SEE RIA 03 JUH ISED
Täname, et ostsite endale Reflex Active nutikella. Palun järgige neid juhiseid hoolikalt ja need aitavad teil varsti oma uut kella kasutama hakata.

Esiteks, palun kontrollige oma Reflex Active
käekella seerianumbrit, mille leiate kella
tagaküljel olevalt kleebiselt. Need juhised on
mõeldud meie seeria 03 mudelitele. Palun
minge meie veebilehele ja laadige alla õiged
juhised, kui teil on mõni meie teistest
mudelitest.

Meie rakenduse allalaadimiseks otsige üles
REFLEX ACTIVE rakendus või skannige
installimiseks sobiv QR-koodi. Kasutage oma
nutitelefoni kaamerat või QR-koodilugemise
rakendust.



REFLEX ACTIVE rakendus töötab järgmistel
nutitelefonidel:
Android (versioon 4.4 ja uuem)
Apple iOS (versioon 8.0 ja uuem)
Palun veenduge, et rakendus on uusim
versioon ja teie seadmel on Bluetooth 5.0

JUHEND KIIREKS ALUSTAMISEKS

KELLA ÜHENDAMINE MOBIILTELEFONIGA

LAADIMISJUHEND
Laadimine automaatseks sisselülitamiseks:
1. Vaadake, et 2 kontakti laadijal oleksid kella korpuse tagaküljel asuvate laadimiskohtadega
kohakuti.
2. Kontaktid on magnetilised ja kinnitavad laadija õigele kohale.
3. Ühendage USB-kaabel toiteallikaga. Kui see on ühendatud, ilmub ekraanile laadimisikoon.
4. Palun laadige kell, kui see näitab madalat akutaset.
5. 2-tunnine laadimisaeg on teie nutikella täielikuks laadimiseks piisav. Palun veenduge, et te ei
ületa 2-tunnist laadimisperioodi.

Aktiveerige oma nutitelefoni Bluetooth.
Avage oma nutitelefonis REFLEX ACTIVE rakendus ja määrake seadetes
(„SETTINGS“) oma profiil.
Puudutage seadetes valikut „CONNECT DEVICE“ (ÜHENDA SEADE).
Valige nutikäekell, nagu näidatud.
5. Järgige samme, otsige REFLEX ACTIVE seadme nimi ja ühendage.
6. Jaotises „NOTIFICATIONS“ (TEATED) valige teavitused, mida soovite, et teie kell
vastu võtaks.

NUTIKELLA JA TELEFONI LAHTIÜHENDAMINE

KASUTAMISE SISSEJUHATUS
¥ Kella sisselülitamiseks vajutage ja hoidke küljenuppu all, kuni ekraan sisse lülitub.
¥ Kella väljalülitamiseks vajutage korduvalt küljenuppu, kuni ekraanile ilmub ikoon
„MORE“ (ROHKEM) ja seejärel vajutage pikalt, et leida „POWER OFF“ (VÄLJALÜLITUS)
funktsiooni, seejärel vajutage uuesti pikalt küljenuppu.
¥ Võite vajutada küljenuppu või lülitada täpsemate seadete (advanced settings) alt sisse
funktsiooni „GESTURE CONTROL“ (KÄELIIGUTUSEGA JUHITAV) ja siis saate ekraani
valgustamiseks tõsta käe.

1. Avage REFLEX ACTIVE rakendus oma nutitelefonis.
2. Puudutage seadetes valikut „DISCONNECT DEVICE“ (ÜHENDA SEADE LAHTI).
3. Ühendage seade oma nutitelefoni Bluetooth-seadetes lahti.

KUVADE TUNDMAÕPPIMINE
TIME SCREEN / KELLAAJA KUVAOn võimalik valida kolme
erineva kellaaja kuva vahel. Vajutage küljenuppu oma eelistuse
valimiseks.

DAILY ACTIVITIES / IGAPÄEVASED TEGEVUSED Nutikell
salvestab teie igapäevase tegevuse automaatselt. Vajutage
küljenuppu, et kontrollida sammulugejat, vahemaad ja kaloreid.
Pärast REFLEX ACTIVE rakendusega sünkroonimist saab neid
andmeid ka rakenduses kontrollida.

MESSAGES/TEATEDLugemata sõnumid kuvatakse liideses
„MESSAGE“ (SÕNUM). Vajutage küljenuppu, et siseneda ja kellas
sõnumeid lugeda.

