
Garantiiteenus:
1. 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast võivad
tarbijad kasutada tasuta garantiiteenuseid
toodete tavapärase kasutamise ajal, tingimusel, et
toode ei ole mehaaniliselt kahjustatud ja et see ei
ole tingitud ebaõigest kasutamisest.
2. Tarbijad ei saa garantiid kasutada, kui:
A. kahju on ise tekitatud,
B. garantiiaeg on lõppenud,
C. nad ei ole kasutanud toodet vastavalt kasutus-
ja hooldusjuhendile,
D. tooted on lahti võetud, ise parandatud või vette
kastetud.

2. Märkused veekindluse kohta (isegi kui tegemist
on veekindla kellaga):
Olge teadlik järgmistest meetoditest, kuna need
halvendavad veekindlust.
-Kella ei tohi kanda duši all.
-Kella ei tohi kanda kuumutatud basseinis, saunas
või muus kõrge temperatuuri/niiskuse
keskkonnas.
-Kella ei tohi kanda käte või näo pesemisel või
töötamisel, kus kasutatakse seepi või
pesuvahendeid.
-Mäletage pesta kellalt maha soola või mustust,
kui kastate selle merre.

GARANTII
 

ETTEVAATUSTEL
1. Nõrk aku:
Kui aku on tühi, laadige seadet kohe, et
kaitsta aku kestvust.
2. Laadimine:
Ärge kasutage kella laadimise ajal.
3. Ärge kasutage kella laadimise ajal, nagu
eespool kirjeldatud.
50 kraadi Celsiuse järgi võib põhjustada
seadme ülekuumenemist, deformeerumist
ja põlemist.
4. Ärge ujuge, sukelduge ega kasutage
seadet vee all.
5. Seade kasutab sisseehitatud akut ja
seda on keelatud eraldi lahti võtta.
6. Aku purunemise ja lekke korral vältige
kokkupuudet silmade ja nahaga.

OLULINE TEAVE
 

1.Turvalisus:
-Kella ja rihma puhtana hoidmiseks pühkige
kella pehme lapiga (kasutage puhast vett või
merevett).
- Veenduge, et kella pulsilääts on nahale
lähedal.
- Ilmastikuolude tõttu on randme
nahatemperatuur liiga madal, mis mõjutab
südame löögisageduse kontrollimist.

7. EKG mõõtmisi saab teha ainult rakenduses.
Ajalugu salvestatakse automaatselt.
8. Une kvaliteedi jälgimine.
9. Aktiivsus.
10. Telefoni kaamera kaugjuhtimine.
11. Telefoni muusika taasesituse kaugjuhtimine.
12. Telefoniotsing (see funktsioon on saadaval,
kui see on ühendatud rakendusega MActive.
13. Saate reguleerida ekraani heledust.
14. Häire.
15. Stoppkell
16.Kalender
17.Kalkulaator
18.Istumisrežiim: kui see on seatud, näitab, et te
ei liigu liiga kaua.

 

Kui seade on rakendusega ühendatud,
sünkroonitakse kuupäev ja kellaaeg.
Andmeid saab määrata ka käsitsi. Sisestage
seade - kell - ja lülitage sünkroniseerimine välja.
Seejärel minge kuupäeva ja kellaaja juurde ja
seadistage need käsitsi.

 

KUUPÄEVA JA KELLAAJA
SEADISTAMINE

 

SISSE/VÄLJA

Kella käivitamiseks hoidke alumist nuppu 3
sekundit all.
Kella väljalülitamiseks hoidke alumist nuppu 3
sekundit all.

KELLAKUJUTISED
There are 5 clock faces that can be set as you
like.

1. Pedometer. Step counting lasts 24 hours. At
midnight, the data is stored and reset to 0 so that it
can be recalculated.
2. Calorie counter.
3. Distance travelled.
4. Heart rate.
The heart rate test is dynamic and stops when
you leave the interface.
5. Blood pressure measurement.
6. Blood Oxygenation measurement.

.

FUNCTIONS

AKTIVEERIMINE

Lülitage telefoni Bluetooth-funktsioon sisse.
Avage Bluetooth-seaded ja valige
nutikella ühendamiseks telefoniga. Telefon
kuvab sidumise teabe ja te kinnitate sidumise. Kui
seade on positiivselt ühendatud, muutub
nutikella Bluetooth-märgis siniseks ning saate
kõnesid vastu võtta ja helistada.
TÄHELEPANU: Kellal on nähtavad ainult teie SIM-
kaardil olevad kontaktid ja kõne vastuvõtmisel on
näha kontakti nimi.

Saate oma WL13 nutikella ühendada oma
telefoniga ka spetsiaalse rakenduse "MActive"
kaudu. See kombinatsioon võimaldab teil
salvestada oma mõõtmisi ja aktiivsusandmeid
ning seada eesmärke ja mitmesuguseid teateid.

LAADIMISJUHISED

See toode kasutab magnetilist laadimist.

Ühendage laadija USB-sisendiga ja seadme

tagumise laadimiskontaktiga. Kui ühendus on

loodud, algab laadimine automaatselt ja

ekraanile ilmub laadimissümbol.

Märkus: Ärge ühendage magnetilist

laadimiskaablit korraga kahe juhtiva materjaliga

kontakti külge, sest võib tekkida lühis.

NÕUDED RIISTVARALE
 

iOS 9.0 ja uuemad
versioonid
Android 4.4 ja uuemad
versioonid
Toetatud Bluetooth 4.0
GPS-funktsiooni
kasutamiseks peab teil
olema Android 6.0 seade.

Android 4.4 +     iOS 9.0 +

SMARTWATCH
WL13

 
Kasutusjuhend

LUGUPEETUD KLIENT, AITÄH, ET
OSTSITE MEIE 
TOOTE EEST!

Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kõik juhised.
Soovitatav on kasutada ainult seadmega
kaasasolevat originaalakut, -laadijat ja -tarvikuid.
Tootja ja turustaja ei vastuta teiste tootjate
tarvikute kasutamise eest.
(Käesolevas kasutusjuhendis loetletud
funktsioonid võivad mudelite lõikes veidi erineda,
kuna kasutusjuhend on nutikella üldine kirjeldus ja
mõned mudelid võivad standardist erineda).
Enne esimest kasutamist tuleb seadet laadida
vähemalt 2 tundi.
Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla
laadima, installima selle ja nõustuma kõigi
lubadega,
vastasel juhul ei ole kõik funktsioonid saadaval.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.
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