Minimaalsed telefoni nõuded pulsikellaga ühildamiseks:
Operatsioonisüsteem Android 4.3 või iOS 7.0
Bluetooth 4.0

Kuidas pulsikella telefoniga ühildada?
1. Lae alla rakendus Smart Wristband
Rakenduse allalaadimiseks on kaks võimalust. Esimene võimalus on rakenduse “Smart Wristband”
leidmine App Store või Google Play Store keskkonnast ja selle allalaadimine. Teine võimalus on QRkoodi abil allalaadimine, mille leiab pulsikellaga kaasasolevast kasutusjuhendist. (QR-koodi lugemiseks
on eelenevalt vaja alla laadida QR-koodi lugeja, mis on hõlpsasti leitav nii App Store kui ka Google Play
Store keskkonnast). QR-koodi lugemisel avatakse link, mille kaudu saab vastava pulsikella rakenduse
telefoni laadida.
2. Pulsikella aktiveerimine ja laadimine
Lülita pulsikell sisse. Kui esimesel korral nuppu all hoides pulsikell sisse ei lülitu, siis on vaja kella
laadida. Selleks tuleb kellarihma ülemine osa korpuse küljest lahti võtta ehk ära tõmmata (korpuse
küljes on USB ots, mille külge kinnitub kellarihm).
3. Pulsikella ühildamine
Veendu, et oled telefonis lülitanud sisse bluetooth’i. Kui telefoni operatsioonisüsteem on Android 6.0
või uuem, siis sõltuvalt telefonist võib tarvilik olla ka asukoha jagamise (location) sisselülitamine.
Seejärel leia telefoni bluetooth’i abil üles pulsikell, et luua telefoni ja pulsikella vaheline ühendus. Ava
rakendus “Smart Wristband” ja loo ühendus “My wristband” kaudu, mille leiab rakenduse seadetest.
Eduka ühildamise tulemusena tekib pulsikella ekraanile bluetooth’i ikoon. Kui ühenduse loomine
ebaõnnestus, siis veenduge, et kella aku oleks laetud, bluetooth telefonis sisse lülitatud (vajadusel ka
asukoha jagamine), pulsikella ekraan ühendamise hetkel oleks aktiivne ja telefoni kaugus kellast oleks
vähem kui 0.5 meetrit.

Kuidas pulsikella kasutada?
Kui pulsikell Westyx Flake ja telefoni vahel on ühendus loodud, siis kellaaja (ja kuupäeva) näit
automaatselt sünkroniseeritakse telefoni näiduga ja edaspidine pulsikella kogutud andmete ülekanne
telefoni toimub automaatselt (eeldusel, et bluetooth on sisse lülitatud). Kui vahepeal telefoni
bluetooth on väljas olnud või kella ja telefoni vaheline side on katkenud, siis andmeid saab
sünkroniseerida pulsikella rakenduses.
Pulsikellal olevale nupule vajutades saab kella menüüs ringi liikuda. Sammude lugemine toimub
automaatselt, kuid rattasõidu või pulsilugemise alustamiseks tuleb vastavalt menüüs uuesti nuppu
vajutada ja seda all hoida.
Pulsikellal olevat nuppu all hoides (avaekraanil või sammude lugemise funktsioonil) kuvatakse teine
osa menüüst. Nupule vajutades saab liikuda selle menüü erinevate funktsioonide vahel ringi ja nuppu
all hoides saab vastavat funktsiooni valida ja sellest väljuda. Lisaks erinevaid võimalusi (äratused, kõne
ja sõnumite teavitused jne) saab lülitada sisse ja välja pulsikella rakenduses.

