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Alustamine
Sissejuhatus
Teie SmartBand 2 nutikäevõru ühildub juhtmevabalt teie Android™ seadmega. 
Nutikäevõru jälgib teie liikumist ja ühildub teie Android™ seadmega, et anda teile 
ülevaade teie päevastest tegevustest. SmartBand 2 loeb muuhulgas teie samme ja 
salvestab infot kui te magate, jalutate või jooksete. 
Kandke SmartBand 2 nutikäevõru igapäevaselt oma randmel ja hoidke oma südame 
tööl pidevalt silm peal. Lifelog rakendus aitab teil seada eesmärke ning jälgida 
ülevaatlikult oma edusamme. Kui kasutate nutikäevõru koos oma Android™ 
seadmega, saate sellelt vastu võtta ka märguandeid ja kõnesid. 
Laadige enne alustamist alla SmartBand 2 rakendus ja seadistage lisaseadmed 
vastavalt oma nutitelefonile või tahvelarvutile. Enne seadme kasutamist tutvuge selle 
kasutusjuhendiga. Veenduge, et teil on vähemalt Android™ 4.4 või hilisem tarkvara 
versioon ning teie seade toetab Bluetooth® 4.0.

Riistvara ülevaade
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Randmerihm 

Toitenupu kate 

Toitenupp 

Märgutuli A 

Märgutuli B 

Märgutuli C

Tuumseade 

Õhutusava

Pulsiandur
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Mikro-USB liides 

NFC tuvastamine

Õhutusava ei kasutata seadme lähtestamiseks. Teravate esemetega torkimine võib seadet 
kahjustada. 

SmartBand 2 laadimine
Enne SmartBand 2 esmakordset kasutamist laadige seadet umbes 30 minutit. 
Soovitame kasutada Sony laadijaid. 
Kui laadija on ühendatud, lülitub SmartBand 2 automaatselt välja. Laadimise ajal ei ole 
võimalik seadet käivitada. 

SmartBand 2 laadimine

1 Sisestage üks USB kaabli ots laadijasse või arvuti USB-liidesesse. 
2 Sisestage teine kaabli ots SmartBand 2 mikro-USB liidesesse. 
3    Aku laadimise ajal muutub märgutuli A punasest oranžiks. 
      Kui aku täituvus on 90% muutub märgutuli roheliseks. 

Enne kaabli sisestamist liidesesse veenduge, et USB liides on kuiv. 

Laadijaga ühendamisel lülitub SmartBand 2 välja. Laadija lahtiühendamisel lülitub seade 
endisesse sees/väljas olekusse.

Aku täituvuse märgutuli

Punane tuli

Oranž tuli

Roheline tuli

Aku laeb ja aku täituvus on vähem kui 15%.

Aku laeb ja aku täituvuse tase jääb vahemikku 15% ja 90%. 

Aku laeb ja aku täituvus on enam kui 90%.

SmartBand 2 aku täituvuse kontrollimine
• Toksake oma Android™ seadme peamenüüs rakendusel SmartBand 2. Ekraanil

kuvatakse aku täituvuse tase.

Teavitus aku tühjenemisest
Kui teie SmartBand 2 aku täituvus jõuab kriitilisele tasemele, hakkab seade vibreerima
ja punane tuluke vilgub iga 4 sekundi järel. See jätkub seadme laadimisega
alustamiseni või kuni aku on täielikult tühjenenud. Teavitus aku tühjenemisest ilmub,
kui seade töötab veel umbes 5 minutit südametöö režiimis (Heart Activity) režiimis ja
75 minutit vastupidavusrežiimis (STAMINA). Aku kestvus sõltub kasutamisest. Kui aku
täituvus on vähem kui 1%, lülitub SmartBand 2 automaatselt välja. Kui aku on
tühjenenud, tuleb SmartBand 2 seadet uuesti laadida.

Kui teavitused on välja lülitatud (Do not disturb), ei teavitata aku tühjenemisest.
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Kokkupanek
SmartBand 2 nutikäevõru isikupärasemaks muutmiseks võite randmerihma 
asendada muu erineva pikkuse ja värviga randmerihmaga, mida on 
võimalik eraldi juurde osta.

SmartBand 2 nutikäevõru kokkupanek

• Sobitage aktiivsusmonitor randmerihma sisse nii, et toitelüliti jääks toitelüliti
kattega kohakuti.

SmartBand 2 kandmine
Kandke SmartBand 2 nutikäevõru oma domineerival käel kahe sõrme laiuselt
randmeluust kõrgemal. Veenduge, et käevõru oleks kinnitatud mugavalt, mitte liiga
tugevalt ega ka liiga lõdvalt. Selleks, et pulsi mõõtmine oleks täpne, peab nutikäevõru
randmel paigal püsima. Treeningu ajal võite rihma veidi pingutada. Kui olete treeningu
lõpetanud, võite rihma taas veidi järele anda.

