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Wrocław
POLAND

1.Madal aku:
Kui aku tase on madal, laadige seade kohe, et kaitsta aku
kestvust.

2. Laadimine
Ärge kasutage kella laadimise ajal.

3.Ambient temperatuur laadimise ajal eespool  50 kraadi C võib
põhjustada seadme ülekuumenemist, deformeerumist ja
põlemist.

4.Palun ärge ujuge, sukelduge ega kasutage seadet vee all.

5.Seade kasutab sisseehitatud akut ja seda on keelatud ise lahti
võtta.

6. aku purunemise ja lekke korral vältige kokkupuudet silmade
ja nahaga.

ETTEVAATUSTEL

- Palun ärge kandke oma kella duši all.
- Ärge kandke kella isoleeritud basseinis, saunas või muus
kõrge temperatuuri/niiskuse keskkonnas.
- Palun ärge kandke kella käte või näo pesemise ajal, tehes
tööd, kus kasutate seepi või pesuvahendit.
- Pärast merre kastmist peske kellalt kogu sool või mustus
maha.

1.Kaitse:
- puhastage kella pehme lapiga, et hoida kella ja rihma 
(kasutage puhast vett või merevett)
- veenduge, et teie kella pulsilääts on teie naha lähedal.
- teie randme nahatemperatuur on ilmastiku tõttu liiga madal,
mis mõjutab südame löögisageduse jälgimist.
2. märkused veekindluse kohta (isegi kui tegemist on
veekindla kellaga):
pöörake tähelepanu järgmistele meetoditele, kuna need
nõrgestavad veekindlust.

OLULINE TEAVE

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 demonteerinud, parandanud või uputanud end
vette.

GARANTII

Korpuse materjal: Keskkonnasõbralik plastik 

Rihma materjal: silikoon 

Bluetooth: Bluetooth 4.2 

Ekraani suurus: 1,14 tolli 

Resolutsioon: 135 * 240 

Aku mahutavus: 90 MAH 

APP: Wearfit 2.0 

Ühilduvus: IOS8.4 või uuem / Android 4.4 või uuem 
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Kasutusjuhend
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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 erineda).

Enne esimest kasutamist tuleb seadet laadida vähemalt
2 tundi.
Laadige rakendus alla ja installige see. Paigaldamise
ajal peate nõustuma teavituste kasutamisega. Vastasel
juhul ei ole kõik funktsioonid saadaval.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

Kalorid: salvestab automaatselt teie päevase kaloraaži.
Kaugus: salvestab automaatselt kasutaja poolt päevas läbitud
vahemaa.
Südame löögisageduse mõõtmine: mõõtke oma südame
löögisagedust iga tunni järel (seadistus rakenduses: südame
löögisageduse vahekaart järjestikku, reaalajas) või mõõtke
oma südame löögisagedust käsitsi. Vajutage ja hoidke all
ekraani all olevat puuteplaati, et pääseda südame
löögisageduse kasutajaliidesele.
Vererõhu mõõtmine: mõõta vererõhku tunnis (seadistage
rakendusest: tab vererõhk järjestikku, reaalajas) või mõõta
vererõhku käsitsi. Vererõhu mõõtmise alustamiseks vajutage ja
hoidke puutepaneeli all.

Otsi Android-poest või rakenduste poest "Wearfit2.0", et seda
alla laadida ja paigaldada. Seejärel logige sisse/registreerige,
seejärel otsige rakendusest randmepael: my, device
management, connect (Bluetooth peab olema otsingu ajal
lubatud).
Rakendusest saate kontrollida tervisenädala logi, mis asub
avalehel vasakus ülanurgas . Teisest küljest on meil paremas
ülemises nurgas võimalus teha mitu mõõtmist korraga. 
Rakenduses saame muuta ka ühikuid. Mine: minu, isiklikud
andmed, seejärel muuda seadme andmeid, seejärel klõpsa
salvesta, mis asub paremas ülanurgas. 

Valiku muutmiseks vajutage lühidalt ja seejärel kinnitamiseks
pikalt. Spordirežiimist täielikuks väljumiseks vajutage lühidalt,
et liikuda funktsioonide vahel, kuni ilmub tagasi-nool. ja
seejärel hoidke puuteplaati all.
.

