Ksix Älykello
Ksix Smart Watch on monitoimilaite, jossa on askelmittari, kalorilaskuri, unen laadun seuranta, voit myös
käyttää puhelinluetteloa, soittaa ja vastaanottaa puheluita, etsiä puhelimesi anti-lost-toiminnolla, ohjata
musiikkisoitinta, jne. Se on erinomainen lisälaite, jos haluat pysyä yhteydessä nopealla ja mukavalla tavalla.
Ksix älykello on yhteensopiva Applen iOS ja Android-laitteiden kanssa. Jos haluat käyttää kaikkia
ominaisuuksia Android-laitteellasi sinun asennettava jokin synkronoitava -ilmoitus/data-sovellus. Esimerkiksi:
BT Notification tai vastaava sovellus. Apple iOS laitteet eivät vaadi tämäntyyppistä sovellusta yhteensopivien
toimintojen käyttämiseen.
Tekniset tiedot
• kapasitiivinen näyttö: LCD 1,44" TFT 128 x 128 pikseliä
• Koko: 40 x 47 x 10 cm
• Paino: 44 g
• Bluetooth 3.0
• Akun kapasiteetti: 230mAh
• Valmiusaika: 2 päivää
• Toimintasäde: 10 m
• Monikielinen: espanja, englanti, portugali, italia, ranska, saksa, hollanti, venäjä, turkki, arabia, jne.
• Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin
• Yhteensopiva Android 2.3 tai uudempi versio, ja kaikki iOS versiot
• Roiskeensuojattu
• Toiminnot : Unen seuranta, askelmittari, löytämis-toiminto, puhelinluettelo, puhelun soittaminen ja
vastaanottaminen, viesti-ilmoitukset, hälytykset, kello, kalenteri, laskin
• Tuote sisältää: Ksix älykello ja mikroUSB-USB- johto
Älykellon toiminnot
Kaiutin – MikroUSB-liitäntä - Mikrofoni - Hyväksy, vastaa/Soitto-näppäin
On/Off, Koti näppäin – Takaisin/Lopeta puhelu näppäin - Puheluiden soittaminen/Eteenpäin näppäin
Älykellon käyttäminen
Älykellossa on kosketusnäyttö. Pyyhkäise näytöllä ylös, alas, vasemmalle ja oikealle selataksesi vaihtoehtoja
ja paina toiminto-symboleja päästäksesi niiden asetuksiin. Älykellossa on 3 näppäintä näytön alareunassa:
Hyväksy, Vastaa/Soittopainike, Puheluiden soittaminen/Eteenpäin-painike ja Takaisin/Lopeta puhelu -painike.
• Hyväksy-painike: Painamalla sitä pääset toiminto-valikkoon ja asetuksiin, tai voit vahvistaa toiminnon.
• Puhelun soittaminen-/Eteenpäin painike: Jos olet aloitusnäytössä, paina sitä päästäksesi suoraan
puhelin-toimintoon. Jos selaat älykelloa, paina sitä siirtyäksesi eteenpäin näytön vaihtoehdoista.
• Takaisin-painike: Paina sitä palataksesi.
Älykellon akun lataaminen
Yhdistä älykello virtalähteeseen tai tietokoneeseen käyttämällä mikroUSB-USB-johtoa. Huomaa, että
yhdistääksesi mikroUSB-USB johdon virtalähteeseen, tarvitset pistoke-adapterin (ei sisälly).
Älykellon latautuessa näytöllä näkyy liikkuva lataus-kuvake. Kun akku on ladattu täyteen, myös kuvake näkyy
täytenä.
Parimuodostus älykellon ja iPhonen välillä
1. Käynnistä Bluetooth-yhteys iPhonesta. Salli näkyvyys kaikille laitteille.
2. Mene älykellon Bluetooth asetuksiin, valitse, ”Etsi uusi laite”. Etsi iPhonella uusia Bluetooth-laitteita.
3. iPhonesi näyttää Bluetooth-signaalin nimeltä BT Watch, paina sitä yhdistääksesi.
4. Lupa yhdistämiseen ilmoitus ilmestyy iPhonesi näytölle ja älykellon näytölle. Ilmoituksessa näkyy koodi,
jonka on oltava sama molemmissa laitteissa. Paina ”hyväksy” molempien laitteiden näytöillä.