SmartBand 2 ja oma naha eest hoolitsemine
Nahaärrituse ennetamiseks puhastage SmartBand 2 seadet regulaarselt ja 
kohandage randmerihm endale sobivaks. Loputage SmartBand 2 puhta vee all ja 
kuivatage hoolikalt. Seda eriti intensiivse treeningu järel.  
Kui täheldate nutikäevõru kandmisel tekkinud nahaärritust, eemaldage SmartBand 2 
randmelt. Sümptomite püsimisel konsulteerige oma perearstiga. 
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Sisse- ja väljalülitamine  

SmartBand 2 nutikäevõru sisselülitamine

• Vajutage ja hoidke toitelülitit all kuni SmartBand 2 vibreerib. Kõik märgutuled süttivad
ning lülituvad seejärel taas välja.

Esimesel sisselülitamisel aktiveerib SmartBand automaatselt paaristamise ning märgutuli A
jääb vilkuma nii kauaks kuni ühendate nutikäevõru seadmega.

SmartBand 2 nutikäevõru väljalülitamine
• Vajutage ja hoidke toitelülitit all kuni SmartBand 2 vibreerib. Kõik märgutuled süttivad

ning lülituvad seejärel taas välja.
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SmartBand 2 seadistamine
Enne SmartBand 2 kasutamist
Veenduge, et enne Android™-seadmega ühendamist ja paaristamist on seadmele 
allalaaditud kõige uuem SmartBand 2 rakenduse versioon. Lisaks sellele installeerige 
ka Lifelog rakendus, mis lisab seadmele lisafunktsioone ja võimalusi oma info 
paremaks haldamiseks.
Juhul kui kasutate seadistamiseks NFC lähiväljasidet, algab paaristamine, 
ühendamine ja seadistamine automaatselt. Võimalik on ka manuaalne seadistus 
Bluetooth®i abil.
SmartBand 2 rakenduse seadistusviisard abistab teid SmartBand 2 esmakordsel 
seadistamisel.

Kõik SmartBand 2 seadistamiseks vajalikud rakendused on Google Play™ poes 
saadaval.
SmartBand 2 seadistamine NFC abil

1 Veenduge, et SmartBand 2 on täielikult laetud. 
2 Android™ seade: veenduge, et NFC funktsioon on sisselülitatud ja ekraan

on aktiivne.
3 Asetage Android™ seade SmartBand 2 vastu nii, et mõlema sealdme NFC signaali

väljundid puutuvad kokku. Seejärel järgige Android™ seadme juhiseid SmartBand 2 
ja Lifelog rakenduse installeerimiseks. Ühendamise järel ilmub teadete alla ja  
olekuribale 

SmartBand 2 esmakordsel käivitamisel läheb SmartBand 2 automaatselt paaristamisrežiimi. 
Kui SmartBand 2 on eelnevalt paaristatud, üritab see taaskäivitamisel ühenduda eelnevalt 
paaristatud seadmega. SmartBand 2 nutikäevõru saab korraga olla ühendatud vaid ühe 
seadmega. 

Seadistage SmartBand 2 NFC lähiväljaside abil ka siis kui SmartBand 2 on välja lülitatud. 
SmartBand 2 lülitub kokkupuutel NFC lähiväljaga sisse. Kui SmartBand 2 paaristamisel 
Android™ seadmega NFC kaudu esineb tõrkeid, proovige manuaalset paaristamist 
Bluetooth® abil. Kiireks ligipääsuks SmartBand 2 ja Lifelog rakendustele lohistage olekuriba 
allapoole ja avage teated.
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SmartBand 2 seadistamine Bluetooth® abil
1 Veenduge, et teie SmartBand 2 on täielikult laetud.
2 Android™ seade: veenduge, et olete installeerinud või uuendanud SmartBand 2

rakenduse kõige uuema versiooni.
3 Lülitage SmartBand 2 sisse.
4 Android™ seade: lülitage sisse Bluetooth®, otsige Bluetooth® seadmeid

ning valige nimekirjast SWR12.
5 Android™ seade: järgige juhiseid ekraanil.      Olekuribal kuvatakse        .

Sama sümbol kuvatakse ka teadete all kui ühendus SmartBand 2 nutikäevõruga on 
aktiivne.  

Kiireks ligipääsuks SmartBand 2 ja Lifelog rakendustele lohistage teadete avamiseks olekuriba 
alla.  

SmartBand 2 taasühendamine
Ühenduse katkemisel, näiteks kui ühendatud Android™ seade väljub levipiirkonnast, 
vibreerib SmartBand 2 kolm korda (juhul kui antud häire on sisse lülitatud) ning kui 
Bluetooth® on ühendatud, proovib SmartBand 2 kohe automaatselt taasühenduda. 
Kui taasühendumine nurjub, võite proovida toitenupu abil manuaalset 
taasühendamist või NFC lähiväljasidet. 

SmartBand 2 taasühendamine

• Vajutage lühidalt toitenuppu

SmartBand 2 taasühendamine NFC abil

1 Android™ seade: veenduge, et NFC lähiväljaside on sisse lülitatud ja
ekraan on aktiivne. 

2 Asetage Android™ seade ja SmartBand 2 üksteise vastu nii, et NFC signaali
väljundid puutuvad kokku.

Kui SmartBand 2 seotakse NFC kaudu teie Android™ seadmega, avaneb SmartBand 2 
rakendus automaatselt.

