
Misfit Flashi kasutusjuhend 

 

Täpsema teabe Flashi kohta ja turvainstruktsioonid leiate veebilehelt www.misfit.com/go. 

 

Alustamiseks ühenda Flash 

Lae rakendustepoest alla Misfiti rakendus. Loo kasutajakonto, sea endale eesmärk ja ühenda Flash, 

järgides rakenduses antud juhiseid. See võib võtta paar minutit, kuni Flash uuendab püsivara. 

 

Klamber 

Käepael sportimisekss 

Kanna ja liigu 

 

TÄHELEPANU! Rohke kasutusega võib Flashi patarei eluiga lüheneda. Pikaajaline soolases või 

keemiliselt töödeldud vees kasutamine vähendab veekindlust. Tagumise katte valesti paigaldamise 

tagajärjel kaotab toode veekindluse. 

 

VAJUTA FLASHI NUPPU Flashi esikülg on nupp. Vajuta Flashi nuppu, et näha, kuidas päevaks seatud 

eesmärgi saavutamine edeneb ja vaadata kella. 

 

KELLAAEG 

12, 3, 6, 9 valgustatud punktid 

Tunnid  Ere tuluke 

Minutid Vilkuv tuluke 

 

EESMÄRGI SAAVUTAMINE 

KASUTAJAINFO. Seadet on testitud ja tunnistatud see vastavaks B-klassi digiseadmete piirnormidele, 

mis on sätestatud FCC (Federal Communications Commision) reeglite 15. osas. Nimetatud normid on 

mõeldud häiretevastaseks kaitseks kasutamisel eluruumides. Seade tekitab, kasutab ja võib kiirata 

raadiosagedusenergiat. Kui seadet ei paigaldata või ei kasutata juhistes ettenähtud viisil, võib see 

põhjustada raadiosignaali häireid. Häireid igas konkreetses seadmestikus ei saa siiski välistada. Kui 

seade häirib raadio- ja televisioonisignaali vastuvõttu, mida saab kindlaks teha seadme välja- ja 

seejärel uuesti sisselülitamisega, on kasutajal soovitatav püüda häiret kõrvaldada ühe või mitme 

järgmise abinõuga: 

muuda vastuvõtuantenni suunda või asukohta; 

suurenda seadme ja vastuvõtja vahemaad; 

http://www.misfit.com/go


ühenda seade pistikusse vooluvõrgus, mis ei ole seesama vooluvõrk, mida kasutab vastuvõtja; 

pöördu maaletooja või kogenud raadio- ja teletehniku poole. 

 

IC NÕUETELE VASTAVUSE KINNITUS. Seade vastab Industry Canada litsentsivabastuse RSS-

standardi(te)le. Seadet võib kasutada järgmistel tingimustel: 1) seade ei tohi tekitada signaalihäireid 

ja 2) seadme kasutaja peab olema valmis igasugusteks signaalihäireteks, ka sellisteks, mis 

põhjustavad soovimatuid ilminguid seadme töös. 

 

FCC NÕUETELE VASTAVUSE KINNITUS. Seade vastab FCC reeglite 15. Osas sätestatud nõuetele. 

Seadet võib kasutada järgmistel tingimustel: 1) seade ei tohi tekitada signaalihäireid ja 2) seadme 

kasutaja peab valmis igasugusteks signaalihäireteks, ka sellisteks, mis põhjustavad soovimatuid 

ilminguid seadme töös. 

HOIATUS! Seadme muutmisel ja teisendamisel, mida nõuetelevastavuse eest vastutav pool ei ole 

selgesõnaliselt lubanud, võidakse seadme omanikult võtta õigus seadet kasutada. 

Käesolevaga kinnitab Misfit Wearables Corporation, et Flash vastab direktiivis 1999/5/EC kehtestatud 

põhinõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. 

Hoia ennast vormis Misfit Flashi elegantse ja sportliku F0-mudeli abiga, mis mõõdab sinu füüsilist 

aktiivsust ja und ning on ühendatud sinu nutitelefoniaga. 

Vastab IDA standardile DA103787 

TRA registreeritud number: ER36345/14 

Vahendaja number: DA0118950/13 

See telekommunikatsiooniseade vastab NTC tehnilistele nõuetele. 

 

FLASH EI OLE EI MÄNGUASI EGA RAVISEADE 

ETTEVAATUST, lämbumisoht väikeste osade tõttu 


