
6. Mõõtke oma vererõhku: Mõõtmise tegemiseks valige
seiremenüüst vererõhu mõõtmine. Mõõtmise ajal hoidke
käed lamades ja käekell nahale lähedal. Süstoolse
vererõhu aktsepteeritud norm on 120 mm Hg ja diastoolse
80 mm Hg. Siiski tuleb meeles pidada, et vererõhk muutub
pidevalt päeva jooksul ja ka vanusega. Mida vanemaks te
saate, seda kõrgem on teie vererõhk. Teised standardid
kehtivad ka laste ja krooniliste haigustega inimeste suhtes.

Enne seadme kasutamist lugege kogu kasutusjuhend
hoolikalt läbi. Soovitatav on kasutada ainult seadmega
kaasas olevaid originaalakusid, -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 ja mõned mudelid võivad
erineda standardmudelitest).
Enne esimest kasutamist tuleb seadet laadida vähemalt 2
tundi.
Enne seadme kasutamist peate rakenduse alla laadima ja
installima ning aktsepteerima kõik õigused, sest vastasel
juhul ei ole kõik funktsioonid kättesaadavad.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

8.Sportfunktsioon: valige spordirežiimi liides. Valida saab
paljude spordirežiimide vahel, näiteks: jooksmine,
kõndimine, jalgrattasõit, statsionaarne jalgratas, jooga,
sulgpall. Konkreetse spordirežiimi valimiseks klõpsake
soovitud režiimi ikoonil. Sportimise ajal mõõdab kell aega,
põletatud kaloreid ja südame löögisagedust. Valitud
režiimist väljumiseks vajutage külgmist nuppu või pühkige
ekraani paremale, et kinnitada väljumist.

See toode kasutab magnetilist laadimist.
Ühendage laadija USB-sisendiga ja seadme tagaküljel
olevate laadimiskontaktidega. Kui seade on ühendatud,
algab laadimine automaatselt ja ekraanile ilmub laadimise
ikoon.  Täielik laadimine võtab tavaliselt 2 tundi, seadme
ooteaeg on kuni 25 päeva ja töörežiimil 4-7 päeva. Ärge
kasutage kella laadimise ajal.
Märkus: Ärge ühendage magnetilist laadimiskaablit
korraga kahe juhtiva materjaliga kontakti külge, sest see
võib põhjustada lühise.

4.Pedometer: loeb päeva jooksul tehtud sammude arvu.
Kell nullib keskööl.

5.Kehatemperatuur. Tehke temperatuuritesti pärast 10
minutit nutikella kandmist. Temperatuuri mõõtmiseks
valige Smartwatchi menüüs vastav ikoon. Saate
seadistada rakenduse pideva temperatuuri mõõtmiseks,
valida "Temperatuuri jälgimine" ja seejärel kinnitada. Samuti
saate määrata temperatuuri jälgimise intervalli (mõõtmise
algus- ja lõpuaeg). Seireintervall näitab mõõtmiste
sagedust.

Pärast rakenduse installimist lülitage Bluetooth ja
rakendus oma telefonis sisse. 
Logi sisse. Seda saab teha mitmel viisil, nt Google'i,
Facebooki, WeChati jne kaudu. Seejärel peate esitama
isiklikud andmed, nt hüüdnimi, sugu, sünniaeg, pikkus,
kaal, päevane sammude eesmärk ja kinnitama
nõusolekut.
Vajutage vahekaardil Seadmed nupule Lisa seade.
Hoidke kella telefoni lähedal ja leidke selle asukoht.
Seejärel klõpsake telefonis soovitud mudelil. Smartwatch
palub teil nõustuda telefoniga sidumisega.

Valikuklahvi valimiseks vajutage ja hoidke umbes 3
sekundit all, seejärel vajutage lühidalt puutenuppu, et
valida valikuklahvi. Kui olete oma valiku teinud, vajutage
ja hoidke nuppu umbes 3 sekundit all, et oma valikut
kinnitada. Rakenduses on ka palju valikuid, mille vahel
valida.  Avakuva saab samuti kohandada. Saate valida
taustapildi, näitajate välimuse, elektroonilise kella puhul
saate valida kuvatava aja värvi ning saate lisada
koduekraanile sammude, südame löögisageduse,
põletatud kalorite ja läbitud distantsi ikoonid.

LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAME TEID MEIE
TOOTE OSTMISE EEST!

 3.Tegevusteave: laiendatav avakuval (pühkige vasakule) -
sammude arv, läbitud vahemaa, keskmine südame
löögisagedus ja päevas põletatud kalorid. Andmed on
salvestatud rakenduses. Loendur nullib kell 24:00.

Laadige alla ja installige rakendus
SMART TIME PRO ning veenduge, et
teie kell saab andmeid rakendusega
sünkroonida. Rakendus võimaldab teil
seada eesmärke, analüüsida andmeid ja
palju muud.

Enne esmakordset kasutamist tuleb kell laadida ja sisse
lülitada.

ESIMENE KASUTAMINE
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7.Südame löögisagedus: oodake 2 sekundit enne
mõõtmise alustamist. Mõõtmine toimub naha
skaneerimisel rohelise optilise valgusega. Kui soovite
mõõtmise peatada 
Lohistage sõrme paremale või vasakule. Normid 
Südame löögisageduse tulemused on 60-90 lööki minutis.
Professionaalsetel sportlastel võib südame löögisagedus
olla alla 60 löögi minutis. Intensiivse treeningu ajal võivad
mõõtmised siiski ulatuda kuni 200 löögi minutis.