ACTIVITY REMINDER / AKTIIVSUSE MEELDETULETUS
Lülitage sisse liikumise meeldetuletus, mille olete määranud
rakenduses REFLEX ACTIVE. Teie kell hakkab vibreerima,
tuletamaks meelde, et peate ennast veidi liigutama.

SLEEP/UNIKandke kella magamise ajal kella üheksast õhtul
üheksani hommikul; kell salvestab andmed teie eelmise öö une
kohta ja te saate neid järgmisel päeval vaadata. Uneandmete
vaatamiseks vajutage küljenuppu.
WEATHER/ILM Pärast REFLEX ACTIVE rakendusega ühendamist
saate rakenduse täpsemates seadetes valida linna ja selle linna ilm
kuvatakse teie nutikellal.
FIND YOUR PHONE OR SMARTWATCH / LEIA OMA TELEFON
VÕI NUTIKELL Kui nutikell on rakendusega ühendatud, on „FIND
PHONE“ (LEIA TELEFON) funktsioon saadaval. Juurdepääs
alammenüü kaudu ja seejärel „MORE“ (VEEL). Vajutage küljenuppu
ja teie telefonis kõlab asukoha signaal. Jälgija leidmiseks telefonis
valige seadete menüüst „FIND DEVICE“ (LEIA SEADE).
MORE/ROHKEM Vajutage küljenuppu korduvalt, kuni ekraanil
kuvatakse ikoon „MORE“ (ROHKEM). Siis vajutage pikalt küljenuppu, et
valida funktsioone „POWER OFF“ (VÄLJALÜLITUS), „ABOUT“ (TEAVE),
„FIND PHONE“ (LEIA TELEFON) ja „RESET“ (LÄHTESTA).
RESET/LÄHTESTA Vajutage pikalt
lähtestatakse ja taaskäivitatakse.

küljenuppu.

Teie

kell

POWER OFF / TOIDE VÄLJA Kella väljalülitamiseks vajutage
pikalt küljenuppu.
Pidage meeles! Teie REFLEX ACTIVE jälgija lähtestatakse igal keskööl. Andmeid talletatakse
seadmes 7 päeva. Parimate tulemuste saavutamiseks, tegevuste ja täieliku ajaloo salvestamise
tagamiseks soovitame iga päev oma seade rakendusega sünkroonida.

CALL ALERTS / KÕNE MÄRGUANDED Pärast edukat ühenduse
loomist rakendusega REFLEX ACTIVE lülitage seadetes sisse valik
„NOTIFICATIONS“ (MÄRGUANDED) ja teie kell annab teile teada
saabuvatest kõnedest.
CAMERA CONTROL / KAAMERA JUHTIMINE Kui see on
rakendusega ühendatud, on pildistamise funktsioon seadete
kaudu kättesaadav. Valides „TAKE PHOTO“ (PILDISTAGE), saate
oma telefoni kaameraga pildistada, vajutades küljenuppu kellal.
Foto salvestatakse automaatselt teie telefoni galeriisse Androidseadmete korral või antakse võimalus salvestada / uuesti
pildistada iOS-seadmetes.
ACTIVITY TRACKING / AKTIIVSUSE JÄLGIMINE Vajutage
küljenuppu korduvalt, kuni kuvatakse spordiikoon ja vajutage
pikalt küljenuppu, et siseneda spordirežiimi. Nutikellal on 4
spordirežiimi: kõndimine, jooksmine, jalgrattasõit ja matkamine.
Valimiseks vajutage küljenuppu pikalt ja seejärel nautige oma
valitud spordiala. Nutikell salvestab teie andmed. Pärast
sportimist saate kahe pika küljenupu vajutusega salvestamise
lõpetada ja sportimise andmed salvestada. Samuti saate oma
sportimise andmeid rakenduses kontrollida.
Märkus: kui teie kehalise tegevuse aeg on vähem kui 5 minutit,
siis andmeid ei salvestata.

SEERIA 03 JUH ISED
SPETSIFIKATSIOONID
RAM/ROM
LCD-ekraani suurus
Bluetooth
Kõne meeldetuletus
Märguanded
Multi-Sport

32k/512k
0,96" puutetundlik
BT5.0
Jah
Jah
Matkamine, kõndimine,
jooksmine ja jalgrattasõit

Aku
Aku võimsus
Bluetooth-ühendusega
Ootel
Laadimisaeg
Veekindlus
Südame löögisagedus

Sisseehitatud laetav liitiumaku
90 mAH
Kuni 4 päeva
kuni 10 päeva
2 tundi
Ei
Ei

KELLARIHMA REGULEERIMINE
Teie REFLEX ACTIVE kett- või võrkrihma saab kergesti reguleerida. Järgige neid juhiseid, et saavutada täiuslik sobivus.
KETTRIHM – kellad, mille rihmal on eemaldatavad lülid, mida on lihtne lühendada
vajaliku pikkuseni. Tõstke keskosa lõpus oleva mõlema klambri sakk üles ja
eemaldage lüli. Kehtib ainult kellade puhul, millel on kettrihm.