SmartBand 2 lähtestamine
Lähtestage SmartBand 2 nutikäevõru, kui see toimib kummaliselt või kui soovite 
seda siduda teise seadmega.

Tehase seadete taastamine

1 Lülitage SmartBand 2 välja.
2 Hoidke toitenuppu all enam kui 10 sekundit.

Kui seote SmartBand 2 nutikäevõru uue Android™ seadmega, võib SmartBand 2 üritada ka 
tehase seadete taastamise järel ühenduda Android™ seadmega. Siduge esmalt  SmartBand 
2 eelmisest seadmest lahti ja paaristage alles siis uue Android™ seadmega.

SmartBand 2 lahti sidumine

1 Leidke ja toksake Android™ seadme rakenduste põhiekraanilt
SmartBand 2 >  > Forget SmartBand.

2 Toksake kinnitamiseks OK.

SmartBand 2 lahtisidumist on võimalik teostada ka Android™ seadme Bluetooth® seadete alt.
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SmartBand 2 kasutamine
SmartBand 2 rakenduse kasutamine
Vaadake ja muutke seadistusi oma Android™ seadme SmartBand 2 rakenduse alt. 
Rakendus võimaldab teil jälgida oma pulssi, stressi ja füüsilist aktiivsust, sh samme. 

Märguanded
Seadistage oma nutikäevõru nii, et see Android™ seadmele tuleva kõne või 
märguandke korral vibreeriks. 
Kõik olekuribal kuvatavad teated saab edasi suunata SmartBand 2 nutikäevõrule. 
Määrake SmartBand 2 rakenduse abil teavitused, mida soovite nutikäevõrule saata. 

VibratsioonMärguanne Märgutuled

Kõik tuled vilguvad pidevalt valgeltSissetulevad kõned Pidev    
vibreerimine

Tark äratus Pidev
vibratsioon

Muud teated Üks vibratsioon

Ei ole saadaval

Märgutuli A vilgub 5 minutit sama värvi 
kui teie Android™ seade 

Teavituste saamise aktiveerimine
1 Valige Android™ seadme koduekraanilt

SmartBand 2 >  > Settings.
2 Toksake Get notified (teavituste saamine) ning aktiveerige. 

3 Järgige teavituste saamiseks ekraanil toodud juhiseid. 

Valige, milliseid teateid SmartBand 2 nutikäevõrule saata
1 Valige Android™ seade ja toksake

SmartBand 2 >  > Settings > Get notified.
2 Aktiveerige teated.
3 Toksake Get notifications from ja valige soovitud rakendused. 

Sissetuleva kõne vaigistamine
• Vajutage lühidalt toitelülitile.

Stressi ja taastumise mõõtmine
Stress on igapäevaelu loomulik osa. Stressi ja taastumise väärtused on 
kombinatsioon teie südametööst - Heart Rate (HR) ja selle varieeruvusest - Heart Rate 
Variability (HRV). SmartBand 2 nutikäevõru analüüsib teie südametöö varieeruvust 
(HRV) ja hindab, kui hästi teie keha erinevates olukordades päeva jooksul stressi 
talub. 
SmartBand 2 mõõdab südametööd ja selle varieeruvust ka siis, kui Android™ seade 
ei ole sisse lülitatud. Kogutud andmeid hoitakse kuni 72 tundi ja need 
sünkroniseeritakse Android™ seadmega Bluetooth'i või NFC vahendusel.

Nutikäevõru ei ole meditsiiniline seade ega asenda kvalifitseeritud arsti nõuandeid. Tulemusi ei 
tohiks tõlgendada meditsiiniliste otsuste langetamisel (ennetamine, diagnoosimine).   
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Sony Mobile ei anna garantiid toote meditsiinilistel eesmärkidel kasutamiseks. Enne 
nutikäevõruga treeningute alustamist ja eriti kui kasutate südamestimulaatorit või teisi 
meditsiinilisi instrumente, pidage nõu arstiga. 

Pidev pulsi ja stressitaseme mõõtmine kulutab akut.

Pulsi mõõtmine
Südametööd mõõdetakse pulsi jälgimisel (BPM). Kuigi pulsi ja südamelöökide 
väärtused erinevad teineteisest, kasutatakse neid termineid siinkohal samas 
kontekstis.

Stressitase ja taastumine
Stressitaset ja taastumist arvestatakse südametöö varieeruvuse alusel (HRV). 
Südamelöögid ei ole kunagi püsiva väärtusega ning kahe järjestikuse südamelöögi 
vaheline aeg on erinev. Seda erinevust kutsutaksegi südametöö varieeruvuseks 
(HRV). Kui varieeruvus südamelöökide vahel on suur, viitab see rahulikule või 
taastunud olekule. Kui varieeruvus on madal, viitab see stressile.
Tegevused nagu raamatu lugemine kutsub sageli esile stressitaseme languse ning 
seda võib määratleda taastumisena. Kiired ajad tööl või koolis võivad jällegi 
stressitaset tõsta. Oluline on märgata, et stressireaktsioon ei pea olema negatiivne; 
see võib viidata ka sellele, et teil on parajasti põnev või lõbus. Suure 
stressitasemega perioodidel on oluline puhata ja hästi magada. 
Taastumine toimub enamasti siis, kui te magate. Taastumist võivad mõjutada 
erinevad tegurid. Taastumist aitavad soodustada tervislik toitumine, alkoholitarbimise 
piiramine ja stressitegurite elimineerimine. Taastumisele avaldab positiivset mõju ka 
pingutust nõudvate füüsiliste tegevuste vältimine ja uinumiseelselt vaimse mõttetöö 
"aeglustamine". 

