
Enne kasutamise alustamist peaksite hoolikalt
läbi lugema kogu kasutusjuhendi. Soovitatav
on kasutada ainult originaalakut, -laadijat ja -
tarvikuid, mis kuuluvad seadmega kaasas
olevasse komplekti.
Tootja ja edasimüüja ei vastuta kolmandate
osapoolte tarvikute kasutamise eest.
(Käesolevas kasutusjuhendis loetletud
funktsioonid võivad mudelite lõikes veidi
erineda, kuna kasutusjuhend on nutikella
üldine kirjeldus, mõned mudelid võivad
standardist erineda).
Enne esimest kasutamist tuleb seadet laadida
vähemalt 2 tundi.
Enne seadme kasutamist peate rakenduse
alla laadima, installima selle ja aktsepteerima
kõik õigused, 
vastasel juhul ei ole kõik funktsioonid
saadaval.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAN TEID
 ET OSTSITE MEIE 

TOOTE EEST!EE
LAADIMISJUHISED

Laadige kella komplektis oleva asjakohase
laadijaga. Kell käivitub laadimise ajal
automaatselt.

Laadige alla ja installige rakendus SMART TIME
PRO, et teie kell saaks andmeid rakendusest
sünkroonida.  Rakendus võimaldab teil seada
eesmärke, analüüsida andmeid ja palju muud.
SMART TIME rakendus töötab iOS 8.0 ja
Android 4.4 versiooniga. 

AKTIVEERIMINE

FUNKTSIOONID
1. Lülitage nuppu
Vajutage kella avalehel pikalt, et avada erinevad
valimisnupud, seejärel valige soovitud
valimisnupp pühkides.

2. Suure kiirusega klahvi lüliti
Libistage valimisnuppu, et siseneda kiirklahvi
kasutajaliidesesse, saate seadistada BT3.0,
helitugevust, keelt, tausta, seadeid, vibratsiooni,
lumianid, žeste, teemat, äratust, kella ja
lennurežiimi.

3. Südame löögisagedus
Vajutades avalehel allapoole nuppu, jõuate kiiresti
südame löögisageduse kasutajaliidesesse. Või
saate oma südame löögisagedust kontrollida
menüüst -> Südame löögisagedus. kandke oma
kella õigesti. Avage kella südame löögisageduse
funktsioon ja mõõtke käsitsi.

4.Sportrežiimid
Kui soovite siseneda spordirežiimi, libistage lihtsalt
kella nägu paremale, võite siseneda ka
peamenüüst -> Sportrežiim. Nutikell toetab
erinevaid spordialasid, näiteks: jooksmine
siseruumides, jooksmine õues, jalgrattasõit,
ronimine, maraton ja palju muud.

5. sammuloendur
Puudutades sõrmega üles, saate vaadata
sammude arvu, pulssi, kaloreid ja vahemaad
jooksva päeva kohta. Või saate kontrollida südame
löögisagedust peamenüüst -> sammumõõtja.

6. Helisev
Sport versioon toetab ainult Bluetooth ühendust,
SIM-kaardi kaudu ühendamise asemel on
telefonikõne toe kaks versiooni: : pärast edukat
Bluetooth 3.0 ühenduse loomist annab kell
automaatselt häält või saate telefonile
vastamiseks või numbri valimiseks lülitada
järgmise meetodiga

7. Uinumise jälgimine
Kella kandmisel jälgib kell teie und. Pärast
uneandmete sünkroonimist rakendusega saate
vaadata oma uneandmeid rakenduses.

8. Kaugseire
See funktsioon võimaldab teil mobiilikaamerat
eemalt juhtida ja fotosid teha.

9. Istuv eluviis
Liiga kaua istumine ei ole tervisele kasulik. Saate
oma kella või rakendusega määrata aja, mis
tuletab teile meelde, et peaksite liikuma.

PARAMEETRID
Randme pikkus: 271 mm (koos numbrimärgiga)
Randme laius: 22 mm
Kaal: 66 g 
Aku: 320 mAh liitiumpolümeer
1,3-tolline ekraan
Juhtseadmed: puuteekraan
Bluetooth: 3.0 ja 4.0
Veekindel: IP67 (veekindel, ainult igapäevaste
tegevuste ajal. See on veekindel, kui sajab vihma või
kui pesete käsi. Ärge kandke seda auto pesemise,
ujumise, sukeldumise või duši all käimise ajal.

4.Ärge ujuge, sukelduge ega kasutage seadet
vee all.
5. Seade kasutab sisseehitatud akut ja seda ei
tohi eraldi lahti võtta.
6. Kui aku puruneb ja lekib, vältige kokkupuudet
silmade ja nahaga.

1.Kaitse:
-(kasutage puhast vett või merevett).
-Varuge, et kellal olev pulsilääts oleks naha
lähedal
-Rannikul oleva naha temperatuur on
ilmastiku tõttu liiga madal, mis mõjutab
südame löögisageduse kontrollimist.
2.Veekindlad märkused (isegi kui tegemist
on veekindla kellaga):
Järgmisi meetodeid tuleb tähele panna,
kuna need nõrgestavad veekindlust.

MÕÕTMED

OLULINE TEAVE

Garantiiteenus:
1. Toodete tavapärase kasutamise korral, kui
tootes ei ole mehaanilisi kahjustusi ja seda ei ole
põhjustanud väärkasutus, saavad tarbijad 24
kuu jooksul alates ostukuupäevast tasuta
garantiiteenust kasutada.
2. Tarbijad ei saa garantiiteenust 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. 

-Ärge kandke oma kella duši all.
-Kella ei tohi kanda isoleeritud basseinis, saunas
või muus kõrge temperatuuri/niiskuse
keskkonnas.
-Ei kandke kella, kui pesete tööl käed või nägu
seebi või pesuvahendiga.
-Peske kellalt maha sool või mustus, kui kastate
seda merre.

GARANTII

1.Patarei tühi
Kui aku on tühi, peaksite aku kaitsmiseks seadet
viivitamatult laadima.
2.Laadimine:
Ärge kasutage kella laadimise ajal.
3.Keskkonnatemperatuur laadimise ajal üle 
50 kraadi C võib põhjustada seadme
ülekuumenemist, deformeerumist ja põlemist.
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M5

 
Kasutusjuhend 