1. Kellaaeg/kuupäev: sünkroonib kuupäeva ja kellaaja
telefonist pärast nutikella edukat ühendamist rakendusega.

2. Olekuriba: seda saab avakuvalt ekraanilt laiendada
(pühkige alla). See kuvab teavet Bluetooth-ühenduse
oleku, energiatarbimise, heleduse ja seadete, vibratsiooni ja
Ära häiri režiimi kohta.

9. Une jälgimine: kui kasutaja uinub, lülitub kell
automaatselt une tuvastamise funktsioonile. Nutikell
salvestab andmeid, nagu une kestus ja kvaliteet une ajal,
samuti ärkamiste arv öö jooksul. Andmed saadetakse
rakendusse.

10. Kaamera: see funktsioon võimaldab teil teha pilte
eemalt, kui kell on ühendatud teie telefoniga. 11. Kaamera:
see funktsioon võimaldab teil teha pilte eemalt, kui kell on
ühendatud teie telefoniga.
11. Alarm: saab seadistada telefonis oleva rakenduse abil.
12. Telefoni leidmine: vajutage, et käivitada telefonis häire.
13. Ajakava: saate määrata kuni 5 kohtumist (näidatakse
kella) ja saada nende kohta meeldetuletusi.
14.Tervishoiu: Menstruatsioonitsükli meeldetuletus: tuleb
seadistada rakenduse kaudu.
15.Taustavalgus: saate määrata ekraani taustavalgustuse
kestuse (5-8 sekundit). Lühem aku säästab aega
16. Lülitage ekraan sisse, libistades seda: Kui käivitate
funktsiooni, ilmub see teie määratud ajal.
17. Sõnumid: (pühkige paremale) Klõpsake kellal kuvataval
sõnumil, et näha selle sisu ja kerida üles- või allapoole.
Väljumiseks pühkige paremale.

Garantiiteenus:
1. Toodete tavapärase kasutamise korral, kui tootel ei ole
mehaanilisi kahjustusi ja kui seda ei ole põhjustanud
väärkasutus, võivad tarbijad kasutada tasuta garantiiteenust
24 kuu jooksul alates ostukuupäevast.
2.Tarbija ei saa garantii alusel nõudeid esitada, kui:
A. Nad on ise kahju tekitanud,
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 kella duši all.
-Ärge kandke kella kuumutatud basseinis, saunas või muus
kõrge temperatuuri/niiskusega kohas.
-Ärge kandke kella käte või näo pesemise ajal ega töötades
kohtades, kus kasutatakse seepi või puhastusvahendeid.
-Pärast merre kastmist puhastage kella soolast ja mustusest.

GARANTII

1. Nõrk aku:
Kui aku on tühi, laadige seadet kohe, et kaitsta aku eluiga.
2. Laadimine:
Ärge kasutage kella laadimise ajal.
3. ärge kasutage kella laadimise ajal.
50 kraadi Celsiuse järgi võib põhjustada seadme
ülekuumenemist, deformeerumist ja põlemist.
4.Ärge ujuge, sukelduge ega kasutage seadet vee all.
5.Seade kasutab sisseehitatud akut ja seda ei tohi ise lahti
võtta.
6.Vältige kokkupuudet silmade ja nahaga aku purunemise
ja lekke korral.

1.Kaitse:
-Puhastage kell pehme lapiga, et hoida kell ja rihm puhtana
(kasutage puhast vett või merevett).
- Veenduge, et pulsikella lääts on teie naha lähedal.
- teie randme nahatemperatuur on ilmastiku tõttu liiga madal,
mis mõjutab südame löögisageduse jälgimist.
2. kaaluge veekindlust (isegi kui tegemist on veekindla
kellaga):
Pange tähele järgmisi meetodeid, kuna need mõjutavad
veekindlust.www.watchmark.com
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LAADIMINE
Laadimine toimub kaasasoleva laadimiskaabli abil. Kui
laadimine on lõppenud, käivitub kell automaatselt. Kui te ei
kasuta kella kauem kui kuu aega, laadige see täielikult ja lülitage
see välja, et säilitada aku mahutavus.

OLULINE TEAVE
OHUTUSMEETMED

Rakenduses leiate vahekaardilt "Staatus" sellised andmed nagu:
- Päeva jooksul astutud sammude arv, põletatud kalorite arv ja
läbitud vahemaa.
- Südame löögisageduse mõõtmised kogu päeva jooksul
kuvatakse graafikul. Saadaval on ka teave maksimaalse,
keskmise ja minimaalse südame löögisageduse kohta.
- Vererõhu mõõtmised kuvatakse graafikul.
- Une kvaliteet kuvatakse graafikuna. Annab kogu uneaja ja
täpsed andmed une kvaliteedi kohta.
- Kehatemperatuuri mõõtmine kogu päeva jooksul.

IGAPÄEVASED MÕÕTMISED

NÕUDED RIISTVARALE

iOS 11.0 või uuem
Android 5.0 või uuem
Bluetooth 4.0 tugi
 

Android 5.0 +              iOS 11.0 +

18. Push-teated: Vajutage "Seadmed", valige "Push-teated" ja
märgistage, milliseid teateid soovite saada.
19. Sissetulevad kõned: Vajutage "Seadmed", valige
"Sissetulevad kõned", seejärel eemaldage märkeruut "Lubatud",
et saada kõnedest teavitusi, ja "Kinnitage".
20. Ära häiri: Kui see on aktiveeritud, ei saa kasutaja määratud aja
jooksul ühtegi teadet (välja arvatud häireid). 
21. Hõivatud: saate rakenduse abil määrata, millal minna. Selle
seadistamiseks minge rakenduse ikoonile "Seadmed" ja valige
"Kättesaadavus".
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