Nutikäevõrul kuvatud stressi ja taastumise väärtused ei ole üldise füüsise hindamiseks 
usaldusväärne allikas. Madala intensiivsusega treeningut võib eksikombel taastumisega 
segamini ajada.  

Selleks, et mõõta stressitaset ja taastumist, kandke nutikäevõru vähemalt ühel ööl ka 
magamise ajal. 

Kuidas SmartBand 2 pulssi ja stressi mõõdab
SmartBand 2 kasutab randme verevarustuse jälgimisel rohelisi tulesid valgustundlike 
fotodioodidega. Tulede vilgutamisel sadu kordi sekundis kalkuleerib SmartBand 2 
südamelöögiarvud minutis ja kuvab südametöö näidu. 

Tegurid, mis mõjutavad pulsi ja stressi mõõtmist
Mitmed tegurid võivad SmartBand 2 südametöö anduri tulemusi mõjutada:

• Verevarustus. Verevarustus on individuaalne, kuid seda mõjutab ka keskkond.
Näiteks kui teete trenni külmades oludes, võib verevarustus aeglustada nii, et näitu on
võimatu randmelt lugeda.

• Liikumine. Rütmiline liikumine nagu jooksmine või rattaga sõitmine annab südametöö
mõõtmisel paremaid tulemusi kui ebaregulaarsete liigutustega treening nagu tennis
või poksimine.

• Naha pigmentatsiooni varieerumine. Ajutised või permanentsed muutused
pigmentatsioonis (näiteks tätoveeringud). Mõne tätoveeringu tint, muster või
imenduvus võivad valgust blokeerida ja anda ebausaldusväärseid tulemusi.
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SmartBand 2 südamelöökide andur
SmartBand 2 nutikäevõru ei pruugi isegi ideaalsetes tingimustes igal mõõtmisel 
täpset tulemust anda. Väikesel protsendil kasutajatest ei õnnestu südametöö näitu 
üldse registreerida. Näidu lugemise parandamiseks käituge järgnevalt: 

• Veenduge, et SmartBand 2 on teile paras ja istub mugavalt randmel. Kui käevõru 
loksub, pingutage seda.

• Puhastage nutikäevõru treeningu järel või peale tugevat higistamist.

Pulsi ja stressi automaatne jälgimine
SmartBand 2 mõõdab teie pulssi, stressitaset ja taastumist umbes kuus korda tunnis. 

Pulsi ja stressi manuaalne mõõtmine
SmartBand 2 võib mõõta teie pulssi igal ajal, nii käevõru kui ka Android™ seadmega. 
Parima tulemuse saamiseks käivitage südametöö andur mõned minutid enne 
treeningu algust, nii et andur saaks mõõta teie pulssi. 

Kui mõõdate pulssi ja stressitaset manuaalselt, tulevad nutikäevõrule vaid kõned ja 
alarmid. 

Pulsi ja stressi mõõtmine SmartBand 2 nutikäevõruga    

1 Pulsi ja stressi mõõtmiseks topeltklõpsake toitenupul.
Märgutuled vilguvad esmalt kordamööda oranžilt ning kui näidud on võetud, 
vilguvad koos. Tulemused kuvatakse SmartBand 2 nutikäevõrul ja Android™ 
seadme Lifelog rakenduses.

2 Mõõtmise lõpetamiseks topeltklõpsake taaskord toitenupul. 

Kui SmartBand 2 pulssi ei tuvasta, vibreerib see kolm korda ja märgutuled hakkavad 
vaheldumisi oranžilt vilkuma. Kui südametöö andur mõõtmistulemust ei anna, sättige 
SmartBand 2 nutikäevõru asendit randmel või proovige andurit puhastada. Lisainfo näidu 
lugemise parandamiseks lk 11.  

Android™ seadmega manuaalne pulsi ja südametöö mõõtmine

1 Valige Android™ seadme koduekraanil
SmartBand 2. SmartBand 2 üritab kohe andurilt näitu saada ja kuvab 
tulemuse nutikäevõrul või Lifelog rakenduses. 

2 Mõõtmise lõpetamiseks väljuge SmartBand 2 rakendusest.

Režiim STAMINA (vastupidavus) 
Aku säästmiseks lülitage sisse režiim STAMINA, mis deaktiveerib pulsi ja stressi 
automaatse jälgimise. Käsitsi saate režiimist  hoolimata mõõtmisi alustada. 

STAMINA režiimi aktiveerimine/deaktiveerimine
1 Valige Android™ seadme koduekraanilt

SmartBand 2 >  > Settings.
2   Toksake STAMINA ja aktiveerige/deaktiveerige režiim.

