 
kohalikus elektroonikaseadmete kogumispunktis. Lisateabe 
saamiseks võtke ühendust kohaliku elektroonikaseadmete 
jäätmekäitlusega tegeleva asutusega või jaemüüjaga, kellelt 
toote ostsite.

Skaneeri järgnev QR kood, lae alla ja installi 
rakendus.

Skaneeri QR kood ja lae alla
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