
Füüsiline nupp:
- Pikk vajutus lülitab seadme sisse/välja.
- Lühike vajutus lülitab peaekraani sisse/välja.
- Valitud funktsiooni lühike vajutus viib tagasi
põhiekraanile.

Puudutusnupp:
- Peakuval pühkige ülespoole, et siseneda kella
peamenüüsse.
- Kui olete funktsiooni valinud, puudutage seda
tegevuse käivitamiseks.
- Funktsioonist saate väljuda, kui libistate sõrme
paremale.
- Peamenüüst pühkige paremale, et siseneda
teavituskeskusesse.
- Peamenüüst pühkige südame löögisageduse
mõõtmiseks vasakule.
- Peamenüüst pühkige allapoole, et siseneda
seadistustesse. 

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 käesolev kasutusjuhend on
nutikella üldine kirjeldus, mõned mudelid võivad
standardist erineda).

Palun laadige seadet vähemalt 2 tundi, enne kui seda
esimest korda kasutate.
Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima,
installima rakenduse ja aktsepteerima kõik volitused,
vastasel juhul ei ole kõik funktsioonid kättesaadavad.

Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

See toode kasutab magnetilist laadimist.
Ühendage laadija USB-sisendisse ja seadme tagumistesse
laadimisviikudesse. Kui seade on ühendatud, algab
laadimine automaatselt ja ekraanile ilmub laadimise ikoon. 

Täielik laadimine võtab tavaliselt 2 tundi, seadme ooteaeg
kuni 30 päeva, ooterežiimil 5-7 päeva. Ärge kasutage kella
laadimise ajal.

Ettevaatust: Ärge ühendage magnetilist laadimiskaablit
üheaegselt 2 kontaktiga juhtiva materjaliga, sest see võib
põhjustada lühise.

Kui rakendus on käivitunud, koputage valikut "Seade"
(alumine nurk). Seejärel valige "Push Messages" ja valige,
milliseid teateid soovite saada. Saate valida kõike. 
 Saadaval on funktsioon "sissetulevad kõned", selle
lubamiseks peate rakenduses selle valiku märkima.
Pärast selle funktsiooni kontrollimist on teie telefonile
saabuvad kõned kellal nähtavad. Samuti on olemas
funktsioon "SMS-teated", selle käivitamiseks peate selle
valiku rakenduses märkima. Telefonile saadetud SMS-
sõnumid on kellal nähtavad.
Sõnumite vaatamiseks pühkige koduekraanil paremale. 

LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAN TEID 
MEIE TOOTE OSTMISE EEST!

NUPPUDE SELGITUS
Selleks, et hoida oma kella telefoniga ühenduses, peate
alla laadima rakenduse "TFit". Seda saab teha kahe
meetodi abil:
1.Android / iOS telefon:
Skaneeri QR-koodi e, et laadida alla "TFit"
2.Android-telefon: otsige ja laadige rakendus "TFit" alla
Google Play'st.
iOS-telefon: otsige ja laadige rakendus "TFit" Apps Store'ist
alla.

LAADIMISJUHISED APLIKATSIOON UUDISED

Kui rakendus on paigaldatud, aktiveerige Bluetooth ja
rakendus oma telefonis. Kinnitage teated ja muud õigused,
mida nad küsivad. Täitke oma isiklikud andmed - valige
"Minu" all paremas nurgas. 
Kellade ühendamiseks klõpsake allnurgas:
"Seade" ja seejärel "Lisa seade". Telefon otsib bluetooth-
seadmeid ja te peate valima sobiva mudeli (L8,).

TAOTLUSE AJAKOHASTAMINE
Praeguste rakenduste kasutamiseks peate neid
regulaarselt uuendama. Teave rakenduse kohta on
esitatud ikoonis "Minu" paremas alumises nurgas. 
 Bluetoothi protokoll erineb kõigi mobiiltelefonide
markide puhul. Mõnikord on Bluetooth-ühendus
mobiiltelefoni ja nutikella vahel ebastabiilne. Seejärel
peaksite Bluetoothi taaskäivitama ja seejärel proovima
uuesti ühendust luua. Andmeedastuse sujuvaks
muutmiseks tuleb teha mõned telefoni seadistused. 

Füüsiline nupp

- Keel / Kellaaeg / Kuupäev : sünkroonib kuupäeva,
kellaaja ja keele teie telefonist, 
kui Bluetooth on ühendatud. Andmed uuendatakse, kui
nutikell on edukalt rakendusega ühendatud. 
- Pealiides : Peakuva väljanägemise muutmiseks hoidke
seda 2 sekundit all ja seejärel saate teha valiku
valimisnuppu. Kui olete oma valiku teinud, valige see
lühikese klõpsuga. 
Meil on valida 4 diali vahel.
- Uneseire: nutikell lülitub automaatselt sisse 
alates 22:00 kuni 8:00 hommikul. Kõik üksikasjad teie une
kvaliteedi kohta 
saate vaadata rakenduses. Kui kell on ühendatud
telefoniga, salvestatakse une kvaliteedi andmed
automaatselt. 
rakenduses.
- Teated: kõik teated, näiteks Facebook, WhatsApp, SMS,
e-post jne. Kui soovite kuvada teavitusi koos sisuga, peate
seadistama Facebooki ja WhatsAppi teavituste
üksikasjade kuvamise oma telefoni rakendustes. Kell
näitab 5 viimast teadet. Saate neid lugeda ja pühkida
järgmise sõnumi lugemiseks.  Kell vibreerib, kui saabub
kõne või sõnum. Samuti saate kõne vibratsiooni välja
lülitada, vajutades füüsilist nuppu. 

