
Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu kasutusjuhend.
Soovitatav on kasutada ainult seadmega kaasasolevat
originaalakut, -laadijat ja -tarvikuid.
Tootja ega turustaja ei vastuta kolmandate isikute
lisaseadmete kasutamise eest.
(Käesolevas kasutusjuhendis näidatud funktsioonid
võivad mudeliti veidi erineda, kuna käesolev
kasutusjuhend on nutikella üldine kirjeldus, mõned
mudelid võivad standardist erineda).
Palun laadige seadet vähemalt 2 tundi, enne kui seda
esimest korda kasutate.
Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima,
installima rakenduse ja aktsepteerima kõik volitused,
vastasel juhul ei ole kõik funktsioonid kättesaadavad.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

Füüsiline nupp:
- Pikk vajutus lülitab seadme sisse/välja.
- Lühike vajutus lülitab peaekraani sisse/välja.
- Valitud funktsiooni lühike vajutus viib tagasi põhiekraanile.

Puudutusnupp:
- Sõnumite sisestamiseks pühkige põhiekraanil ülespoole. 
- Pärast funktsiooni valimist puudutage seda, et käivitada
toiming.
- Peamenüüst pühkige paremale, et siseneda pildimenüüsse .
- Peamenüüst pühkige allapoole, et siseneda seadistustesse. 

NUPPUDE SELGITUS

Laadimine toimub kaasasoleva laadija abil. Kui seade on
ühendatud, ilmub ekraanile laadimise ikoon. Kui laadimine
on lõppenud, kuvatakse nutikella ekraanil teade: FINISH
Täielik laadimine võtab tavaliselt umbes 2 tundi. Ärge
kasutage kella laadimise ajal.
Märkus: Selle tegemata jätmine võib lühendada teie seadme
aku tööiga. 

LAADIMISJUHISEDLUGUPEETUD KLIENT, TÄNAME
TEID MEIE TOOTE OSTMISE EEST!

APLIKATSIOON

Selleks, et kella saaks ühendada telefoniga, peate alla
laadima rakenduse "Da Fit".
Seda saab teha kahe meetodi abil:
1.Android telefon: otsige ja laadige rakendus alla.
 "Da Fit" rakendus Google Play'st.
2) iOS-telefon: otsige ja laadige rakendus "Da Fit" Apps
Store'ist alla.

Kui rakendus on paigaldatud, aktiveerige Bluetooth ja
rakendus oma telefonis. Kinnitage teated ja muud õigused,
mida nad küsivad. Täitke oma isiklikud andmed - klõpsake
paremas alumises nurgas oleval ikoonil "Profiil".
Kellade ühendamiseks klõpsake allnurgas keskel asuvat
kella ikooni ja seejärel klõpsake "Lisa seade". Telefon otsib
bluetooth-seadmeid ja te peaksite valima sobiva mudeli
(CF18P).

Füüsiline nupp

- Kellaaeg / kuupäev: Andmed uuendatakse automaatselt, kui
nutikell on edukalt rakendusega ühendatud. 
-pealiides: Peakuva välimuse muutmiseks hoidke seda 2
sekundit all ja seejärel saate teha valiku valimisnupu abil. Kui
olete oma valiku teinud, valige see lühikese klõpsuga. 

Pärast rakenduse käivitamist puudutage keskmist kella ikooni.
Seejärel valige menüüst "Teated", milliseid teateid soovite
saada. Saate valida kõike. 
Saadaval on funktsioon "Telefon", selle aktiveerimiseks tuleb
see valik rakenduses ära märkida. Pärast selle funktsiooni
valimist kuvatakse kellale sissetulevad telefonikõned.
Funktsioon "Sõnumid" on samuti saadaval, selle aktiveerimiseks
tuleb see valik rakenduses ära märkida. Kui see on kontrollitud,
on teie telefonile saadetud SMS-sõnumid kellal nähtavad.
Sõnumite vaatamiseks pühkige avakuval ülespoole. 

TAOTLUSE AJAKOHASTAMINE

UUDISED

Praeguste rakenduste kasutamiseks peate neid regulaarselt
uuendama. Teave rakenduse kohta on esitatud ikoonis
paremas alumises nurgas. 

PEAMISED FUNKTSIOONID

Kellale on sisseehitatud 4 numbrikella, kuid me saame
spetsiaalses rakenduses alla laadida palju rohkem - selleks
minge keskmise kella ikoonile ja valige "Watch Face". Seejärel
klõpsake nuppu "More Watch Face" ja laadige alla oma valitud
numbrikell. 
- Uneseire: nutikell lülitub automaatselt sisse 
alates 22:00 kuni 8:00 hommikul. Rakenduses saate kontrollida
kõiki üksikasju oma une kvaliteedi kohta. Kui kell on ühendatud
telefoniga, salvestatakse une kvaliteedi andmed automaatselt. 
rakenduses.
- Sõnumid. Sisuga teadete vaatamiseks minge rakendusse ja
valige soovitud teade. Teil on vaja saada ka mõned nõusolekud
oma telefonilt endalt. Kell vibreerib, kui saabub kõne või sõnum.
Füüsilist nuppu vajutades saate ka kõne vibratsiooni välja
lülitada. Kõne saab ka nutikellast tagasi lükata.
- olekuriba: seda saab avakuvalt ekraanilt laiendada (pühkige
alla). Kuvatakse Bluetooth-ühenduse olek, heleduse ja
vibratsiooni seaded ning seaded.

