
KOHUSTUSED
Laadige FitCloudPro rakendus oma telefoni. Seda saab teha
kahel viisil:
1. Skaneerige kella QR-koodi.
2. Otsige Play Store'ist või Apps Story rakendusest ja installige
see.
Kui rakendus on paigaldatud, lülitage Bluetooth sisse ja avage
FitCloudPro rakendus. Lubage teavitused ja muud rakenduses
nõutavad õigused. Registreeruge, täitke oma isiklikud andmed.
Vajutage nuppu "Add Device", otsige üles seade "L15" (lülitage
enne sidumist nutitelefonis GPS sisse) ja vajutage
ühendamisnuppu.

LAADIMISJUHISED

Laadige kell enne esimest korda kasutamist täielikult. Pärast
laadimist käivitub see automaatselt. Joondage laadimispea ja
ühendage magnetiline imemislaadimisport, kuni kella ekraanile
ilmub laadimissümbol (2 tundi pidevat laadimist).

FUNKTSIOONID
1. Sammuloendur: see funktsioon loeb teie igapäevaseid
samme, põletatud kaloreid ja läbitud vahemaad.
2. Unejälgimisfunktsioon: nutikell hakkab automaatselt mõõtma
teie une kvaliteeti alates kella 22:00st kuni 8:00ni hommikul.
Üksikasjalik aruanne teie une kvaliteedi kohta on rakenduses
saadaval.

MÕÕTMED
1. Tühi aku: Kui aku on tühi, peaksite aku kaitsmiseks seadet
viivitamatult laadima.
2. Laadimine: Ärge kasutage kella laadimise ajal.
3. Üle 50 °C ümbritsev temperatuur laadimise ajal 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. Vältige aku purunemise ja lekke korral kokkupuudet silmade ja
nahaga.

1.Turvalisus:
-Puhastage kell ja rihm pehme lapiga (kasutage puhast vett või
merevett).
- Veenduge, et kella pulsilääts on nahale lähedal
- Ilmastiku tõttu on randme nahatemperatuur liiga madal, mis
mõjutab südame löögisageduse kontrollimist.

OLULINE TEAVE

Garantiiteenus:
1. Toodete tavapärase kasutamise korral, kui toode ei ole
mehaaniliselt kahjustatud ja kui seda ei ole põhjustanud
ebaõige kasutamine, 24 kuud alates ostukuupäevast, saavad
tarbijad kasutada tasuta garantiiteenust.
2. Tarbijad ei saa garantiiteenust kasutada, kui:
A. kahju on ise põhjustatud,
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):
Pöörake tähelepanu järgmistele meetoditele, kuna need
halvendavad veekindlust.
-Kella ei tohi kanda duši all.

GARANTII3. Tervis: Südame löögisageduse mõõtmine: oodake 2 sekundit
enne mõõtmise alustamist. Mõõtmine toimub naha
skaneerimisel rohelise optilise valgusega. Mõõtmise
lõpetamiseks libistage paremale või vasakule. Südame
löögisageduse mõõtmise tulemuste normid on 60-90 lööki
minutis. Professionaalsed sportlased võivad lüüa vähem kui 60
lööki minutis. Kuid intensiivse treeningu korral võib mõõtmine
ulatuda kuni 200 löögini minutis.
4. Vererõhk. Mõõtmisaeg on ligikaudu 48 sekundit. Pidage
meeles, et vanematel inimestel on kõrgem vererõhk kui
noorematel. Seevastu naistel on madalam vererõhk kui meestel.
5. SP02H on hapniku osakaal veres.
Normiks on 94-99%.
6. EKG: Pärast EKG-anduri ühendamist vajame mõõtmiseks
umbes 30 sekundit. Kui mõõtmine on lõpetatud, kuvatakse
"ToApp". EKG mõõtmine salvestatakse rakendusse, mida saab
võrdluseks teistega jagada.
7. Spordirežiimid. Pärast tegevuse valimist klõpsake sellel ja
alustage treeningut. Tegevuse ajal saate teha pausi ja seejärel
jätkata. Sõltuvalt tegevusest salvestatakse südame
löögisagedus, põletatud kalorid ja läbitud kalorid.

-Ärge kandke kella kuumutatud basseinis, saunas või muus
kõrge temperatuuriga/niiskusega keskkonnas.
-Ärge kandke kella käte või näo pesemisel, tööl, kus
kasutatakse seepi või pesuvahendeid.
-Merre kastmise korral peske kellalt kindlasti maha soola või
mustust.
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- Sissetulevate sõnumite vaatamiseks pühkige ülespoole.
- Pühkige vasakule, et pääseda juurde funktsioonidele,
sealhulgas sammuloendurile, jälgimis- ja spordirežiimidele.
- Nipsake paremale, et pääseda juurde lisafunktsioonidele,
sealhulgas stopper, keel, seadme väljalülitamine.

LUGUPEETUD KLIENT, AITÄH, ET
OSTSITE MEIE TOOTE EEST!

Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu
kasutusjuhend. Soovitatav on kasutada ainult seadmega
kaasasolevat originaalakut, -laadijat ja -tarvikuid.
Tootja ega turustaja ei vastuta kolmandate osapoolte
tarvikute kasutamise eest.
(Käesolevas kasutusjuhendis näidatud funktsioonid
võivad mudeliti veidi erineda, kuna kasutusjuhend on
nutikella üldine kirjeldus, mõned mudelid võivad
standardist erineda).
Enne esimest kasutamist tuleb seadet laadida vähemalt
2 tundi. Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla
laadima, paigaldama ja aktsepteerima kõik õigused,
vastasel juhul ei ole kõik funktsioonid saadaval.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.
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ÜLEMINE NUPU
Ülemist nuppu kasutatakse seadme sisse/välja
lülitamiseks. Nutikella sisse/välja lülitamiseks hoidke nuppu
3 sekundit all. Alumine nupp lülitab taskulambi sisse/välja.
Puudutage juhiseid põhiekraanil:
- Nipsake allapoole, et pääseda juurde teabele kellamudeli,
QR-koodi, heleduse taseme, aku oleku ja selle kohta, kas
seade on korralikult telefoniga ühendatud.