Tark äratus (Smart wake up alarm)
Valige SmartBand 2 rakenduses üks või mitu äratust. Tark äratus arvestab 
äratamisel teie unetsükliga. 
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Äratus annab märku korduva vibratsiooniga. Kui olete määranud ajavahemiku, mil 
soovite ärgata, äratab SmartBand 2 teid siis, kui olete kõige kergema une faasis 
(peale sügava une faasi).
Näiteks, kui määrate ärkamisvahemikuks 06:30 - 07:00, äratatakse teid vahemikus 
06:30 ja 07:00, hetkel, mil teie uni on kõige kergem. Kui te selle aja jooksul kergesse 
unefaasi ei jõua, äratab tark äratus teid kell 07:00.

Kui soovite äratusi lisada, eemaldada või muuta, peab SmartBand 2 Android™ seadmega 
ühendatud olema.

Targa äratuse lisamine
1 Valige Android™ seadme koduekraanil

SmartBand 2 >  > Settings.
2 Valige tark äratus, seejärel     .
3 Toksake Time (aeg), valige soovitud tunnid ja minutid ning kinnitage valik, toksates OK.
4 Äratuse aja muutmiseks toksake äratuse kõrval pluss-/miinusmärkidel. 
5 Toksake Repeat (korda), märgistage päevad, mil soovite äratust nin kinnitage valik, toksates 

OK.
6 Kui olete lõpetanud, klõpsake SAVE.

Targa äratuse muutmine
1 Valige Android™ seadme koduekraanil

SmartBand 2 >  > Settings.
2 Toksake Smart wake up (tark äratus) ja muutke alarmi vastavalt soovile.

Muutke valikuid vastavalt soovile.3
4 Kinnitage, toksates SAVE. 

Targa äratuse kustutamine
1 Valige Android™ seadme koduekraanil 

SmartBand 2 >  > Settings.
2 Toksake Smart wake up ning valige äratus, mida soovite kustutada. 
3 Toksake DELETE

Aktiveerige tark äratus

1 Valige Android™ seadme koduekraanilt
SmartBand 2 >  > Settings.
Valige tark äratus.2

3 Aktiveerige tark äratus.

Targa äratuse edasilükkamine kui SmartBand 2 vibreerib
• Vajutage lülidalt toitenuppu.

Targa äratuse väljalüliitamine kui SmartBand 2 vibreerib
• Hoidke toitenuppu all kuni SmartBand 2 vibreerib.

Piirkonnast väljas teated

Kui funktsioon on sisse lülitatud, vibreerib SmartBand 2 kolm korda, teavitamaks,
et kaugus teie Android™ seadmest on nii suur, et ühendus katkeb. Funktsioon on
vaikimisi aktiveeritud.
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Aktiveerige Out-of-range (piirkonnast väljas) teavitused
1 Valige Android™ seadme koduekraanil 

SmartBand 2 >  > Settings.
2 Toksake Get notified ning aktiveerige Out-of-range alert 

Mitte häirida
Kui te ei soovi saada teavitusi, kasutage Mitte häirida (Do not disturb) funktsiooni. 
Kui funktsioon on aktiveeritud, töötab vaid tark äratus. 

"Mitte häirida" funktsioon 
1 Valige Android™ seadme koduekraanilt 

SmartBand 2 >  > Settings.
2 Toksake Get notified > Do not disturb ning aktiveerige funktsioon.

"Mitte häirida" intervalli seadmine
1 Toksake Android™ seadme koduekraanil 

SmartBand 2 >  > Settings.
2 Toksake Get notified > Do not disturb ning aktiveerige funktsioon.

3 Valige algusaeg, toksates Start time ja valige tunnid ja minutid, kinnitades need valikuga
OK.

4 Valige lõpuaeg End time ja valige tunnid ja minutid, kinnitades need valikuga
OK.

Kaugjuhtimine
Kasutage SmartBand 2 nutikäevõru meediarakenduste haldamiseks. Valige 
rakendused, mida soovite SmartBand 2 nutikäevõrult juhtida. Kui valite Find phone 
(leia telefon) rakenduse, võite panna Android™ seadme kõvasti helisema.

Kolm märgutuld SmartBand 2 nutikäevõrul on kaugjuhtimise korral sinised. 

Kaugjuhtimise aktiveerimine

1 Valige Android™ seadme koduekraanil 
SmartBand 2 >  > Settings.

2 Toksake valikul Remote control (kaugjuhtimine) ning lülitage see sisse. 

Velige rakendused, mis peavad töötama kaugjuhtimisega
1 Valige Android™ seadme koduekraanil

SmartBand 2 >  > Settings.
2 Toksake valikul Remote control (kaugjuhtimine) ning lülitage see sisse.
3 Valige soovitud rakendused. 
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Android™ seadme muusika juhtimine SmartBand 2 nutikäevõrult

1 Veenduge, et SmartBand 2 on Android™ seadmega ühendatud.
2 Valige muusikapleier. 

3 Vajutage lühidalt SmartBand 2 toitenuppu.
4 Muusikafaili mängimiseks või pausile panemiseks toksake korraks SmartBand 2. Muusikafail 

avaneb kahekordse toksamisega. Eelmisele muusikafailile liikumiseks toksake kolm korda.
5 Kaugjuhtimise seiskamiseks, vajutage lühidalt toitenuppu või oodake 10 sekundit, ilma et

toksaksite SmartBand. Kolm sinist märgutuld lülituvad välja. 

