
Android-telefoni kasutajad saavad rakenduse alla laadida,
otsides Google Play poest "TEFITI". iOS-i kasutajad saavad
rakenduse alla laadida AppStore'ist.
Avage rakendus "TEFITI" -> Seaded -> Bluetooth -> Otsige
"Smart Device" ja ühendage.

Kui kellal on sinine Bluetoothi ikoon, tähendab see, et ühendus
on olemas, samas kui punane tähendab, et ühendus puudub.
Seade ühildub järgmiste seadmetega:
iOS 9.0 ja uuemad versioonid ning Android 4.4 ja uuemad
versioonid. GPS-funktsiooni kasutamiseks on vaja seadet, millel
on Android 6.0. Enne esimest kasutamist peate oma kella
rakendusega ühendama. Pärast ühendamist sünkroonib
Watch automaatselt kellaaja. Pärast rakenduse käivitamist
peate konfigureerima oma isiklikud andmed.

AKTIVEERIMINE 

SISSE/VÄLJA
Kella käivitamiseks vajutage ja hoidke 3 sekundit all külgmist
nuppu. Kella väljalülitamiseks vajutage ja hoidke samuti 3
sekundit all külgmist nuppu.

LAADIMISJUHISED
Laadige oma kella komplekti kuuluva laadija abil. Kell käivitub
laadimise ajal automaatselt. PEAEKRAAN

Teil on valida 6 kontrolleri vahel, mida saate soovi korral
seadistada.

FUNKTSIOONID
1. Avakuval kuvatakse: aku tase, kuupäev ja kellaaeg (kuupäev ja
kellaaeg sünkroniseeritakse, kui nutitelefon on ühendatud
Bluetoothiga) ja sammud.
2. Sammuloendur. Sammuloendur on aktiveeritud 24 tunniks.
Keskööl salvestatakse andmed ja lähtestatakse 0-le, et neid
saaks uuesti arvutada.

 

ETTEVAATUSTEL

3. Kaloriloendur.
4. Läbitud vahemaa.
5. Sisestage südame löögisageduse liides ja alustage mõõtmist.
Südame löögisageduse mõõtmine on dünaamiline ja peatub, kui
liidesest väljutakse; südame löögisageduse mõõtmise funktsioon
on mõeldud ainult igapäevaseks treeninguks, mitte
meditsiinilistel eesmärkidel.
6. Vererõhu mõõtmine: Mine vererõhu menüüsse ja tee üks
vererõhu mõõtmine (andmed salvestatakse rakenduses
reaalajas).
7. Verehapniku mõõtmine: sisenege menüüsse Verehapniku
mõõtmine ja võtke üks verehapniku mõõtmine. (andmed
salvestatakse rakenduses reaalajas).
8. Une kvaliteedi jälgimine: igapäevane une kvaliteedi mõõtmine.
9. Spordirežiimid: vajutage ja hoidke all, et avada funktsioon.
Saadaval on 7 spordirežiimi.

1. Nõrk aku: Kui aku on tühi, laadige seadet kohe, et
säilitada selle eluiga.
2.  Laadimine: ärge kasutage kella laadimise ajal.
3. Ümbritseva õhu temperatuur üle 50°C võib laadimise ajal
põhjustada seadme ülekuumenemist, deformeerumist ja
põletamist.

2. Märkused veekindluse kohta (isegi kui tegemist on veekindla
kellaga):
Olge ettevaatlik järgmiste meetoditega, kuna need mõjutavad
veekindlust.
-Kella ei tohi kanda duši all.

4. Ärge ujuge, sukelduge ega kasutage varustust vee all.
5. Seade töötab sisseehitatud akuga ja kasutaja ei tohi
seda lahti võtta.
6. Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga, kui aku saab
kahjustada ja lekib.

1.Ohutus:
-Puhastage kell ja rihm pehme lapiga (kasutage puhast vett
või merevett).
- Veenduge, et kella lääts on südame löögisageduse
mõõtmiseks naha lähedal.
- Teie randme nahatemperatuur on ilmastiku tõttu liiga
madal, mis mõjutab südame löögisageduse jälgimist.

OLULINE TEAVE

-Ärge kandke kella kuumutatud basseinis, saunas või muus
kõrge temperatuuri või niiskusega keskkonnas.
-Ärge kandke kella käte või näo pesemise ajal ega mis tahes
tegevuse ajal, mis hõlmab seebi või pesuvahendi kasutamist.
-Merre kastmise korral tuleb kella puhastada soolast ja
mustusest.

Garantiiteenus:
1. Tarbijal on õigus saada 24 kuu jooksul alates ostukuupäevast
tasuta garantiiteenust toodete tavapärase kasutamise korral, kui
toode ei ole mehaaniliselt kahjustatud ja kui seda ei ole
põhjustanud ebaõige kasutamine.
2. Tarbijatel ei ole õigust garantiiteenusele, kui:
A. Kahju on ise põhjustatud,
B. garantiiaeg on lõppenud,
C. nad ei ole kasutanud toodet vastavalt kasutus- ja
hooldusjuhendile,
D. tooteid on lahti võetud, parandatud või vette kastetud.

GARANTII

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 loetletud funktsioonid võivad
mudeliti veidi erineda, kuna kasutusjuhend on SmartWatchi
üldine kirjeldus ja mõned mudelid võivad erineda
SmartWatchi standardist).
Enne esimest kasutamist tuleb seadet laadida vähemalt 2
tundi. Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima
ja installima ning nõustuma kõigi lubadega,
vastasel juhul ei ole kõik funktsioonid saadaval.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAN TEID ET 
OSTSITE MEIE TOOTE EEST!
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