
Käyttöopas vedenpitävälle älykellolle
EKG:llä ja sykkeellä L16



Tiedot:
- Näyttö: 1,3" Retina TFT
- Näytön resoluutio: 360 x 360
- Prosessori: Realtel RTL8762C
- Päätaajuus: 40 MHz
- Muisti: RAM: 128KB, ROM: 128KB + ulkoinen 128MB
- Vedenpitävyysluokitus: IP68
- Yhteys: Bluetooth 5.0
- Akun kapasiteetti: 290 mAh
- Työaika: jopa 7 päivää
- Latausaika: täyteen 120 minuutissa
- Mitat: 46mm x 12mm
- Rannekkeet: 22mm x 236mm
- Älykellon paino: 50 g

Painikeohjeet
Yläpainikkeella voit käynnistää tai sammuttaa kellon ja valaista näytön. Paina

painiketta pitkään käynnistääksesi tai sammuttaaksesi kellon ja paina lyhyesti
sytyttääksesi näytön.
Alapainikkeen avulla voit siirtyä toimintatilaan.
Kosketusohjeet ovat: napauta syöttääksesi/vahvistaaksesi, liu'uttamalla alas
siirtyäksesi tilapalkkiin, liu'uttamalla vasemmalle päästäksesi ilmoituskeskukseen ja
liu'uttamalla oikealle päästäksesi päävalikkoon.

Latausohjeet
Tämä älykello latautuu magneettinastalaturilla. Voit käyttää älykellon

lataamiseen 5V puhelimen laturia tai tietokoneen USB-porttia. Yhdistä laturin
magneettinen pää kelloon ja lataa kello. Yleensä sen lataaminen täyteen kestää 2
tuntia. L16-älykellon valmiusaika on jopa 30 päivää ja toiminta-aika noin 5-10 päivää.



FitCloudPro sovellus ja yhteys
Yhdistääksesi älykellon älypuhelimeesi, sinun on ensin ladattava

FitCloudPro-sovellus. Voit tehdä sen etsimällä sen Play Kaupasta Androidille tai App
Storesta iOS:lle tai skannaamalla alla olevan QR-koodin.

Kytke asennuksen jälkeen päälle puhelimen Bluetooth ja itse
FitCloudPro-sovellus, vahvista ilmoitukset ja kaikki muut FitCloudPron pyytämät
luvat ja täytä henkilökohtaiset tiedot. Napsauta "Lisää laite", etsi "L16"-laite (pistä
älypuhelimen GPS päälle ennen pariliittämistä) ja napsauta sitten yhdistä.
Aseta ilmoitusmuistutus FitCloudPro-sovelluksessa siirtymällä kohtaan Laite -
Ilmoitukset, valitsemalla vastaavat sovellukset ja pistämällä sieltä sitten kytkimen
PÄÄLLE.
Jos et saa ilmoituksia, toimi seuraavasti:

1. Kellon ilmoitukset tulee synkroniassa vain puhelimen ilmoituksista
ilmoituskeskuksessa, kuten saapuvat puhelut, tekstiviestit, WhatsApp,
WeChat jne. Mikäli puhelin ei saa ilmoituksia ilmoituskeskuksesta,
älykellokaan ei myöskään voi vastaanottaa niitä. Siten on asetettava
ilmoituslupa käyttöön puhelimen asetuksista, jotta puhelin voisi vastaanottaa
ilmoituksia vastaavista sovelluksista.

2. Jos et vieläkään saa ilmoituksia vaiheen 1 jälkeen. Palauta kellon
tehdasasetukset, syötä Bluetooth-asetukset uudestaan puhelimeen ja
tarkista, onko liitettynä laitteeseen L16. Jos näin on, poista pariliitos, kytke
puhelimen Bluetooth pois päältä ja kytke se sitten uudelleen PÄÄLLE
muodostaaksesi yhteyden uudelleen.



3. Jos yllä olevat kaksi vaihetta eivät ratkaise ilmoitusongelmaa, poista
FitCloudPro-sovellus ja lataa se uudelleen. Muista hyväksyä kaikki
käyttöoikeudet, joita sovellus pyytää, kun asennus on valmis. Käynnistä
sovellus ja yhdistä sitten älykello uudelleen.

Laiteohjelmiston päivitys: Kun Bluetooth on yhdistetty, napsauta
FitCloudPro-sovelluksessa Laite - Firmware-versio, ja se näyttää, onko uusi versio
saatavilla. Päivityksen aikana se näyttää prosessipalkin, odota, kunnes se on valmis.
Kello käynnistyy uudelleen ja yhdistää sovelluksen uudelleen. Älä käytä kelloa
päivityksen aikana. Se kestää noin 3-5 minuuttia.


