
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 ja installima ning aktsepteerima kõik volitused,
vastasel juhul ei ole kõik funktsioonid kättesaadavad.
Ettevõte jätab endale õiguse muuta käesoleva
kasutusjuhendi sisu.

Terviserihma laadimiseks tõmmake ekraani kõrval olev
rihm välja, mis paljastab USB-pordi, ja seejärel asetage ots
mis tahes USB-porti. Sisselülitamine: hoidke
puudutusnuppu pikemalt all Väljalülitamine: lülitage
ekraan lehele, et lülitada kell välja, seejärel hoidke
puudutusnuppu pikemalt all.

2.4 Vererõhu mõõtmine: Mõõtmiseks otsige kella
menüüst valik BP mõõtmine ja mõõtmine algab
automaatselt. Teie käed peavad olema keha peal ja kell
peab olema kindlalt vastu nahka surutud. Süstoolse
vererõhu aktsepteeritud norm on 120 mm Hg ja
diastoolse vererõhu norm 80 mm Hg . Siiski tuleb meeles
pidada, et vererõhk kõigub pidevalt päeva jooksul ja
muutub ka vanusega. Mida vanem on inimene, seda
suurem on surve. Samuti on erinevad standardid laste ja
krooniliste haigustega inimeste jaoks.

2.5 Run, spordirežiim: leiate kella menüüst lehekülje, kus
on kirjas "RUN", ja hoidke ekraani all, et käivitada
funktsioon. Kui soovite mõõtmise lõpetada või sellest
funktsioonist väljuda, puudutage ekraani, et valikute vahel
liikuda. Valiku kinnitamiseks hoidke ekraani all.

LUGUPEETUD KLIENT, TÄNAN TEID 
MEIE TOOTE OSTMISE EEST!

 

Enne kella esmakordset kasutamist tuleb see laadida
ja aktiveerida. 

ESIMENE KASUTAMINE 

FUNKTSIOONID

1.1 Sa pead alla laadima rakenduse "WoFit" iOS-
telefonidele ja rakenduse "morePro" Androidile,
kasutades selleks ettenähtud poodi või QR-koodi.

LAADIMISJUHISED

APLIKATSIOON

1.2 Kui rakendus on paigaldatud, aktiveerige Bluetooth
ja rakendus oma telefonis.
Kinnitage küsitud teavitused ja muud õigused. 
Loo konto, täida oma profiili andmed, nagu nimi, vanus,
kaal jne, ja järgige rakenduse poolt näidatud samme.
1.3 Funktsioonide vahel vahetamiseks kasutage
ekraani allosas asuvat puutenuppu.

2.3 Nutikell saab automaatselt jälgida teie õhtust und,
koputage ekraanile ja lülitage uneekraanile, et kontrollida
oma une kvaliteeti. Pärast selle funktsiooni käsitsi
aktiveerimist saab kell tuvastada andmeid
pärastlõunasest uinakust ja mittestandardsetest
magamistundidest (nt öösel töötamine). Andmed
saadetakse rakendusse. Une mõõtmine on võimalik
vahemikus 22.00-8.00. 

2.6 Kellaaeg ja kuupäev : seade sünkroonib kuupäeva ja
kellaaja teie telefonist, kui nutikell on edukalt rakendusega
ühendatud.

2.7 Jalamõõtja : loeb ühe päeva jooksul tehtud sammude
arvu. Kell nullib keskööl.

2.8 Tegevusteave: Teisel ekraanil kuvatavad andmed -
astutud sammude arv, läbitud vahemaa ja päeva jooksul
põletatud kalorite arv. Andmed salvestatakse rakendusse.
Loendur nullib kell 24:00. 

2.9 Vere hapnikuga varustatuse jälgimine: Valige kella
menüüst valik SpO2 vere hapnikuga varustamine. Pärast
mõõtmist kuvatakse tulemus kella ekraanil. Normiks on 94-
99%.

3.0 Stoppkell: Selleks, et aktiveerida stopperkella
funktsioon, tuleb see esmalt rakenduses aktiveerida.
Minge jaotisse "Seaded", seejärel "Seade" ja lülitage sisse
valik "Stoppkell". 

2.1 EKG mõõtmine: mõõtmiseks sisestage nutikellale
kättesaadav EKG valik ja hoidke ekraani all, et alustada
mõõtmist. Hoidke mõõtmise ajal metallist plaati kella
esiküljel. Kella elektroodid peavad olema vastu nahka.
Tulemus on saadaval rakenduses. 

