MICHAEL KORS
Pikaopas
Lisätietoja saat vierailemalla osoitteessa: www.michaelkors.com/access/support
Vaihe1: Kellon lataaminen
Kytke kello laturiin. Kun kello on ladattu, kytke virta päälle painamalla painiketta.
VAROITUS: Käytä ainoastaan mukana toimitettua laturia välttääksesi kellon vahingoittumisen.
Älä käytä USB-hubia, USB-splitteriä, USB y-kaapelia, akkupakkausta tai muuta oheislaitetta kelloon
lataamiseksi.

Vaihe 2: Sovelluksen lataaminen ja laitteiden pariuttaminen
Asenna puhelimeen Googlen Wear OS -applikaatio App Storesta tai Google Play™ Storesta.
Avaa Googlen Wear OS-applikaatio puhelimessa ja noudata sen näyttöön ilmestyviä ohjeita muodostaaksesi
parin kellon ja puhelimen välille Bluetooth-kytkentää käyttämällä. Pariuttamisen jälkeen kellon näyttö ohjaa
sinua asetustoimenpiteissä.

Apple ja Apple-logo ovat Apple Inc. rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
App Store on Apple Inc. palvelumerkki . Wear OS by Google ja Google Play ovat Google LLC.n tavaramerkkejä.
Sisältyykö älykellon varusteisiin ylimääräinen solki?
Hanki uusi kantoremmi ja kiinnitä ylimääräinen solki
viereisten ohjeiden mukaan.

1

Tärkeitä turvaohjeita
Tuotteen käyttö on täysin omalla vastuullasi. Michael Kors ei ota vastuuta eikä anna takuita tämän tuotteen
toimintojen tai palveluiden tarkkuudesta, luotettavuudesta tai tehokkuudesta, mukaanlukien päivittäiset
askelmäärät, kalorien kulutus, unen laatu tai muu tieto. Tämä tuote on tarkoitettu antamaan vain kohtuullisen
arvion tiedoista kuten vauhti, askelmäärä, päivän aikana kävelty matka ja unen laatu. Tuote analysoi ja
tuottaa tietoja käyttäjän antamien tietojen perusteella, käyttää ennusteyhtälöitä eli algoritmeja jotka eivät
välttämätta ole täydellisiä, ja ovat alttiita vaikutuksille joihin Michael Kors ei voi vaikuttaa. Michael Kors ei voi
taata että tämä laite tuottaa 100% tarkkaa tietoa.
Tuote ei mittaa täydellisen tarkasti jokaista kulutettua kaloria tai otettua askelta, eikä tuota täysin tarkkaa
tietoa vauhdista, päivän askelmääristä tai unen laadusta. Tuote ei ole lääkinnällinen laite ja siihen sisältyvät
ohjelmistot soveltuvat vain kuntoilun tarkkailuun. Sitä ei ole tarkoitettu lääketieteellisten tilojen ennustamiseen, ehkäisemiseen, diagnosointiin tai hoitamiseen. Keskustele aina lääkärisi kanssa ennen kuin aloitat tai
teet muutoksia harjoitusohjelmaasi, nukkumistapoihisi tai ruokavalioon, koska ylirasitus voi aiheuttaa vakavia
vammoja tai jopa kuolemaan.
Henkilöt, joissa on implantoituja lääkinnällisiä laitteita
Pidä tämä tuote vähintään 20 cm etäisyydellä lääkinnällisistä laitteista virran ollessa päällekytketty.
Älä koskaan kanna tuotetta omassa rintataskussa
Käytä implantoidun lääkintälaitteen vastaista rannetta minimoidaksesi mahdolliset radiotaajuushäiriöt (RF).
Älä käytä tuotetta, jos huomaat sen aiheuttavan häiriöitä.
Lataustelakan käyttö (vain tuotteet, joissa on ladattavat akut)
Lataustelakka on suunniteltu pöytäkäyttöä varten. Jotta RF-altistuminen ei ylittäisi ohjearvoja ja välttääksesi
implantoitujen lääkintälaitteiden häiriöt, säilytä vähintään 15 cm etäisyys lataustelakkaan.
Sisäänrakennettua akkua koskevat varotoimet (vain tuotteet, joissa on ladattavat akut)
Älä hävitä tuotetta polttamalla. Akku saattaa räjähtää.
Älä yritä vaihtaa tuotteen akkua. Akku on sisäänrakennettu eikä ole vaihdettavissa. Ainoastaan valtuutetun
MICHAEL KORS huollon on lupa huoltaa akkua.
Lataa akku tuotteen mukana toimitettujen ohjeiden mukaan.
Akkua saa ladata vain MICHAEL KORS hyväksytyn laturin kanssa, joka on suunniteltu erityisesti tätä
tuotetta varten.
Älä yritä avata sisäänrakennettua akkua.
Tuote käyttää Kalifornian energiakomission akkulatureita koskevat ehdot.
Akut (ja kaikki elektroniset laitteet) on kierrätettävä ja hävitettävä erillään kotitalousjätteestä.
Varoitus!
Muun kuin MICHAEL KORS hyväksytyn akun tai laturin käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen, vuodon
tai muun vaaran.
MICHAEL KORSin takuu ei kata laitevauriota, joka johtuu muun kuin MICHAEL KORSin hyväksymän akun
ja/tai laturin käytöstä.
Varoitus!
Joihinkin tuotteisiin on asennettu litiumparistoja, jotka sisältävät perkloraattimateriaalia ja vaativat erityiskäsittelyn.
Laitteen hävittäminen ja kierrätys
Viereinen symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa sekoittaa lajittelemattoman kunnallisen
jätteen kanssa hävitettäessä. Sähkö- ja elektroniikkalaiteromua varten on erillinen keräysjärjestelmä. Yleensä vanhat sähkö- ja elektroniikkalaitteet voidaan palauttaa maksutta
asianomaisiin vastaanottopisteisiin. Lisätietoja saa kunnallisilta viranomaisilta tai kaupasta,
josta tuote on ostettu. Oikea hävittäminen varmistaa, että sähkö- ja elektroniikkaromu kierrätetään ja
käytetään uudelleen asianmukaisesti. Se auttaa välttämään mahdollliset ympäristö- ja terveysvahingot
sekä säilyttämään luonnonvarat.
• Älä hävitä tuotetta talousjätteen mukana.
• Akkuja ei saa hävittää kunnallisen jätteen kanssa ja vaativat erillistä keräystä.
• Pakkauksen ja tuotteen hävittäminen tulee tehdä paikallisten määräysten mukaisesti.
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