Smart Watch R1
Kasutusjuhend

Rakenduse allalaadimine

Laadimine

Skaneeri järgnev QR kood, lae alla ja installi rakendus.

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

Ühendamine

Nutikella funktsioonid

Nutikella funktsioonid

Nutikella funktsioonid

Avage rakendus ja seadistage oma profiil

Valige "Seade", vajutage "Lisa seade"

Puutetundlik
klahv

SPORT
Nutikell loeb automaatselt tehtud
samme, põletatud kaloreid ja läbitud
vahemaad ning kuvab neid ekraanil.

PULSS
Vajutage pikalt pulsi lehele, et
alustada pulsi mõõtmist.
Pulsi lehel kuvatakse 7 viimase
mõõtmise pulssi.

MÄRKUS: Teie liikumise statistika
nullitakse keskööl.
Valige skaneerimise nimekirjast oma seade

Lõpetage
Vajutage oma seadmel pikalt "aja leht", minge üksikasjade lehele.
Üksikasjade lehel olev MAC-aadress võib aidata teil oma seadet
skaneeritud seadmete loendis tuvastada.
Pärast seadme sidumist loob kell automaatselt ühenduse teie telefoniga
iga kord, kui avate rakenduse. Andmete sünkroniseerimiseks peate
lihtsalt tõmbama kuupäeva lehel alla.

Skaneeri QR kood ja lae alla

Функции умных часов

Nutikella funktsioonid

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

KAAMERA KAUGJUHTIMINE
Peale seadme ühendamist saab
seda kasutada telefonikaamera
kaugjuhtimiseks.

SÕNUMITE TEAVITUSED
Seadet saab sünkroonida Twitteri,
Facebooki, Whatsappi, Instagrami jt
teavitustega.
Salvestada saab 3 viimast sõnumit.

MUUSIKA KONTROLLIMINE
Peale seadme ühendamist saab
seda kasutada telefonis
muusikapleieri kontrollimiseks.

Märkus: Saabuvad teavitused saab
sisse ja välja lülitada rakendusest.

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

Nutikella funktsioonid
VAIKSED MEELDETULETUSED
Seadistage rakenduses meeldetuletus, seade hakkab määratud ajal
vibreerima. Saate seadistada kuni 3
meeldetuletust.

1. Klahvid: Vajutage pikalt, et siseneda pealehele. Üks klahvivajutus toob teid teistelt lehtedelt tagasi peavaatesse. Vajutage pikalt,
et see sulgeda.
2. Puutetundlik ekraan: Vahetage funktioone neid üles ja alla
libistades (Palun lähtuge funktsioonide tutvustusest täpsema
teabe saamiseks). Üks puudutus alammenüü avamiseks,
vasakule ja paremale liikumiseks või naasmiseks.
"Märkused:
a. Sisenege pulsi mõõtmise lehele, et pulssi aktiivselt mõõta ja
vajutage ühe korra nupule, et see peatada. Saate lehte lülitiga
muuta.
b. Sisestage valikulüliti, vajutage selle vahetamiseks pikalt.
c. Lülitage sisse heleduse juhtnupp, et reguleerida selle taset ühe
puudutusega."

Oma seadme tundma
õppimine
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.

STOPPER
Vajutage pikalt stopperi lehel
ajavõtu käivitamiseks ja taas pikalt
aja peatamiseks.

LIIGUTAMISE MEELDETULETUS
Seade vibreerib, et peale 1 tundi
istumist meenutada teile, et
peaksite liigutama.
Märkus: Saate selle fuktsiooni sisse
ja välja lülitada rakendusest.

2. INFORMATSIOONI TEAVITUS
"iPhone'i seaded:
1. Veenduge, et rakendus avas teavituse.
2. Veenduge, et teavitusribal kuvatakse kõik sõnumid
(teavitustesätted peate leidma telefoni seadetest, et avada
teatiseid rakendustelt nagu Wechat, QQ, kõne ja sõnumid.)"

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.

Üldine teave ja spetsifikatsioon
Androidi seaded:
1. Veenduge, et rakendus avas teavituse.
2. Veenduge, et teavitusribal kuvatakse kõik sõnumid.
Sõnumiteade ei ole mõeldud sõnumite edastamiseks, lugedes
mobiiltelefoni teavitusriba. Vastasel juhul ei saa kell tõuketeavet
vastu võtta. (Te peate leidma teavitustesätted telefoni seadetes,
et avada teatiseid rakendustelt nagu Wechat, QQ, kõne ja
sõnumid.)
3. Lülitage rakenduses sisse tugifunktsioon (Leidke
tugifunktsioon telefoni seadetest ja avage see läbi rakenduse)
1. Kasutustingimused
Töötemperatuur: 14 °F kuni 122 °F (-10 °C kuni 50 °C)
Mittetöötav temperatuur: -4 °F kuni 140 °F (-20 °C kuni 60 °C)
suurus
2. Sobib randmetele, mille ümbermõõt on 5,5-7,7 tolli.
3. Kõrvaldamine ja ringlussevõtt
Ärge visake nutikellasid tavaliste olmejäätmete hulka, nutikellad
loetakse elektroonikajäätmeteks ja need tuleb ära visata
kohalikus elektroonikaseadmete kogumispunktis. Lisateabe
saamiseks võtke ühendust kohaliku elektroonikajäätmete
kogumispunktiga või jaemüüjaga, kust toote ostsite.

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