
Nupp ekraani jälgimiseks / sisse-/väljalülitamiseks
(ülemine nupp): 
- Seadme sisse/välja lülitamiseks vajutage pikalt.
-Lühike vajutus põhiekraani sisse/välja lülitamiseks.
- Mõõtmine - kaamera
- Alumine nupp - tagasipöördumine peamenüüsse
- Vasakpoolne - SIM-kaardi sisend

See toode kasutab magnetilist laadimist.
Ühendage laadimisalus USB-sisendiga ja teine ots
seadme tagumise laadimisviiguga. Kui seade on
ühendatud, algab laadimine automaatselt ja ekraanile
ilmub laadimise ikoon. Vajalik sisendpinge on 5V1A või
5V2A.
Täielik laadimine võtab tavaliselt 2 tundi. Ärge
kasutage seadet laadimise ajal.
Märkus: Ärge ühendage magnetilist laadimiskaablit
korraga 2 kontaktile juhtiva materjaliga, sest see võib
põhjustada lühise.

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 mainitud funktsioonid
võivad mudeliti veidi erineda, kuna kasutusjuhend on
nutikella üldine kirjeldus, mõned mudelid võivad
standardist kõrvale kalduda).
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.

LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAME 
TEID MEIE TOOTE OSTMISE EEST!

PEAMISED NUPUD

LAADIMISJUHISED

PEAMENÜ
-telefon
Sisestage nimekirjast number ja vajutage numbri
valimiseks valimise ikooni.
-Kontakt:
Veenduge, et teie kell on telefoniga korralikult
ühendatud, et saaksite kontakte lisada ja kustutada.
-Sõnumid
-seadistus
-Pulse
Enne südame löögisageduse jälgimise funktsiooni
käivitamist pange kell randmele. Südame
löögisageduse mõõtmiseks peab teie randmele olema
kellale väga lähedal. Väärtus kuvatakse kümne sekundi
pärast.
-Veohapnik
Enne vere hapnikusisalduse mõõtmist tuleb kell esmalt
randmele panna. Seejärel klõpsake, et siseneda vere
hapniku tuvastamise protsessi. Väärtus kuvatakse 10
sekundi pärast. Vere hapnikku mõõdetakse aktiivselt
iga tunni järel.
-Une
Enne magamaminekut pange kella peale ja mõõtke
oma une kvaliteeti. Vaikimisi on kell 21:00-9:00.

-Liigutage kella põhiliides alla, et pääseda ligi GPS-i
heledusele, Wi-Fi, lennurežiimile ja Ära häiri režiimile.
-Liiguta üles, et pääseda juurde sammuloendurile,
muusikale ja pilveprogrammile
-Liigutage paremale kella kasutajaliidesele, et pääseda
juurde push-teavitustele
-Liigutage kella kasutajaliidesel vasakule, et avada
peamenüü, seejärel spordirežiimid.

PEAEKRAAN
Avakuva väljanägemise muutmiseks hoidke seda 2
sekundit all ja seejärel valige juhtelement. Kui olete
oma valiku teinud, koputage seda lühidalt, et seda
valida.
Kellal on 18 numbrimärki, mille hulgast saab valida ja
mida saab kohandada vastavalt oma soovile.

KELLA OPERATSIOON - Hingamise mõõtmine
Klõpsake nuppu Start ja järgige sisse- ja väljahingamise
juhiseid.
-Internet
- Kaamera
- Galerii
- Kalender
- Häire
- Muusika
Saate lugusid esitada, peatada ja tagasi kerida;
Koputage helitugevuse reguleerimiseks helitugevuse
ikooni;
Lugusid saab mängida juhuslikult või kordusrežiimil,
Muusika lisamiseks ühendage kell USB-kaabli abil
arvutiga.
- Heli salvestamiseks
Salvestamise alustamiseks koputage ikooni,
salvestamise lõpetamiseks koputage uuesti,
salvestamise ja kustutamise valikud kuvatakse, pääsete
salvestatud failide loendisse ja valige, kas soovite
praegust salvestust esitada või kustutada.
- Failihaldur
Klõpsake failide haldamiseks, et vaadata hetkel
olemasolevat mälu, klõpsake uuesti, et hallata, vaadata,
luua ja muuta.

- ilmastik
Sisestage SIM-kaart ja lülitage mobiilivõrk sisse, et
ajakohastada kohalikku ilmateavet.
- Liiklus
- Töölaua seaded
Armatuurlaua seaded hõlmavad nupu valikut,
menüüstiili ja lülitusstiili
- Süsteemi optimeerimine
- Vaata poodi
- App Store
- Assistent
Mobiiltelefoniga ühendatuna saavad kasutajad
nautida kaugfotograafiat, muusika juhtimist,
mobiilset otsingut ja palju muud.
- Google Play
-Google Maps

 

jooksmine õues 
kõndimine 
töötab 
jalgrattasõit 
korvpall 
jalgpall 
lauatennis 
sulgpall 
vahelejätmine
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Wrocław
POLAND

Ekraan: 1,39" IPS
Ekraani resolutsioon: 454 x 454 dpi
Veekindlus: IP67
Andur: 3-teljeline G-sensor
Aku mahutavus: 500 mAh
Sünkroonimine: Bluetooth 5.0
Pakendi sisu: Laadimiskaabel, kasutusjuhend,
WLT10 nutikell.
Seadme ühilduvus: iOS 11 + Android 5.1 või uuem
versioon

OLULINE TEAVE
1.Ohutus:
-Puhastage kellad pehme lapiga, et hoida need
puhtad (kasutage puhast vett või merevett).
2. Veekindlus märkmed (isegi kui see on veekindel
kell):
 Hoiduge järgmistest meetoditest, sest need
halvendavad hüdroisolatsiooni.
-Ärge kandke kella duši all.
-Ärge kandke kella kuumutatud basseinis, saunas või
muus kõrge temperatuuri ja niiskusega kohas.

-Ärge kandke kella käte või näo pesemise ajal või
töötades kohtades, kus kasutatakse seepi või
pesuvahendeid. Pärast merre kastmist peske kellalt
sool või mustus maha.

GARANTII
1.Tavapärase kasutamise korral ja tingimusel, et
toode ei ole mehaaniliselt defektne ega ole
põhjustatud väärkasutusest, saavad tarbijad tasuta
garantiiteenust 24 kuu jooksul alates
ostukuupäevast.

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 demonteeriti, parandati ise või kasteti vette.

SPORDIFUNKTSIOONID SEADME PARAMEETRIDETTEVAATUSTEL
1. nõrk aku:
Kui aku on tühjaks saanud, laadige seadet
viivitamatult, et kaitsta selle eluiga.
2. Ladimine:
Ärge kasutage kella laadimise ajal.
3. Ümbritseva õhu temperatuur üle 50 kraadi Celsiuse
järgi võib laadimise ajal põhjustada seadme
ülekuumenemist, deformeerumist ja põlemist.
4. Ärge ujuge, sukelduge ega kasutage seadet vee all.
5. Seade kasutab sisseehitatud akut ja seda ei tohi
eraldi lahti võtta.
6. Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga aku
purunemise ja lekke korral.
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