
Enne kasutamist lugege hoolikalt läbi kõik
juhised. Soovitame kasutada ainult
originaalakusid, -laadijat ja -tarvikuid. Soovitame
kasutada ainult seadmega kaasas olevaid
originaalakusid, -laadijat ja -tarvikuid.
Tootja ja turustaja ei vastuta teiste tootjate
tarvikute kasutamise eest.
(Käesolevas kasutusjuhendis mainitud
funktsioonid võivad mudeliti veidi erineda, kuna
kasutusjuhend on nutikella üldine kirjeldus ja
mõned mudelid võivad erineda
standardmudelitest).
Enne esimest kasutamist tuleb seadet laadida
vähemalt 2 tundi.
Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla
laadima, paigaldama ja aktsepteerima kõik
õigused, sest vastasel juhul ei ole kõik
funktsioonid kättesaadavad.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

Laadige FitCloudPro rakendus oma telefoni.
Seda saab teha kahel viisil:
Skaneerige QR-kood oma kellaga.
Leia rakendus Play Store'ist või App Store'ist ja
paigalda see.
Kui rakendus on paigaldatud, lülitage
Bluetooth sisse ja avage FitCloudPro
rakendus. Lubage teavitused ja muud
rakenduses nõutavad õigused. Logige sisse ja
sisestage oma isikuandmed. Vajutage nuppu
"Lisa seade", leidke oma "L11" seade (lülitage
enne ühendamist nutitelefonis GPS sisse) ja
vajutage nuppu "Ühenda".

NUPUD
Ülemist nuppu kasutatakse seadme sisse/välja
lülitamiseks. Nutikella sisse- või väljalülitamiseks
hoidke nuppu 3 sekundit all.
Alumine nupp lülitab taskulambi sisse/välja.
Puudutage avakuval olevaid juhiseid:
- Nipsake allapoole, et pääseda ligi teabele
kellamudeli, QR-koodi, heleduse taseme, aku oleku ja
selle kohta, kas seade on edukalt teie telefoniga
ühendatud.
- Sissetulevate sõnumitega tutvumiseks pühkige
ülespoole.
- Nipsake vasakule, et pääseda juurde sellistele
funktsioonidele nagu sammuloendur, aja mõõtmine ja
spordirežiimid.
- Nipsake paremale, et pääseda juurde
lisafunktsioonidele, nagu stopper, keel ja seadme
väljalülitamine.

Enne kella esmakordset kasutamist peab see olema
täielikult laetud. Pärast laadimist käivitub seade
automaatselt.
Joondage laadimispea ja ühendage see magnetilise
imemislaadimise pistikupessa, kuni kella ekraanile
ilmub laadimissümbol (2 tundi pidevat laadimist).

Sammuloendur: see funktsioon loendab
igapäevast sammude arvu, põletatud
kaloreid ja läbitud vahemaad.
Une jälgimine: nutikell hakkab automaatselt
mõõtma teie une kvaliteeti alates kella 22.00
kuni 8.00. Üksikasjalik unekvaliteedi
aruanne on saadaval rakenduses.
Tervis:

1.

2.

3.

4.Vererõhk. Mõõtmisaeg on ligikaudu 48
sekundit. Pidage meeles, et vanematel
inimestel on kõrgem vererõhk kui noorematel.
Seevastu naistel on madalam vererõhk kui
meestel.
5: SP02H on hapniku protsentuaalne sisaldus
veres. Normiks on 94-99%.
6.EKG: Kui EKG-andur on ühendatud, võtab
mõõtmine umbes 30 sekundit. Kui mõõtmine
on lõpetatud, kuvatakse teade "ToApp". EKG
mõõtmine salvestatakse rakendusse, mida
saab teiste kasutajatega jagada võrdluseks.
7. Spordirežiimid.
Pärast tegevuse valimist klõpsake sellel ja
alustage treeningut. Te võite tegevuste vahel
teha pausi ja seejärel jätkata neid. 

LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAME TEID
MEIE TOOTE OSTMISE EEST!

APLIKATSIOON

LAADIMISJUHISED

FUNKTSIOONID

- Südame löögisageduse mõõtmine:
oodake enne mõõtmist 2 sekundit.
Mõõtmine toimub naha skaneerimisel
rohelise optilise valgusega. Mõõtmise
peatamiseks liigutage sõrme paremale või
vasakule. Südame löögisageduse
tulemuste norm on 60-90 lööki minutis.
Professionaalsetel sportlastel võib
südamelöökide arv minutis olla alla 60.
Intensiivse treeningu ajal võib siiski saada
kuni 200 südamelööki minutis.

Sagedus, põletatud kalorid, läbitud
vahemaa, sammude arv ja liikumiskiirus
registreeritakse vastavalt tegevusele.
8. Muusika kaugjuhtimine: saate kella abil
juhtida telefonis mängivat muusikat.
9. ilmaprognoos. Telefon peab olema
varustatud GPSiga ja kohalikke
ilmastikutingimusi saab tavalisest
võrgukeskkonnast.
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GARANTII
Garantiiteenus:
1.Toodete tavapärase kasutamise korral ja
tingimusel, et toode ei ole väärkasutusest
tingitud mehaaniliste vigastuste tõttu
kahjustatud, saavad tarbijad tasuta
garantiiteenuseid 24 kuu jooksul alates
ostukuupäevast.
2. Tarbija ei saa garantiid kasutada, kui:
A. kahju on ise tekitatud,
B. garantiiaeg on lõppenud,
C. kasutaja ei ole kasutanud toodet vastavalt
kasutus- ja hooldusjuhendile,
D. tooted on lahti võetud, ise parandatud või
vette kastetud.

- Ärge kandke kella duši all.
- Ärge kandke kella kuumutatud basseinis,
saunas või muus kõrge temperatuuri ja
niiskusega keskkonnas.
- Ärge kandke kella käte või näo pesemise või
seebi või pesuvahendi käsitsemise ajal.
- Loputage kellalt sool ja mustus pärast merre
kastmist.

OLULINE TEAVE
1.Ohutus:
- Pühkige kellat pehme lapiga, et hoida kell ja
rihm puhtana (kasutage tavalist vett või
merevett).
- Veenduge, et kella pulsilääts on teie naha
lähedal.
- Ilmastiku tõttu on randme nahatemperatuur
liiga madal, mis mõjutab südame
löögisageduse reguleerimist.
2.Märkused veekindluse kohta (isegi kui
tegemist on veekindla kellaga):
Palun pöörake tähelepanu järgmistele
meetoditele, kuna need halvendavad
veekindluse omadusi.

ETTEVAATUSTEL
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 kraadi
Celsiuse kraadi võib laadimise ajal
põhjustada seadme ülekuumenemist,
deformeerumist ja põlemist.
Ärge ujuge, sukelduge ega kasutage seadet
vee all.
5.Seade kasutab sisseehitatud akut ja seda ei
saa eraldi lahti võtta.
6.Vigastuse või aku lekke korral vältige
kokkupuudet silmade ja nahaga.

LISAFUNKTSIOONID
- Keel/kellaaeg/kuupäev: sünkroniseerib
kuupäeva, kellaaja ja keele teie telefonist, kui
see on ühendatud Bluetoothi kaudu.
- Peamine liides. Kui olete oma valiku teinud,
valige see lühikese klõpsuga.
- Teated: sünkroniseeri kõik telefoni teated,
näiteks Facebook, WhatsApp, SMS, e-post
jne.
- Häire: saate seadistada APPis mitu häireid.
- Stoppkell. Kellal on viimase 20 mõõtmise
ajalugu.
- Taimer: määrake aeg, mille jooksul soovite,
et taimer loeb tagasi. Kui tagasiarvestus on
lõppenud, hakkab taimer vilkuma.
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