
1.Jalamõõtja

2. Kaloriloendur

3. Kauguse registreerimine ja 
mõõtmine

4. Südame löögisageduse 
mõõtmine

5. Vererõhu mõõtmine

6. Unejälgimisseade

7. Saabuvate SMSide teavitamine

8.Sportfunktsioonid - pikemalt ikooni
vajutades saate valida sobiva spordiliigi

9. Tsükli funktsioon

10.Stoppkell

11. Telefoni funktsiooni leidmine

12. Ekraani heleduse reguleerimine

13.Sisse- ja väljalülitamine puuteekraani
pika vajutusega

Smartwatch musi być w pełni
naładowany przed pierwszym użyciem.
Po naładowaniu dotknij ekranu przez 5
sekund, a urządzenie włączy się, tzn.
pojawi się ekran główny.

W zestawie znajduje się 5 tarcz, które
można dowolnie wybierać.
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Lae alla WearHealt rakendus.
Nutikella ja nutitelefoni sünkroonimiseks
peate esmalt installima rakenduse.

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 kasutusjuhend on nutikella
üldine kirjeldus, mõned mudelid võivad
standardist erineda).
Palun laadige seadet vähemalt 2 tundi
enne esimest kasutamist.

LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAME
TEID MEIE TOOTE OSTMISE 

EEST!

APLIKATSIOON

AKTIVEERIMINE

FUNKTSIOONIDE
KASUTAMINE

Enne nutikella esmakordset
kasutamist tuleb seda laadida.

ALUSTAMINE KASUTAMINE

Lae see alla ametlikust Google Play poest.
Selleks logige sisse Google Store'i ja
otsige rakendust "WearHealt". Seejärel
paigaldage see.
Enne rakenduse allalaadimist kontrollige,
milline on teie nutitelefoni
operatsioonisüsteem.
Ühildub iOS-i versiooniga 8.0 ja Androidi
versiooniga 4.4 või uuemaga.

Nupu funktsioonid:
- lühike ühe klõpsuga: funktsioonide
aktiveerimine
- pikk vajutus: aktiveerimine, seadme
sisselülitamine

FUNKTSIOONID MEELDETULETUSFUNKTSIOONID

1.Erinevate teadete avamiseks tippige
rakenduses "rohkem teateid". Määrake
sündmuse algus- ja lõpuaeg.
Teavituste liigid: treeningute
meeldetuletus, vedelikutarbimise
meeldetuletus, kohtumiste meeldetuletus,
ravimite meeldetuletus.

2. Teated sissetulevate kõnede kohta.
Sissetulev number kuvatakse avakuval.

3. SMS-hoiatused.

4.Teated sotsiaalvõrgustike rakendustest
nagu WeChat, QQ, Facebook, Twitter jne.

Rakendust saab paigaldada kahel viisil:
1. Valige nutikella menüüst ikoon
"Kiirreageerimine" ja skaneerige QR-koodi
skaneerimisrakendusega kellalt kood. Kui
kood on tuvastatud, küsib telefon luba
spetsiaalse tarkvara installimiseks.

Enne seadme kasutamise alustamist
peate rakenduse alla laadima, installima
rakenduse ja aktsepteerima kõik
autoriseeringud, vastasel juhul ei ole kõik
funktsioonid saadaval.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta
käesoleva kasutusjuhendi sisu.

1.Häirekell
Äratuskella seadistamiseks sisenege
rakenduses "Seadme seaded". Seejärel
avage 
" Häirekella seaded" ja klõpsake "+", et
määrata äratuse kellaaeg, seejärel
klõpsake "kinnitada".
2. Raputage pildi tegemiseks:
Avage rakenduses funktsioon
"kaasaskantav kaamera", seejärel
raputage kella ja telefon teeb
automaatselt foto.
3.Ekraani heleduse seaded:
Avage rakenduses :Seadme seaded",
seejärel märkige "Helendav ekraan
randme tõstmisel".
4.Südame löögisageduse jälgimine:
Avage rakenduses :Seadme seaded" ja
seejärel "Pidev südame löögisageduse
jälgimine". Kell jälgib automaatselt teie
südame löögisagedust ja saadab
andmed rakendusse.

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.

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

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

LAADIMINE
Laadimine toimub kaasasoleva laadija
abil. Kui laadimine on lõppenud, käivitub
kell automaatselt.
Kui kella ei kasutata kauem kui kuu aega,
tuleks see täielikult laadida ja välja
lülitada, et säilitada aku nõuetekohane
mahtuvus.

OLULINE TEAVEMUUD FUNKTSIOONID

1.Madal aku:
Kui aku on tühi, laadige seadet kohe, et
kaitsta aku kestvust.
2.Laadimine:
Ärge kasutage kella laadimise ajal.
3.Ümbritseva õhu temperatuur üle
50°G.C võib laadimise ajal põhjustada
seadme ülekuumenemist,
deformeerumist ja põlemist.
4.Ärge ujuge, sukelduge ega kasutage
seadet vee all.
5.Seade kasutab sisseehitatud akut ja
selle eraldi eemaldamine on keelatud.
6. aku purunemise või lekke korral vältige
kokkupuudet silmade ja nahaga.

ETTEVAATUSTEL
NAISTE NUTIKELL
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