Sidumine Google Fit'iga
Kasutage SmartBand 2 nutikäevõru Google tervise ja treeningrakendusega Google 
Fit. Google Fit rakendusega saate mõõta ja salvestada treeningandmeid otse 
Internetis. 

SmartBand 2 ja Google Fit sidumine

1 Valige Android™ seadme koduekraanilt 
SmartBand 2 >  > Settings.

2 Toksake Google Fit, aktiveerige see (ON) ja järgige Google konto 
kinnitamiseks ekraanil toodud juhiseid.

Märgutuled
Kolm seadmel paiknevat märgutuld aitavad jälgida SmartBand 2 olekut. 

Märgutule olek

Kõik tuled vilguvad ükshaaval valgelt ning lülituvad siis korraga 
välja. 

Kõik tuled vilguvad ükshaaval valgelt ning lülituvad siis korraga 
välja.

Märgutuli A vilgub roheliselt

Märgutuli A vilgub siniselt

Kõik tuled vilguvad ükshaaval siniselt ning lülituvad siis 
korraga välja.

Kõik tuled vilguvad ükshaaval valgelt ning lülituvad siis korraga 
välja.

Kõik tuled vilguvad pidevalt oranžilt

Kõik tuled vilguvad pidevalt siniselt

Kõik tuled vilguvad pidevalt punaselt

Kõik tuled vilguvad pidevalt valgelt

SmartBand 2 olek 

Sisselülitatud

Väljalülitatud

Tehase andmete seadistamine/
püsivara uuendamine

Sidumine Android™ seadmega 

Seotud Android™ seadmega

Mitte seotud Android™ seadmega 

Pulsi, stressi ja taastumise mõõtmine

Kaugjuhtimine

Aku tühjeneb

Sissetulevad kõned
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Märgutuli A vilgub 5 minutit sama värvi kui teie Android™ seade. Muud teated
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Tegevuste salvestamine Lifelog
rakenduse abil
Lifelog rakenduse kasutamine

Lifelog rakendus salvestab teie füüsilise, sotsiaalse ja meelelahutusliku tegevuse. Saate jälgida 
oma stressitaset ja taastumist ning mõõta, kui kaua jalutate või jooksete. Lisaks näete, milliseid 
pilte olete teinud ja millist muusikat kuulanud. Lifelog rakenduse kasutamiseks peate selle 
esmalt Google Play™ poest alla laadima ja endale konto looma.

Statistika, mida Lifelog rakendus teie füüsilise aktiivsuse kohta loob (nt käimisvahemaa ja 
kaotatud kalorihulk),   põhineb  teie sisestatud pikkusel ja kaalul. Tulemused võivad erinevatel 
kasutajatel varieeruda. Info sünkroniseerimiseks Lifelog rakendusse peab olema aktiivne 
internetiühendus.

Lifelog rakendus on ette nähtud teie päevaste tegemiste ja treeningute jälgimiseks. Pidage 
meeles, et SmartWear tooted ei ole meditsiinilised seadmed ning nendelt saadud teave ei 
asenda kvalifitseeritud meediku nõuandeid.  

1 Life Bookmark detailne info

2 Lifelog nimekiri, näiteks sammude võrdlus 

3 Kõik päeva jooksul salvestatud tegevused

4 Menüüvalikute vaatamine

5 Info rakenduse kasutamise kohta

6 Füüsiliste tegevuste ajalugu

7 Töölaua ja kaardi vahel navigeerimine

8 Kõigi salvestatud tegevuste kuvamine valitud päeval

9 Tegevused töölaual

Lifelog rakenduse jaoks konto loomine
1 Valige ja toksake oma Android™ seadme koduekraanilt Lifelog.

2 Järgige ekraanil toodud juhiseid ja nõustuge kasutustingimustega.

3 Looge uus konto või valige olemasolev.
4 Järgige Lifelog konto loomiseks ekraanil toodud juhiseid.
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Lifelog rakendusse sisse logimine
1 Valige oma Android™ seadme koduekraanil Lifelog rakendus. 
2 Järgige ekraanil toodud juhiseid ja nõustuge kasutustingimustega.

Sammupikkuse kohaldamine kõndimisel ja jooksmisel 
Lifelog rakendus kasutab kõnnitud või joostud vahemaa arvutamiseks teie päeva 
jooksul tehtud sammude summat ja teie sammupikkust. Automaatne sammupikkus 
põhineb teie vanusel ja pikkusel. Kui tunnete, et Lifelog rakenduse automaatsed 
väärtused ei ole piisavalt täpsed, saate sammupikkust kohaldada.

Sammupikkuse kohaldamine kõndimisel

1 Toksakse oma Android™ seadme koduekraanil Lifelog. 

2 Vali  > Settings (Seaded) > Profile (Profiil).
3 Toksake sammu pikkusel - Stride length.
4 Eemaldage linnuke märgistusruudust Automatic ja kerige üles/alla, kohandades

seadeid ja kinnitades need valikuga SET.

