
Rakendust saab paigaldada kahel viisil:
Valige nutikella menüüst ikoon "Quick Reply" ja kasutage QR-
koodi skaneerimisrakendust, et skaneerida kood kellast. Kui
kood on tuvastatud, küsib telefon luba spetsiaalse tarkvara
installimiseks.

    

3.Südame löögisageduse monitor.
Südame löögisageduse mõõtmise funktsiooni
aktiveerimiseks vajutage pikalt ekraanil olevat ikooni.Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kogu kasutusjuhend.

Soovitatav on kasutada ainult seadmega kaasasolevat
originaalakut, -laadijat ja -tarvikuid.
Tootja ja 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).
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

1. Laadige alla F Fit rakendus
Nutikella ja nutitelefoni sünkroonimiseks peate esmalt
installima rakenduse.

WPROWADZENIE
AKTIVEERIMINE 

Käivitage rakendus, otsige olemasolevate seadmete
loendist, valige oma nutikell ja ühendage see. 
Seejärel lülitage oma nutitelefonis ja nutikellas sisse
Bluetooth (veenduge, et mõlemad seadmed on
välisseadmetele nähtavad). Kui sidumine ja
sünkroniseerimine on lõpule viidud, on kell kasutusvalmis.

2. Sammuloendur, kaloriloendur, 
kaugus.
Kui lülitate seadme sisse, aktiveeruvad automaatselt
sellised funktsioonid nagu sammuloendur, kaloriloendur
ja distantsiarvestus. Andmed kuvatakse reaalajas.
Pärast seadme järjestikust sidumist bluetooth-
rakendusega sünkroniseeritakse spordifunktsioonid
jooksva aja järgi. Seadme andmed edastatakse nutikella
rakendusse, tingimusel, et bluetooth on mõlemas
seadmes lubatud. Päeva jooksul salvestatud andmed
kustutatakse seadmest iga päev kell 00:00.

1. Teema valik.
Puudutusnupu pikk vajutus
teemavaliku kasutajaliideses. Teemade sisestamiseks
puudutage lühidalt ekraani, siis peaksite nägema, mille
vahel teil on valida. Kui otsustate mingi konkreetse teema
kasuks, siis hoidke seda pikemalt kinni.

FUNKTSIOONID

Lae see alla ametlikust Google Play poest. Selleks logige
Google Store'i ja otsige rakendust "F Fit". Seejärel
paigaldage see.
Enne rakenduse allalaadimist kontrollige, millist
operatsioonisüsteemi teie nutitelefon kasutab.
Ühildub iOS 9.0 ja uuemate versioonidega ning Android
5.0 ja uuemate versioonidega.

SEADMETE ÜHENDAMINE

KÄEVÕRU SEADEDLUGUPEETUD KLIENT, TÄNAME TEID MEIE
TOOTE OSTMINE!

Luku istme asend on joondatud rihma vastaspoolel
oleva soonega.

Enne nutikella esmakordset kasutamist laadige seda.

Võrgurihm on väga hea lahendus, sest see võimaldab
reguleerida ümbermõõtu. 
Käevõru saab kohandada oma randmele. Peate tõstma
hoovad õhukese tööriistaga vastavast küljest, olles
ettevaatlik, et mitte painutada ühtegi elementi.

Enne nutikella esmakordset kasutamist peab see olema
täielikult laetud. Pärast laadimist puudutage ekraani 3
sekundit ja seade lülitub sisse, st ilmub avakuva.

Vajutage ja hoidke all südame löögisageduse mõõtmise
liidese või vajutage lühidalt nuppu, et naasta
peamenüüsse. Mõõtmiste ajalugu kuvatakse südame
löögisageduse põhiliideses.
Seadet tuleb südame löögisageduse jälgimise ajal kanda
tihedalt randmel.

4. Une jälgimine.
Seadme vaikimisi aeg teie une jälgimiseks on 22.00 kuni
8.00, kui kannate seadet magama, saate seejärel
hommikul kontrollida oma eelmise öö uneaega.

SPORDIMOODID
Lülitage spordirežiimile, vajutades pikalt puutenupule. On 9
spordirežiimi: jooksmine, kõndimine, ronimine, jalgrattasõit,
ujumine, pingpong, korvpall, sulgpall, jalgpall. 

STOPPKELL 
Stoppkell käivitatakse stoppkella kasutajaliidese puutenupu
pika vajutamisega. Üks puudutus käivitab ja peatab
tagasiarvestuse. Stoppkella kasutajaliidesest väljutakse, kui
vajutada pikalt puutenuppu.

MEELDETULETUSFUNKTSIOONID 
MÄRKUSED

1 Rakenduse sisselülitamisel tuletab kell teile meelde varem
planeeritud sündmust. See näitab planeeritud sündmuse
algust ja saadab teile teavet selle kohta, millal peaks
lõppema.

Ekraan: IPS 0.96"
Veekindlus: IP68

OLULINE TEAVE PARAMEETRID

Järgnevate juhiste eiramine võib lühendada seadme aku
kasutusiga või põhjustada seadme kahjustusi, tulekahju,
keemilisi põletusi, elektrolüütide lekkeid või kehavigastusi.
-Ärge asetage seadet soojusallikate või kõrge temperatuuriga
alade lähedusse.
-Ärge kasutage äärmuslikes keskkondades.
-Konsulteerige oma kohaliku jäätmekäitluse osakonnaga
vastavalt kohalikele eeskirjadele.

AKU (HOIATUS)

GARANTII
Garantiiteenus:
1. Toodete tavapärase kasutamise korral, kui toode ei ole
defektne mitteinimliku sekkumise tõttu, saavad tarbijad alates
ostukuupäevast tasuta 24 kuu pikkuse garantiiteenuse.
2. üks järgmistest asjaoludest, kui tarbijad ei saa kasutada
garantiiõigusi ja -huvisid:
A. ise tekitatud kahju
B. pärast garantiiaja lõppu
C. kasutusjuhendite mittejärgimine, hooldamine ja toote
kahjustamine
D. ilma loata lahti võtta, parandada tooteid, uputada vette,

Südame löögisagedus: optiline südame löögisagedus
Bluetooth: 4.0
Andur
Kiirendusmõõtur, sammuanalüüs, mäletab
istumisrežiimi, mäletab magamise režiimi
Aku: 120mAh
Süsteemi tugi: Android 5.0+, IOS 9.0+
Sadam: laadimine

Treeningu alustamiseks hoidke puudutusnuppu all, kuni
see vibreerib. Treeningu alustamisel kuvatakse kuupäev,
sammude arv ja südame löögisagedus. Pikk vajutus
puutenupule peatab liikumise ja kuvab jooksvad
treeninguandmed, samas kui ühekordne puudutus lülitab
spordirežiimi välja.

2. Sissetulevatest kõnedest teavitamine. Number, millelt
kõne tuleb, kuvatakse avakuval.

3. Teavitamine sms-st.

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

-Palun ärge kandke oma kella duši all.
-Ärge kandke oma kella kuumutatud basseinis, saunas või
muus kõrge temperatuuriga/niiskusega keskkonnas.
-Ärge kandke kella, kui pesete käsi või nägu või teete töid,
mille puhul kasutate seepi või pesuvahendit.
-Peske oma kellalt pärast merre kastmist kogu sool või
mustus maha.
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1.Kaitse:
-puhastage kell pehme lapiga, et hoida kell ja rihm puhtana
(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, sest need
nõrgestavad veekindlust.

NUTIKELL NAISTE JAOKS
WKW10 

Kasutusjuhend