2.2 Seade suudab automaatselt tuvastada mõned
igapäevased tegevused (sammude arv, vahemaa,
põletatud kalorid).

EKG mõõtmise ajal veenduge, et kell on teie
vasakul käel, hoides sõrme vastu kella
metallosa ees.
EKG mõõtmise ajal veenduge, et kella alumisel
küljel olev elektrood sobituks tihedalt teie naha
külge; kui see ei sobi piisavalt hästi, niisutage
nahka veega.
Ärge liigutage ega rääkige testi ajal.
Une mõõtmisel veenduge, et kell on teie naha
vastas. 
Kui hapnikusignaal on liiga nõrk, võtke kell välja
ja asetage sõrm kella põhjas olevale andurile.
See seade ei ole meditsiiniseade, mõõtmised
on ainult soovituslikud.
Une mõõtmiseks kasutatav andur põhineb
kiirendusel, seega võib lamamist pidada uneks. 

OLULINE TEAVE

Garantiiteenus:
1. Toodete tavapärase kasutamise korral, kui tootel ei
ole mehaanilisi kahjustusi ja kui see on põhjustatud
väärkasutamisest, saavad tarbijad 24 kuud alates
ostukuupäevast 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 demonteerinud, parandanud või sukeldunud
vette.

GARANTII

-Ärge kandke oma kella duši all.
-Ärge kandke kella isoleeritud basseinis, saunas või muus
kõrge temperatuuriga/niiskusega keskkonnas.
-Ärge kandke kella käte või näo pesemise ajal, tehes tööd,
kus kasutate seepi või pesuvahendit.
-Pärast merre kastmist peske kellalt kogu sool või mustus.

1.Madal aku:
Kui aku tase on madal, laadige seade kohe, et kaitsta
aku kestvust.
2. Laadimine
Ärge kasutage kella laadimise ajal.
3.Ambient temperatuur laadimise ajal eespool 
50 kraadi C võib põhjustada seadme ülekuumenemist,
deformeerumist ja põlemist.
4.Palun ärge ujuge, sukelduge ega kasutage seadet vee
all.
5.Seade kasutab sisseehitatud akut ja seda on keelatud
ise lahti võtta.
6. aku purunemise ja lekke korral vältige kokkupuudet
silmade ja nahaga.

Selleks, et sõnumite ja kõnede teavitused jõuaksid
teie kellale, peab ühendus telefoniga olema hea. 
Selleks, et sõnumite ja kõnede teavitused jõuaksid
teie kellale, peate selle võimaluse rakenduse
seadetes lubama .

3.1 Kõne teatamine: kui teie mobiiltelefoni tuleb kõne,
annab seade teile sellest teada vibreerides, kellast saate
kõne vaigistada.
Kellast saate kõne vaigistada või tagasi lükata.
3.2 Sõnumiteavitus: kui teie telefoni saabub uus sõnum,
vibreerib seade.
MÄRKUS: 

Mine rakendusse "seaded", seejärel klõpsa "seade" ->
"teated". -> "teated" ja valige rakendused, millest soovite
teateid saada.

1.Kaitse:
-puhastage kella pehme lapiga, et hoida kella ja rihma 
(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, kuna need
nõrgestavad veekindlust.

4.1Muutke numbrimärgi välimust: avage rakendus, minge
"seaded" -> "seade". -> "näostiilid" ja määrake nägu.
4.2 Seadke oma igapäevane sammude eesmärk: minge
seadistustesse -> "eesmärgid" ja seadke oma eesmärgid.

OLULINE TEAVE

ETTEVAATUSTEL

UUDISED

RAKENDUSES SAADAVAL OLEVAD
FUNKTSIOONID

NÕUDED RIISTVARALE
iOS 9.0 ja uuemad versioonid
Android 4.4 ja uuemad versioonid
Bluetooth 4.0 toetatud 

4.3 Seadme lähtestamine tehaseseadetele: mine
menüüsse "seaded", seejärel klõpsa "tühjenda seadme
andmed". 
4.4 Pidev impulsi mõõtmise aeg: minge "seadistustesse",
seejärel "lülitage seaded" ja valige "Automaatne HR
tuvastamine". 
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