VÕRKRIHM – avage klamber, kasutades selleks kaasasolevat tööriista. Liigutage kogu
pannal pikkuse reguleerimiseks, libistades seda mööda rihma. Reguleerige rihma
pikkust kella kandmise ajal, et tagada sobiv suurus. Veenduge, et klamber paikneks
selleks mõeldud sälgus rihma tagaküljel. Lukustage klambriplaat, vajutades seda
pöidlaga oma kohale. ÄRGE kasutage kinnitusvarrast pingutamiseks, kuna see
kahjustab lukku ja takistab pannalt lukustumast.
Töövahend
Klambriplaat
Kinnitusvarras
Pannal

KUIDAS HOOLITSEDA OMA NUTIKELLA EEST
Ärge kandke oma nutikella pihustite või kreemide kasutamise ajal. Ärge laske kellal kokku puutuda söövitavate ainetega (nt värvid, lahustid või liimid), sest need võivad kahjustada kella viimistlust. Teie nutikell ei sobi kandmiseks ujudes või
dušši all. Ärge kastke vette. Ärge proovige akut vahetada ega lahti võtta.
RIHMA HOOLDUS
Keskkonnatingimused võivad mõjutada teie rihma vastupidavust. Palun hoidke seda ja piirake kokkupuudet otsese kuumuse või päikesevalgusega. Hoidke oma kella kuivana ja niisketest pindadest eemal. Ärge kasutage rihmal
keemilisi puhastusvahendeid ja vältige kokkupuudet kosmeetikatoodetega, näiteks pihustipäevituse või parfüümidega. Kergelt määrdunud rihma saab puhastada nõrga seebivee lahusega vaevu niisutatud pehme lapiga.
Teadke, et heledad rihmad, st valged, kreemikad ja pastelltoonides, võivad teistelt pinnamaterjalidelt ja kosmeetikatoodetelt värvi külge võtta. Palun olge hoolas nende toodete kandmise ajal, kuna rihmade värvimuutus ei kuulu
garantii alla.
SILIKOONIST RIHMA HOOLDUS
Selleks, et hoida oma silikoonist rihma heas korras, puhastage seda regulaarselt pehme seebiveega, et eemaldada mustus, õlid, kreemijäägid jms. Samas jälgige, et teie nutikell ei saaks märjaks. Kui te oma nutikella ei kanna,
soovitame teil seda hoida ostuga saadud kinkekarbis.
SAMMULUGEJA
Nutikellad kasutavad mitmeteljelisi inertsiaalandureid, mida nimetatakse kiirendusmõõturiteks. Need tuvastavad sammude mõõtmiseks randme liikumise. Mõned randmeliigutused võivad seistes või istudes jäljendada
käeliigutusi kõndimise ajal ja seetõttu samme valesti arvestada. Päeva jooksul salvestatud sammude arvu tuleks kasutada ainult orientiirina.

GARANTII
Kvaliteet ja stiil on meie tegevuse keskmes. REFLEX ACTIVE kinnitab, et see nutikell on toodetud kvaliteetsetest materjalidest ja on enne meie tootmiskeskusest väljumist täielikult testitud.
Teie ajanäitajal on alates ostukuupäevast 24-kuuline garantii mis tahes materjalidefektide ja tootmisvigade vastu. Teie garantii kehtib ainult siis, kui esitate kauba tagastamisel originaalse ostukviitungi. See garantii annab teile
lisaks seadusega tagatud tarbijaõigustele täiendavaid õigusi ega piira seega teie seadusega tagatud õigusi. Pidage meeles, et see garantii ei hõlma klaasi, kellarihma, ketti, vee sissetungimist ega akusid. Lisaks ei hõlma see ka
õnnetusjuhtumi või väärkohtlemise tagajärjel tekkinud vigastusi ega purunemist.

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST
kui vajate täiendavat abi, oma REFLEX ACTIVE nutikella või meie REFLEX ACTIVE rakenduse kasutamisel. Me oleme siin, et aidata!


INFO@STERLUX.EE

PRIVAATSUSPOLIITIKA
Palun kontrollige veebilehte www.reflex-active.com/pages/privacy-policy, et vaadata üle meie privaatsuspoliitika. Kontrollige kindlasti regulaarselt värskendusi.