5. Seuraavaksi älykello pyytää puhelimeltasi lupaa käyttää puhelinluetteloa ja puhelutietoja, hyväksy tämäkin
ilmoitus
6. Nyt älykellosi ja iPhonesi on yhdistetty. Ilmoitus molemmissa laitteissa ilmaisee tämän.
Parimuodostus älykellon ja Android-laitteen välillä
1. Käynnistä Bluetooth-yhteys Android-laitteestasi. Salli näkyvyys kaikille laitteille.
2. Mene älykellon Bluetooth asetuksiin, valitse, ”Search New”. Etsi Android-laitteella uusia Bluetooth-laitteita.
3. Android-laite näyttää Bluetooth-signaalin nimeltä BT Watch, paina sitä yhdistääksesi.
4. Lupa yhdistämiseen ilmoitus ilmestyy Androidin näytölle ja älykellon näytölle. Ilmoituksessa näkyy koodi,
jonka on oltava sama molemmissa laitteissa. Paina ”hyväksy” molempien laitteiden näytöillä.
5. Seuraavaksi älykello pyytää puhelimeltasi lupaa käyttää puhelinluetteloa ja puhelutietoja, hyväksy tämäkin
ilmoitus.
6. Nyt älykellosi ja Android-laite on yhdistetty. Ilmoitus molemmissa laitteissa ilmaisee tämän.
BT-Notification- sovelluksen yhdistäminen Android-laitteen kanssa
BT-ilmoitus- sovellus synkronoi enemmän tietoja laitteesi ja älykellon välillä, jolloin saat käyttöösi kaikki
kellon ominaisuudet, esim. kameran etälaukaisimen, ilmoitukset eri sovelluksista, mahdollisuuden lukea
tekstiviestejä.
1. Lataa ja asenna BT Notification- sovellus, tai vastaava sovellus Google Play kaupasta. Tai voit skannata
oheisen QR-koodin päästäksesi nettisivulle, jossa kyseinen sovellus on ladattavissa.
2. Kun avaat sovelluksen ensimmäistä kertaa, ilmoitus tietojen käytöstä ilmaantuu näytölle, joka ilmoittaa
että Bluetooth- yhteys on aktivoitava, jotta älylaitteesi voi lähettää ilmoitukset ja tiedot älykelloon.
3. BT Notification- sovelluksessa päävalikossa hallitset tietoja, joita haluat laitteesi lähettävän älykelloon. Ota
käyttöön/poista käytöstä haluamasi tiedot.
4. Laitteesi Sovellukset/Ilmoitukset -valikossa valitse ne puhelimesi sovellukset, joiden haluat lähettävän
tietoja älykelloon. Tallenna tekemäsi muutokset.
5. Sammuta älykello ja käynnistä se uudelleen viimeistelläksesi yhteys Android-laitteen kanssa.
HUOM.! Älypuhelimet joissa Android versio 6.0 tai uudempi vaativat TRULY SmartDevice-ilmaissovelluksen
tai vastaavan toimiakseen älykellon kanssa.
Älykellon asetukset-valikko
Nopea vastaus: Näyttää QR-koodin, joka vie internetsivulle josta voit ladata BT-Notification- sovelluksen
Androidille.
Yleiset asetukset: Valitse kello-näyttö, aseta aika ja päivämäärä, valitse kieli, säädä näytön kirkkautta,
aseta aika jonka jälkeen näyttö menee valmiustilaan, aktivoi tai deaktivoi liiketunnistin hiljentääksesi tulevat
puhelut tai hälytykset.
Älykellon toiminnot:
HUOM! Kaikki älykellon toiminnot on listattu tässä, mutta jotkin toiminnot ovat käytettävissä vain Androidlaitteillle joissa on BT-Notification- sovellus. Applen iOS laitteilla ei ole joitakin toimintoja, koska BTNotification- sovellus ei ole saatavilla Aplle-laitteille.
Soita ja vastaanota puheluita (Android, iOS)
- Soita puhelu painamalla Puhelu-näppäintä, jolloin pääset puhelimen näppäimistöön, josta voit näppäillä
numeron. Voit myös soittaa puheluja Puhelinluettelo-tilasta.
- Puhelun saapuessa älykello hälyttää ja värisee ja näytössä näet Vastaa/Hylkää painikkeet. Paina
haluamaasi näppäintä
- Puhelun aikana älykellon näytöllä näkyy puhelunhallinta vaihtoehdot: mykistä, pito, pääsy
puhelinnäppäimiin, vaihto älykellon ja mobiililaitteen välillä.