1. Laadige oma kella. (laadimisaeg vahemikus 2-2,5 tundi) 2.
2. Installige valitud nutikella mudeli rakendus oma nutitelefonile
(kuupäev, kellaaeg ja keel määratakse pärast rakendusega
sünkroniseerimist).
3.Lülitage telefonis sisse Bluetooth (ärge otsige oma kella
selles etapis).
4.Avage paigaldatud rakendus ja otsige rakenduse tasandil
nutikell.
5.Pärast edukat otsingut ühendage oma nutikell telefoniga.
Veenduge, et rakendusel on juurdepääs kõikidele teadetele.

Vre hapniku mõõtmine: vere hapniku mõõtmine iga tunni järel
(määratud küllastusrakenduses, reaalajas järjestuses) või vere
hapniku mõõtmine käsitsi. Vajutage ja hoidke puuteplaati all,
et siseneda vere hapniku mõõtmise kasutajaliidesesse.
Takistuse mõõtmine: Võime mõõta immuunsuse hetkeseisu
üks kord rakenduse kaudu (järjestikune tabeli pingutamine,
üks kord) või hoides kella peal 
 Unekvaliteedi infoliides: mõõdab automaatselt une kvaliteeti
iga päev.
Hoiatused. Randmepael teavitab teid teadetest,
sissetulevatest kõnedest ja tekstisõnumitest.
Treeningrežiim: režiimi sisenemiseks vajutage pikalt
treeningrežiimi liidesele.
Sisse on ehitatud jooksu-, ronimis- ja
jalgrattasõidufunktsioonid. Vajutage ja hoidke ekraani all, et
alustada treeningaja ja põletatud kalorite salvestamist. Seejärel
vajutage taasesituse peatamiseks. Kui te seda teete, ilmub
menüü, kus saate valida, kas lõpetada, lõpetada või tagasi
pöörduda.

LUGUPEETUD KLIENT, AITÄH
ET OSTSITE MEIE TOODE!

RAKENDUSE FUNKTSIOONID

Otsi Android Store'ist või App Store'ist rakendus "Wearfit2.0", lae
see alla ja paigalda. Seejärel looge konto või logige sisse.
Seejärel otsige rühma rakenduse tasandil. (Bluetooth peab
olema otsingu ajal sisse lülitatud)

TÄHELEPANU

FUNKTSIOONID

ÜHENDUS RAKENDUSEGA LAADIMINE

Kella laadimiseks peate rihma eemaldama. On olemas
USB-sisend, mille saate ühendada oma sülearvuti või
arvuti laadimiskubu külge. 
Kui laadimisteade ei ilmu kellale, sisestage kell teistpidi. 

OLED-ekraan

Puutepaneel

Elektroodid

Elektroodid

Andur

Laadimispunkt

Esimene EKG mõõtmine tuleks teha rakenduse kaudu. 
Esimene EKG mõõtmine tuleb teha rakenduse abil. Iga
mõõtmise ajal katke ja hoidke kogu sõrmega kinni
hõbedast plaati (puutepaneel), mis asub kellal. Mõõtmine
kestab umbes 30 sekundit, mille jooksul on soovitatav
jääda liikumatuks.  Iga järgnevat mõõtmist saab teostada
randmepaela abil ja tulemus kuvatakse rakenduses.  Vale
tulemuse korral korrake mõõtmist mitu korda. 

EKG

Ilm: reaalajas ilm on sünkroniseeritud seadme andmetega ja
kuvatakse aja kuvamise liidesel. Randmepael peab olema
rakendusega ühendatud ja GPS-funktsioon peab olema
seadmes aktiveeritud.
Veel: stopper (sisenemiseks või väljumiseks vajutage ja
hoidke all, käivitamiseks või peatamiseks vajutage),
telefoni leidmine (otsimiseks vajutage ja hoidke all, otsingu
lõpetamiseks vajutage)
Muusika väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all (lühike
puudutus sisse/välja lülitamise valikute muutmiseks, kerimine,
väljumine).
Muu: ekraani äratamiseks tõstke käsi üles.