OLULINE OHUTUSALANE TEAVE!
ENNE TOOTE KASUTAMIST TUTVUGE PALUN KOGU OHUTUSALASE TEABE JA KASUTUSJUHENDIGA!
Ärge püüdke akut vahetada, seadme korpust avada ega oma REFLEX ACTIVE kella lahti võtta. Selline teguviis võib põhjustada ohtu turvalisusele.
• Ärge kasutage oma REFLEX ACTIVE kella, kui ekraan on pragunenud • REFLEX ACTIVE nutikella aku sees olevad ained võivad kahjustada keskkonda või põhjustada vigastusi, kui neid käideldakse või kõrvaldatakse valesti. Akuhappega
kokkupuutumisel (mis on äärmiselt ebatõenäoline) loputage kahjustatud piirkond põhjalikult rohke puhta veega ja pöörduge VIIVITAMATULT arsti poole • Ärge jätke oma REFLEX ACTIVE kella liiga kõrge või madala temperatuuri kätte • Ärge
kasutage REFLEX ACTIVE kella saunas või aurusaunas • Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid oma REFLEX ACTIVE kella puhastamisel • Eemaldage oma REFLEX ACTIVE kell kohe käe pealt, kui see tundub sooja või kuumana • Ärge
kandke ega kasutage oma REFLEX ACTIVE kella laadimise ajal • Ärge laadige oma REFLEX ACTIVE kella, kui see on märg • Ärge kontrollige teateid või muid kella ekraanil kuvatavaid rakendusi sõidu ajal või muudes olukordades, kus
tähelepanu hajumine võib olla ohtlik. Olge alati teadlik oma ümbrusest, kui kasutate REFLEX ACTIVE kellasid ja teenuseid • Kui aku on täis laetud, eemaldage laadija küljest; ÄRGE ületage 2-tunnilist laadimisaega • Veenduge, et teie nutikell
kinnitub korralikult laadimiskontaktide külge • Reflex Active ei vastuta materiaalse kahju või kehavigastuste eest, mis on põhjustatud valest käsitsemisest või ohutusjuhiste rikkumisest • Enne kasutamist, palun kontrollige iga kord, et kellal
poleks vigastusi; ärge kasutage, kui kell on kahjustatud • See ei ole mänguasi ja seetõttu ei tohi lapsed sellega mängida • Ärge mitte kunagi püüdke avada oma nutikella – see on ohtlik • Kaitske kella tugevate löökide, vibratsiooni, otsese
päikesevalguse ja mustuse eest • Ärge asetage raskeid esemeid tootele • Ärge avaldage tootele survet • Vältige tugevat magnetvälja nt kõlarid • Sool ja termiline vesi võivad põhjustada metallosade korrosiooni. Eemaldage kell enne sauna
minemist, kuna temperatuurierinevus võib põhjustada kondenseerumist • Integreeritud laetavat akut ei saa eemaldada ega vahetada • Ärge kasutage kella soojusallikate, nt radiaatorite või muude soojust kiirgavate seadmete läheduses.
Ärge katke kella töötamise või laadimise ajal • Ärge kunagi kasutage kella lennukites, haiglates, teenindusruumides ega meditsiiniliste elektrooniliste süsteemide läheduses. Edastatavad traadita signaalid võivad mõjutada tundliku
elektroonika tööd • Teie Reflex Active nutikell aitab arvutada läbitud vahemaid ja treeningu ajal põletatud kaloreid. Palun konsulteerige arstiga enne uute treeningrežiimidega alustamist • Kui teile on paigaldatud südamestimulaator või
implanteeritud defibrillaator, konsulteerige oma arstiga enne selle toote kasutamist
Kui teil on mis tahes küsimusi või muresid, võtke meiega ühendust. Leiate meie kontaktandmed eespool.
AKU: sisseehitatud laetav liitiumaku.

KAUBA KÕRVALDAMINE: Läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol tuletab meelde, et kasutatud elektritooteid, patareisid ja akusid ei tohi olmejäätmete hulka visata. Kui te ei saa oma eset taaskasutada või
ringlusse võtta, tuleb see utiliseerida jäätmekogumispunktides või kohaliku omavalitsuse jäätmekäitluskohas.
¥ˆÄrge visake oma REFLEX ACTIVE kella olmeprügi hulka.
• Teie REFLEX ACTIVE pakendi ja toote kõrvaldamine peab toimuma kohalike eeskirjadega kooskõlas.
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