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Välimus 

 
1. Toitenupp – Vajuta ja hoia nuppu allavajutatuna, kuni kell käivitub 

2. Mikrofon 3.Laadimise ühendus     4. Südame löögisageduse andur 

HUAWEI WATCH ei kasuta mürgiseid materjale ning seade on organismile ohutu. 

Kui teil tekib allergiline reaktsioon, pöörduge kohe arsti poole. 



 

Laadimine 

 
Laadimisjaam kinnitub HUAWEI WATCH tagaküljega magneti abil. 

HUAWEI WATCH täielik laadimine võtab u. 75 minutit.  

 Hoidke laadimisjaam laadimise ajal kuivana. 
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Telefoni ühendamine Bluetooth® 

kaudu 

Laadige enda telefoni rakendus Android Wear™ rakenduste poest Google Play™ 

(Android) või App Store (Apple iOS). Seejärel jälgige rakenduse instruktsioone 

ekraanil, et siduda HUAWEI WATCH oma nutitelefoniga. Kui nutitelefon on kellaga 

on ühendatud, libistage sõrmega HUAWEI WATCH ekraanil, et õppida 

tavaliigutusi. 

Telefon peab omama op.süsteemi Android™ 4.3+ või iOS™ 8.2+. Kontrollige 

ühilduvust lehelt http://g.co/wearCheck. 

Toetatud funktsioonid võivad Android ja iOS süsteemides erineda. 

  



 

Tavaliigutused

 
  Libista üles           Vaata infot ekraanil. 

Libista alla Vaata kiirseadeid. Peida info ekraanilt. 

Libista vasakule Vaata ekraani menüüsid. 

Libista 
paremale 

Väljub vaatelt või läheb tagasi ava ekraanile.  
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Märguanded 

  Sõnumi Sissetulevad 

märguanded kõned  

 Kalendri Alarmid  

märguanded
   

HUAWEI WATCH vibreerib märguandeks. 

Märguande lugemiseks tõstke rannet. 
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Ok Google ™ 

 "Otsingud“  "Helistamine" 

 "Meeldetuletused“ 
18℃~22℃  "Ilmainfo" 

 "Vööndiajad“  "Koju navigeerimine" 

Tõsta kellaga käsi ning ütle "Ok Google" häälkäskluste sisselülitamiseks. 

Hoia oma HUAWEI WATCH nutitelefoniga ühendatuna ning jälgi, et interneti 

ühendus oleks aktiivne. 

 NB! Eesti keel ei ole häälkäsklustel toetatud. 
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Isikliku füüsilise aktiivsuse jälgimine 

 
HUAWEI WATCH suudab 

salvestada ja kuvada teie 

füüsilise aktiivsuse andmeid. 

Nutiseade tuvastab ning 

salvestab täpselt teie liikumise 

terve ööpäeva vältel. 

 Võite sisestada täiendavaid 

isiklike andmeid vajutades 

ikoonile:  

 

  Tagamaks südame löögi-

sageduse täpne mõõtmine 

kandke nutiseadet alati, nagu 

joonisel näidatud, kogu 

ööpäeva vältel. Liigselt 

pingutatud või liiga lõdvalt olev 

kellarihm mõjutab andmete 

lugemise täpsust.  
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  . 

 

Täiendav informatsioon 

HUAWEI WATCH kellarihma kohandamine  

Soovitame teil kohandada nutiseadme kellarihma mõne kohaliku kellassepa 

juures või professionaalses remonditöökojas. Kellarihma eelmadamiseks jälgi 

allolevaid juhendeid ning joonist. 
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Huawei pakub teie HUAWEI WATCH jaoks laia valikut originaal-kellarihmasid. 

Ostmiseks kontakteeru kohaliku Huawei edasimüüjaga.   

Hoiatus 

 Ära kasuta kellarihma juures muudatuste tegemiseks jõudu. 

Veekindlus 

Ära kanna oma nutiseadet kui pesed autot, ujud, teed veesporti või 

puutud muul kujul otseselt pidevalt veega kokku. Võid kanda oma 

nutiseadet kui pesed käsi või jalutad vihma käes, kuid eemalda vesi 

nutiseadmelt alati esimesel võimalusel.



 

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Kõik õigused 

reserveeritud. Android Wear, Android, Google Play ja Google on Google 

Inc kaubamärgid. 

 

Maaletooja: F9 Distribution Baltic 

  



 

Käesolev dokument on kasutatav ainult juhendmaterjalina. Juhendite järgi 

tegutsemine ei anna kasutajale õigust garantii säilimiseks. Garantii säilimiseks 

kasutage ainult kohaliku hoolduskeskuse abi. 