Virransäästö
Aktivoi säästääksesi energiaa. Näyttö himmenee.
Löytämis-toiminto (Android, iOS)

Älykello soi, kun se on toimintasäteen ulkopuolella (10 m)
Askelmittari (Android, iOS)
Laskee askeleesi. Pyyhkäise näyttöä päästäksesi kalori-, matka- ja aikatietoihin.
Profiilit
Valitse esiasetettu profiili tai muokkaa omasi Älykellon ilmoituksille ja muistutuksille: Yleinen, Äänetön,
Tapaaminen, Ulkona.
Ajanotto (Android, iOS)
Ajanotto-toiminto
Puhelinmuistio (Android, iOS)
Käytä mobiililaitteesi puhelinluetteloa älykellolla. Pääset katselemaan yhteystietoja ja voit valita
puhelinnumeroja.
Puhelintoiminto (Android, iOS)
Numeronäppäimistö, jolla voit valita puhelinnumeron
Puhelut (Android, iOS)
Puhelutiedot: soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut. Paina mitä tahansa numeroa valitaksesi sen.
Viestit (Android)
Näyttää vastaanotetut ja lähetetyt tekstiviestit. Vain viestien lukeminen.
BT-ilmoitukset (Android)
Näyttää kaikkien Android laitteeseen asennettujen sovellusten ilmoitukset. Näytettävät tiedot on valittava
erikseen BT-Notification- sovelluksesta.
BT Musiikki (Android, iOS)
Hallitse laitteesi musiikkisoitinta. Valitse toistettava kappale tai säädä äänenvoimakkuutta.
BT Kamera (Android, iOS)
Käytä älykelloa laitteesi kameran etälaukaisimena. Laitteen kamera on kuitenkin käynnistettävä ensin ja
kellon näytöllä näkyä kamera- kuvake. Paina Capture ottaaksesi kuvan.
Hälytykset (Android, iOS)
Aseta hälytyksen aika, soittoääni ja toistuvuus.
Kalenteri (Android, iOS)
Voit käyttää kalenteria.
Laskin (Android, iOS)
Laskimen toiminnot.
Unen seuranta (Android, iOS)
Seuraa nukkumis aikojasi ja unen laatua. Paina käynnistä-näppäintä ennen nukkumaanmenoa, älykellon om
oltava kädessä toiminnon käyttämiseksi.
Istumis-muistutus (Android, iOS)
Aseta hälytys, joka muistuttaa kun olet istunut pitkän aikaa.
Huom! Jos valitset älykellon toiminnon ja kello ilmoittaa ”Ole hyvä ja asenna BT Notice isäntälaitteeseen”,
silloin BT Notification- sovellus (tai vastaava) ei ole täysin yhdistetty älykelloon.
Nollaa älykellon asetukset menemällä asetukset-valikkoon ja valitse Restore Settings-vaihtoehto.
Näppäile koodi 1122. Vahvista toiminto.
Älykellon uudelleenkäynnistys manuaalisesti tapahtuu painamalla Reset- näppäintä joka on pieni reikä
kellon selkäpuolella. Käytä paperiliitintä tms. painaaksesi näppäintä.

Turvallisuus ja kunnossapito
1. Suosittelemme, että lataat älykellon täyteen ennen sen käyttöönottoa.
2. Jos kello on pitkiä aikoja käyttämättömänä, suosittelemme sen lataamista silti kolmen kuukauden välein.
3. Yhdistäessäsi kellon virtapistokkeeseen, ole hyvä ja tarkista, että jännite on oikea.
4. Älä jätä kelloa kuumiin olosuhteisiin ilman valvontaa. Liiallinen kuumuus voi aiheuttaa laitteen
räjähtämisen.
5. Älä altista kelloa sateelle tai liialliselle kosteudelle.
6. Varo pudottamista, kolhiutumista välttääksesi kellon vahngoittuminen.
7. Älä yritä avata kelloa itse, se voi vahingoittua.
8. Älä heitä kelloa avotuleen, se saattaa räjähtää.
HUOM!
1. Toiminnot joita tässä käyttöohjeessa on kuvattu, saattavat vaihdella eri mobiililaitteiden välillä.
2. Atlantis Internacional S.L. ei takaa tämän tuotteen yhteensopivuutta kaikkien mobiililaitteiden kanssa. Ole
hyvä ja lue mobiililaitteesi käyttöohje varmistaaksesi sen yhteensopivuus ja toiminnot tämän laitteen kanssa.