PEAMISED FUNKTSIOONID

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):
 Palun pöörake tähelepanu järgmistele meetoditele, kuna need
nõrgestavad veekindlust.
-Palun ärge kandke kella duširuumis.
-Ärge kandke kella isoleeritud basseinis, saunas või muus kõrge
temperatuuriga/niiskusega keskkonnas.
-Ärge kandke kella, kui pesete käsi või nägu, teete tööd, kus
kasutate seepi või pesuvahendit.- Pärast merre kastmist peske
kellalt kogu sool või mustus maha.

Siiski on oluline meeles pidada, et vererõhk kõigub
pidevalt päeva jooksul ja muutub ka vanusega. Mida
vanem on inimene, seda suurem on surve. Samuti on
erinevad normid laste ja krooniliste haigustega inimeste
jaoks.
- Vere hapnikuga varustamine: SP02H on hapniku
protsentuaalne sisaldus veres. 
Norm on 94-99%. . Mõõtmise teostamiseks sisestage O2
menüüs ikoon. Kui mõõtmine on õige, ilmub tulemus
ekraanile.
- Südame löögisagedus: Oodake 2 sekundit, et mõõtmine
algaks. Mõõtmine toimub naha skaneerimisel rohelise
optilise valgusega. Kui soovite mõõtmise peatada, libistage
sõrme paremale või vasakule. Südame löögisageduse
mõõtmise tulemuste normiks on 60-90 lööki minutis.
Professionaalsetel sportlastel võib olla vähem kui 60 lööki
minutis. Kuid intensiivse treeningu ajal võib mõõtmine olla
kuni 200 lööki minutis. 
 - Sportrežiimid: Valida saab 7 spordirežiimi vahel:
kõndimine, jooksmine, jalgrattasõit, ronimine, ujumine,
võrkpall, sulgpall.
Pärast tegevuse valimist klõpsake sellel ja alustage
treeningut. Tegevuse ajal võite teha pausi ja seejärel
jätkata. Sõltuvalt tegevusest salvestatakse teie südame
löögisagedus, põletatud kalorid, läbitud vahemaa,
sammude arv ja kiirus, millega te liikusite. 

GARANTII
Garantiiteenus:
1. toodete tavapärase kasutamise korral, kui toode ei ole
mehaaniliselt kahjustatud ja kui see ei ole põhjustatud
väärkasutamisest, 
24 kuud alates ostukuupäevast saavad tarbijad kasutada 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 toote lahti võtnud, parandanud või sukeldunud sellesse. 
vees.
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 Seisundiriba: Laiendab avakuval (pühkige alla). 
Kuvab Bluetooth-ühenduse olekut, energiatarbimise teavet
ja heleduse reguleerimist, samuti seadistusi. 
- Teave tegevuse kohta: Avakuval kuvatavad andmed -
astutud sammude arv, läbitud vahemaa ja päeva jooksul
põletatud kalorid. Andmed salvestatakse rakendusse.
Tagasiarvamise taimer lähtestub kell 24:00. 
- Muusika kaugjuhtimine: telefonis mängitavat muusikat
saab juhtida kella abil. Pärast telefoni muusika
sisselülitamist valige nutikella menüüs muusika ikoon. 
- Ilmaprognoos: Ilm on sünkroonitud kellarakenduse
rakendusega. Telefonil peab olema GPS-funktsioon ja see
peab saama kohalikke ilmastikutingimusi tavalisest
võrguolukorrast.
- EKG : mõõtmine tuleb teha rakenduses. Pärast vasakul
asuva ikooni "HOME" sisestamist valige "EKG - mõõtmine" ja
oodake 60 sekundit pärast mõõtmise alustamist. Kui
mõõtmine on lõppenud, kuvatakse meile terviseindeks. 
- Vererõhk: Mõõtmise ajal peaksid käed olema lamades.
Mõõtmisaeg on ligikaudu 48 sekundit. Pärast õiget
mõõtmist kuvatakse ekraanil tulemus. Süstoolse vererõhu
norm on 120 mm Hg ja diastoolse vererõhu norm 80 mm
Hg.

OLULINE TEAVE
- Häire: rakenduse kaudu saate seadistada mitu häireid.
- Stoppkell: Stoppkella funktsioon on aja mõõtmiseks. Kellal on
viimase 20 mõõtmise ajalugu.
- Minuteman: Seadke aeg, mida hakatakse tagasi lugema. Kui
tagasiarvestus on lõppenud, hakkab kell vibreerima.
- Konfigureerige üksused:
Telefoni leidmine: koputage seda funktsiooni ja teie telefon
heliseb. 
Bluetooth-kaamera: selle võimaluse kasutamiseks avage oma
telefon ja minge rakendusse, seejärel leidke kellal
kaamerafunktsioon ja vajutage seda. Seejärel vajutage lihtsalt
kellal olevale kaamerapildile ja foto on tehtud. Fotod
salvestatakse telefoni albumisse.
Istuv eluviis, vee meeldetuletus: Rakenduse abil saate määrata,
millal peaksite liikuma või vett jooma. Seadete tegemiseks
minge rakenduses ikoonile "Seade" ja valige "Käevõru
funktsioonide seaded".
- Ekraani heledaks muutmine, kui tõstate randme: seadistage
rakenduses "Ekraani helendamiseks tõstke käsi". - funktsioon,
mis on saadaval jaotises "Käevõru funktsioonide seaded".
Kui tõstate randme üles, kuvatakse avakuva.  Kui see funktsioon
on sisse lülitatud, on energiatarve suurem.
- Andmeedastus: Kõik andmed salvestatakse rakendusse, olgu
need siis sammud, südame löögisageduse mõõtmine, une
kvaliteet või spordirežiim.
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