Sammupikkuse kohaldamine jooksmisel
1 Toksakse oma Android™ seadme koduekraanil Lifelog.

2 Vali  > Settings (Seaded) > Profile (Profiil).
3 Toksake jooksusammu pikkusel .
4 Eemaldage linnuke märgistusruudust Automatic ja kerige üles/alla, kohandades

seadeid ja kinnitades need valikuga SET. 

Aktiivsusruutude ülevaade

1 Aktiivsel liikumisel põletatud kalorid ja passiivselt põletatud kalorid.

2 Unetunnid ja une kvaliteet.

3 Sammude arv Lifelog rakenduse kasutamisel.

4 Jalgrattaga sõitmisele kulunud aeg, v.a üksikud sammud.

5 Aeg, mis on kulunud kõndimisele, v.a üksikud sammud.

6 Transpordivahendiga liiklemisele kulunud aeg, v.a üksikud sammud.

7 Pulsi, stressitaseme ja taastumise statistika Lifelog rakenduse kasutamisel.

8 Google Play™ suhtlusrakenduste kasutamisele kulunud aeg - valige rakendusteks näiteks Sony 
telefon ja sõnumid.  

9 Aeg, mis on kulunud jooksmisele, v.a mõned sammud.
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10 Tehtud fotod.

11 Google Play™ veebibrauserite kasutamisele kulunud aeg.

12 Google Play™ lugemisrakenduste (raamatud, koomiksid) kasutamisele kulunud aeg.

13 Google Play™ mängurakendustele kulunud aeg.

14 Google Play™ rakendustes filmide, telesaadete ja videote vaatamisele kulunud aeg. 

15 Tegevuste näitamine/peitmine.

16 Google Play™ rakendustes muusika kuulamisele kulunud aeg.

17 Kõik salvestatud järjehoidjad - Life Bookmarks

Tegevuste ülevaade

1 Info kuvamine päeva, nädala, kuu või aasta lõikes.

2 Tegevuse kuvamine erinevates ühikutes.

3 Tegevuse hulk valitud ühiku kasutamisel. 

4 Eesmärgi oleku kuvamine hetkeseisuga.

5 Tegevuse detailne vaade.

Eesmärkide seadmine
Püstitage omale igapäevased eesmärgid näiteks sammude arvu, läbitava vahemaa 
või põletatavate kalorite näol.

Eesmärgi seadmiseks
1 Toksake Lifelog rakenduses tegevusele, milles soovite eesmärki püstitada. 
2 Toksake päeval ja seejärel
3 Määrake üles-alla kerides sobiv eesmärk ja kinnitage see, toksates SET.

Salvestatud tegevuste muutmine
Lifelog tuvastav nelja tüüpi liikumist: jalutamine, jooksmine, rattaga sõitmine ja 
transport. Muutke liikumistüüpi vastavalt soovile või kustutage mitteaktiivne 
tegevus.
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Liikumistüübi muutmine
1 Valige Android™ seadme koduekraanilt Lifelog. 

2 Otsige ajajoonelt liikumistüüp, mida soovite muuta. 

3 Liikumistüübi valmise järel valige ja toksake   > Edit activity (muutke tegevust).
4 Valige tegevuse tüüp ja kinnitage see, toksates DONE. 

Mitteaktiivse tegevuse kustutamine

1 Valige Android™ seadme koduekraanilt Lifelog.

2 Otsige ajajoonelt mitteaktiivne tegevus, mida soovite kustutada.

3 Mitteaktiivse tegevuse valmiise järel toksake  > DELETE (kustuta).

Andmete sünkroniseerimine Lifelog rakendusega
Kui SmartBand 2 on Android™-seadmega ühendatud, sünkroniseeritakse andmed 
automaatselt Lifelog rakendusse. SmartBand 2 lahtiühendamisel jätkub andmete 
kogumine seni kuni mälu saab täis. Soovitame seadmete andmeid regulaarselt 
sünkroniseerida, et SmartBand 2 mälumahtu vabana hoida.
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Oluline teave
SmartBand 2 kasutamine niisketes ja tolmustes tingimustes
SmartBand 2 on vee- ja tolmukindel, nii et te ei pea muretsema, kui jääte vihma kätte 
või soovite sellelt pikaaegse kandmise järel mustuse maha pesta. Pidage meeles, et 
teie SmartBand 2 on kaitstud madala survega veejoa ning 30-minutilise kastmise eest 
värskesse (magedasse) kuni 3 m sügavusse vette. Loputage SmartBand 2 puhta 
jooksva vee all ning kuivatage peale ujumist hoolikalt. Garantii ei kata kahjustusi, mis 
on tekkinud seadme pahatahtlikul või mittesihipärasel kasutamisel. Nutikäevõrul on 
kaitseaste IP65/68. Lisainfo: support.sonymobile.com .
SmartBand 2 nutikäevõrul on katmata USB-liides. Enne laadimiskaabli ühendamist 
veenduge, et USB-liides on täiesti kuiv. Kui SmartBand 2 puutub kokku veega, 
kasutage USB-liidese kuivatamiseks mikrokiust lappi ning raputage sellest vesi välja. 
Korrake protseduuri, kuni olete veendunud, et USB-liides on täiesti kuiv.
Garantii ei kata kahjustusi, mis on tekkinud seadme pahatahtlikul või mittesihipärasel 
kasutamisel. Lisateave garantii kohta: support.sonymobile.com .