- Teave tegevuse kohta: Andmete, st astutud sammude arvu,
põletatud kalorite arvu ja läbitud distantsi vaatamiseks libistage
avakuva vasakule. Sõltuvalt valitud valimisnumbrist kuvatakse
osa sellest teabest avakuval. Andmed salvestatakse ka
rakenduses. Taimer lähtestub kell 24:00. 
- Muusika kaugjuhtimine: telefonis mängivat muusikat saab
juhtida kella abil. Pärast telefoni muusika sisselülitamist valige
nutikella menüüs muusika ikoon. 
- Ilmaprognoos: Ilm on sünkroniseeritud kellarakenduse
rakendusega. Telefonil peab olema GPS aktiveeritud ja see peab
saama kohalikke ilmastikutingimusi tavalistest võrgutingimustest.
 - Spordirežiimid: Teil on valida 7 spordirežiimi vahel: kõndimine,
jooksmine, jalgrattasõit, korvpall, jalgpall, sulgpall, hüppamine.
Konkreetse tegevuse valimiseks sisestage režiimide ikoon,
klõpsake nuppu play ja valige soovitud režiim. Tegevuse ajal
võite teha pausi ja seejärel jätkata. Sõltuvalt tegevusest saate
salvestada oma südame löögisageduse, põletatud kalorid,
läbitud vahemaa, sammude arvu ja liikumise kiiruse. 

- Vererõhk: vererõhk on jõud, millega veri surub arterite seintele
südamelihase kontraktsiooni ja seejärel selle diastooli ajal.
Süstoolse vererõhu aktsepteeritud norm on 120 mm Hg ,
diastoolse vererõhu puhul on see 80 mm Hg .Siiski on oluline
meeles pidada, et vererõhk muutub pidevalt päeva jooksul ja
muutub ka vanusega. Vererõhu mõõtmiseks valige nutikella
menüüst vastav ikoon, klõpsake sellel ja oodake paar sekundit.
Tulemus kuvatakse kella ekraanil.
- Vere hapnikusisaldus ehk küllastumine: normiks on, et
küllastumise tase peaks olema vahemikus 95-100%. Vere
hapnikusisalduse mõõtmiseks valige oma nutikella menüüst
hapnikusisalduse ikoon, klõpsake ja oodake paar sekundit.
Tulemus kuvatakse kella ekraanil
- Südame löögisagedus ehk pulss: see on südamelihase
löökide arv minutis. Südame löögisageduse mõõtmiseks valige
oma nutikella menüüst südame löögisageduse ikoon, klõpsake
sellel ja oodake paar sekundit. Tulemus kuvatakse kella
ekraanil. Aktsepteeritud norm on vahemikus 60-100 lööki
minutis.
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Garantiiteenus:
1. Toodete tavapärase kasutamise korral, kui tootel ei ole
mehaanilisi kahjustusi ja kui see on põhjustatud
väärkasutamisest, saavad tarbijad 24 kuud alates
ostukuupäevast tasuta garantiiteenust.
2.Tarbijad ei saa garantiid kasutada, kui:
A. nad on ise kahju tekitanud,
B. garantiiaeg on lõppenud,
C. nad ei ole kasutanud toodet vastavalt kasutus- ja
hooldusjuhendile,
D. nad on toote lahti võtnud, parandanud või sukeldunud
sellesse. 
vees.

GARANTII

2.Märkused veekindluse kohta (isegi kui tegemist on veekindla
kellaga):
 Pange tähele järgmisi meetodeid, kuna need nõrgestavad
veekindlust.
-Palun ärge kandke kella duširuumis.
-Ärge kandke kella isoleeritud basseinis, saunas või muus kõrge
temperatuuriga/niiskusega keskkonnas.
-Ärge kandke kella, kui pesete käsi või nägu, teete tööd, kus
kasutate seepi või pesuvahendit.- Pärast merre kastmist peske
kellalt kogu sool või mustus maha.

1.Kaitse:
-puhastage kell pehme lapiga, et hoida kell ja rihm puhtana
(kasutage puhast vett või merevett).
-veenduge, et teie kella pulsilääts on nahale lähedal.

OLULINE TEAVE

- Seadmete seadistamine: sisenege rakendusse, valige
keskmine kella ikoon, seejärel sisestage "Muud".

- Istuv eluviis, vee meeldetuletus: Rakenduse abil saate määrata,
millal peaksite liikuma või vett jooma. Seadete tegemiseks
minge rakendusse, klõpsake keskel oleval kella ikoonil ja
seejärel valige "Muud". 

- Menstruatsioonitsükli meeldetuletus: seadistatakse
rakendusest.

- Häire: Rakenduse kaudu saate seadistada mitu alarmi. 
- Stoppkell: Stoppkella funktsioon on aja mõõtmiseks.
Stoppkella käivitamiseks minge selle ikoonile ja klõpsake
nuppu play. 

-Kaugfoto tegemine: see funktsioon võimaldab teil teha
kaugfotosid, kui kell on ühendatud teie telefoniga. 
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