
-Ärge kandke kella kuumutatud basseinis, saunas või
muus kõrge temperatuuriga/niiskusega keskkonnas.
-Ärge kandke kella käte või näo pesemisel või töötamisel,
kus kasutatakse seepi või pesuvahendeid.
-Merre kastmise korral peske kellalt kindlasti maha soola
või mustust.

Garantiiteenus:
1. Toodete tavapärase kasutamise korral, kui tootel ei ole
mehaanilisi kahjustusi ja kui need ei ole põhjustatud ebaõigest
kasutamisest, saavad tarbijad nautida tasuta garantiiteenust
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast.
2. Tarbijad ei saa garantiid 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.

GARANTII

LUGUPEETUD KLIENT, AITÄH, ET OSTSITE 
MEIE TOOTE EEST!

Mobiiltelefoniga ühendamiseks on vaja rakendust.
Enne rakenduse allalaadimist lugege palun oma
mobiilisüsteemi riistvaraplatvormi tingimusi.
Rakenduse allalaadimiseks skaneerige QR-koodi.

LAE ALLA RAKENDUS "WEARHEALTH".

Kui kasutate kella esimest korda, peaksite selle
aktiveerimiseks seda laadima.

KELLA KÄIVITAMINE

SEADMETE SIDUMINE
Kellade ühendamiseks mobiiltelefoniga klõpsake
nuppu "bluetooth".

Funktsiooninupp - üks klõps - tööriista funktsioon / pikk
vajutus - aktiveerimine, mudeli muutmine. Pärast
mobiiltelefoni edukat sidumist salvestatakse ja
analüüsitakse sünkroonselt teie liiklus ja uni.

ALUSTAGE KASUTAMIST

Enne esmakordset kasutamist peaksite kella laadima.
Pärast laadimist käivitub kell automaatselt.
Nupp ON - käivitamiseks vajutage pikalt
OFF-nupp - pikk vajutus lülitab kella välja.

ESMAKORDNE KASUTAMINE

Kui olete oma nõiakella ühendanud, leidke telefoni
rakenduses "Manage Wristband" (randmepaela
haldamine), mis asub Me-liideses. Kui teie Android-
telefon siseneb esimest korda "Manage Wristband"
kirjesse, peaksite selle avamisel nägema teavitust. Kui
klõpsate OK, peaks ilmuma hüpikakuva leht koos
loateatega Kui IOS ühendab rihma esimest korda, peaks
see automaatselt küsima, kas lubada sidumist, vastasel
juhul ei saa rihm teateid vastu võtta.

TEAVITUSE SEADED

Kui tõstate käe, süttib ekraan ja kui lasete selle alla, kustub
ekraan.

G-SENSOR

Facebooki, Skype'i, Whatsappi, WeChati, QQ ja
tekstisõnumite teated kuvatakse kella ekraanil. Pärast
sõnumi lugemist saate peamenüüsse üleminekuks 3
sekundit all hoida.

TEATED

Kui kasutate mõõtmisfunktsioone esimest korda,
peaksite need kalibreerima. Rakenduses tuleks klõpsata
nupule "Kalibreeri" ja seejärel mõõta rõhu mõõtmise
manomeetril. Seejärel peaksite mõõdetud väärtuse
rakendusse sisestama.

MÕÕTMISE KALIBREERIMINE

FUNKTSIOON
südame löögisagedus
vererõhk
stopperkell

ETTEVAATUSTEL

2.Märkused veekindluse kohta (isegi kui tegemist on
veekindla kellaga):
Pöörake tähelepanu järgmistele meetoditele, kuna need
halvendavad veekindlust.
-Kella ei tohi kanda duši all.

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 varustust vee all.
5. Seade kasutab sisseehitatud akut ja seda on keelatud
eraldi lahti võtta.
6. Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga aku purunemise ja
lekke korral.

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

OLULINE TEAVE

Enne kasutamist lugege kogu kasutusjuhend hoolikalt
läbi. Soovitame kasutada ainult seadmega kaasasolevat
originaalakut, -laadijat ja -tarvikuid.
Tootja või edasimüüja ei vastuta kolmanda osapoole
tarvikute kasutamise eest.
(Käesolevas kasutusjuhendis näidatud funktsioonid
võivad mudeliti veidi erineda, kuna kasutusjuhend on
nutikella üldine kirjeldus, mõned mudelid võivad
standardist erineda).
Enne esmakordset kasutamist peate seadet vähemalt 2
tundi laadima.
Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima
ja installima ning aktsepteerima kõik õigused, vastasel
juhul ei ole kõik funktsioonid saadaval.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

1. Laadige alla rakendus "WEARHEALTH".
 Lindi ühendamiseks mobiiltelefoniga on vaja rakendust.

Palun lugege enne rakenduse allalaadimist tingimusi.
Rakenduse allalaadimiseks skaneerige QR-koodi;
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Instructions for use
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