Juriidiline teave

Sony SWR12
Käesolev seade on abivahend treeningute ja elustiili jälgimisel. Tegu ei ole meditsiinilise seadmega ning sellest
tulenevaid andmeid ei tohiks kasutada haiguste ennetamiseks, diagnoosimiseks, jälgimiseks või ravimiseks. Samuti 
ei asenda seadme abil saadud teave arsti nõuandeid. Konsulteerige enne treeningutega alustamist arstiga, eriti kui 
kasutate seadet koos südamestimulaatori või teiste meditsiiniliste seadmetega. 

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt seadme infolehte.  

Selle kasutusjuhendi on ilma igasuguse garantiita välja andnud Sony Mobile 
Communications AB või selle kohalik tütarharu. Sony Mobile Communications AB 
võib sellesse kasutusjuhendisse igal ajal ija lma etteteatamiseta sisse viia muudatusi 
ja täiendusi, olgu siis kirjavigade, praeguse informatsiooni ebatäpsuse või 
programmidele ja/või seadmetele tehtud täienduste tõttu. Sellised muudatused viiakse 
vajadusel sisse kasutusjuhendi hilisematesse väljaannetesse. 
Kõik õigused kaitstud.
©2015 Sony Mobile Communications Inc.
Koostalitlusvõime ja ühilduvus Bluetooth™-seadmete hulgas varieerub. Seade
toetab üldjuhul tooteid, mis kasutavad Bluetooth spec. 1.2 või hilisemaid versioone 
ja Headseti või Handsfree profiili.
Sony on Sony Corporation registreeritud kaubamärk. Bluetooth on Bluetooth (SIG) Inc. 
litsenseeritud kaubamärk. 
Kõik siin mainitud toote- ja ettevõttenimed on oma vastavate omanike kaubamärgid 
või registreeritud kaubamärgid. Õigused, millest siinkohal selgesõnaliselt loobutud ei 
ole, on reserveeritud. Kõik ülejäänud kaubamärgid kuuluvad oma vastavatele omanikele.
Lisainformatsiooni saamiseks külastage www.sonymobile.com
Kõik joonised on illustratiivsed ega pruugi tegelikku seadet täpselt kujutada.
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Vastavusdeklaratsioon
Meie, Sony Mobile Communications AB 
Nya Vattentornet
SE-221 88 Lund, Rootsi
peame end ainuisikuliselt vastutavaks selle eest, et meie toode
Sony RD-0180
koos meie tarvikutega, millele see deklaratsioon laieneb, 
on vastavuses asjakohaste standarditega  EN 300 328:V1.8.1, EN 300 330-2:V1.5.1, 
EN 301 489-7:V1.3.1 EN 301 489-17:V2.2.1, EN 301 489-3:V1.6.1 ja EN 60 950-1: 
2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011, A2:2013 järgides sellega raadioseadmete ja 
telekommunikatsioonivõrgu lõppseadmete direktiivi 1999/5/EÜ sätteid.

Lund, 2015 veebruar

Pär Thuresson,
Kvaliteedikontrolliametnik, Kvaliteet ja klienditeenindus

FCC-ühilduvuse teade
Käesolev seade vastab FCC reeglite 15. osa nõudmistele. Seadme talitlus peab vastama 
järgnevale kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja (2) seade 
peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas need, mis võivad põhjustada soovimatut talitlust.

Mis tahes muudatused või modifikatsioonid, mida Sony Mobile pole selgesõnaliselt heaks kiitnud, võivad 
tühistada kasutaja õiguse seadet kasutada.

Seadet on testitud ning tunnistatud vastavalt FCC reeglite 15. osale B-klassi digitaalseadme kriteeriumidele 
vastavaks. Need kriteeriumid on välja töötatud selleks, et pakkuda mõistlikku kaitset kahjulike häirete vastu 
eluruumides. 

Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosagedusel energiat ning kui seda ei ole paigaldatud ja ei kasutata 
vastavalt juhistele, võivad ilmneda kahjulikud häired raadiosidele. Ei ole aga mingit garantiid, et häiret mingi 
konkreetse paigalduse puhul ei esine.

• Orienteerige või paigutage antenn ümber.
• Suurendage vahemaad seadme ja vastuvõtja vahel.
• Ühendage seade vastuvõtja omast erinevasse pistikusse või vooluvõrku.
• Konsulteerige teenusepakkujaga või kogenud raadio- või teletehnikuga. 

Industry Canada teade
Käesolev seade vastab Industry Canada (Kanada Tööstusministeeriumi) standardile RSS-210.

Seadme talitlus peab vastama järgnevale kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid ja 
(2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas need, mis võivad põhjustada soovimatut talitlust.

See B-klassi digitaalne seade vastab Kanada standardile ICES-003.
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