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Kasutusjuhend 

Rakenduse allalaadimine 
Otsige tasuta rakendust "Leefine" App Store’st või "Google Play". 
Või skaneerige kasutusjuhendis olev QR-kood, et rakendus tasuta alla laadida. 

SIM-kaardi paigaldamine 
Enne SIM-kaardi paigaldamist veenduge, et SIM-kaardilt on maha võetud PIN-koodi küsimine (paigaldage SIM-kaart 
telefonisse, võtke seadete alt "muuda SIM-kaardi PIN-kood" ning võtke sealt maha PIN-koodi küsimine) ja et 
mobiilandmeside toimiks. Komplektis oleva kruvikeerajaga keerake nutikella vasakul küljel olevad 2 kruvi lahti, 
paigaldage nanoSIM (kiip ülespoole) ja kruvige kaas kinni. 

Laadimine 
Seadme aktiveerimiseks enne esmast kasutamist, laadige nutikella aku täis. 

Ühendamine 
Avage rakendus ja looge kasutaja 

ę 

Valige "Home" leht ja vajutage ikooni ülemisele paremale nurgale, et lisada seade. 

ę 

Veenduge, et nutikella paigaldatud SIM-kaardil on aktiivne internetiühendus ja vajutage "Scan binding code" 

ę 

Lülitage nutikell sisse ja valige peamenüüst allalaadimise ikoon  

ę 

Skaneerige QR-kood 

ę 

Sisestage põhiinformatsioon 

ę 

Lõpetamine 
Juhtimine 
Nupp: 
Hoidke - lülita sisse/lülita välja 
(Koduekraanil) Vajutage - ärata nutikell, mine tagasi koduekraanile 
Vajutage 2 korda - saada SOS sõnum 

Viiped Tegevus 

Puudutus Valimine ja kinnitamine 

Kuulari puudutus Minge tagasi  

Tõmmake üles/ alla Minge tagasi  

Tõmmake vasakule/ paremale Funktsioonide valik 

 

 Antud seade on välja töötatud, et anda Teile informatsiooni Teie lapse asukoha kohta, jälgida lapse 
turvatsooni ja läbitud distantsi. Sarnaselt telefonikõnedele on nutikella kaudu on võimalik häälsõnumite abil 
suhelda lapsega. 

Nutikella funktsioonid 

SOS sõnum 
Kui nutikell on lukustamata ja vajutad kiiresti kaks korda nupule, on lisaks SOS sõnumile võimalik saata ka 15-
sekundiline häälsõnum.  

Kõned 
Nutikellaga on võimalik helistada vaid isikutele, kes on lisatud kontaktide nimekirja ja kellel on "Leefine" rakendus. 
Vajutades "Call", on võimalik rakenduse kaudu helistada ühendatud seadmetele.  

 
 



Kaugkõne 
Rakenduse kaudu on võimalik helistada nutikellale. Rakenduse kaudu on võimalik kellakandja teadmata kuulata 
nutikella kaudu tulevaid helisid. 

Häälsõnumid 
Hääsõnumeid on võimalik edastada nii nutikella kui ka rakenduse kaudu. 

Asukoha tuvastamine 
Rakenduse kaudu on võimalik jälgida nutikella asukohta. 

Turvatsoon 
Nutikellal on võimalik määrata turvatsoon, millest väljumisel saadab nutikell teate.  

Sammulugeja 
Nutikella kaudu on võimalik jälgida tehtud samme ja läbitud vahemaad. 

Kaamera 
Nutikella kaameraga on võimalik teha pilte. 

Kontaktide nimekiri 
Võite lisada kuni 30 kontakti.  

Võõraste numbrite blokeerimine 
Seadete alt on võimalik määrata, et nutikellale saaksid helistada vaid kontaktide nimekirjas olevad isikud. 

Tutvuge oma seadmega 
Kasutamine niisketes oludes 
Seade on vastupidav pritsmetele ja higile, nutikella võib kanda käsi pestes ja vihma ajal. 

 Ärge minge nutikellaga ujuma, duši alla või vanni! 

Keele valik 
Olles koduekraanil, vajutage 3 korda nuppu. Võimalik on valida 15 keele vahel. 
Nutikella taaskäivitamine 
Hoidke väljalülitamise nuppu vähemalt 15 sekundit all. 

Põhiparameetrid: 
Ekraan: 1.44 " (toll) 
Aku mahutavus: 500mAh 
Aku kestvus: ~2 päeva 
Kaamera: 0,08 MP 
Asukoha määramine: GPS+LBS 
RAM/ROM: 32M+32M 
Süsteeminõuded: IOS 8.0 või uuem / Android 5.1 või uuem 

Tehnilised muudatused on võimalikud. Tootja jätab endale õiguse teha tehnilisi muudatusi sellest eelnevalt ette 
teatamata! 

Seade on läbinud kõik testid ja vastab madalpingeseadmete ohutusstandarditele ja CE-direktiividele (nt: 
elektromagnetiline ühilduvus); see on konstrueeritud vastavalt uusimatele ohutuseeskirjadele. 

Hoidkem keskkonda! 
Hoidke keskkonda: Ärge visake elektrilisi seadmeid olmejäätmete hulka. Palun viige kõik elektriseadmed, mida Te enam 
ei kasuta, jäätmekogumispunktidesse. 
See välistab vale jäätmekäitlusviisi tulemusel tekkinud kahjuliku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele. 
See tagab elektriliste ja elektrooniliste seadmete ringlussevõtu ja taaskasutuse. 
Teavet jäätmekogumispunktide kohta on võimalik saada kohalikust omavalitsusest. 

Käesoleva juhendi paljundamine ärilistel eesmärkidel pole lubatud. 

 


