Käyttöohje Maserati-älykellot

Onnea uuden älykkään Maserati-rannekellon omistaja!
Jatkossa saat rannekelloosi tiedon mm. saapuvista puheluista, tekstiviesteistä,
sähköposteista, sosiaalisen median ilmoituksista sekä kalenterimerkinnöistä. Samalla kello
seuraa päivittäisiä rutiinejasi: saat tiedot päivän aikana kävellyistä askelista, kävellystä
matkasta ja poltetuista kaloreista. Kellon avulla löydät myös kadonneen puhelimesi.

Pakkauksen sisältö
1x Maserati älykello
1x Latausteline
1x Latauskaapeli

Käyttöönotto
Ennen toimintojen käyttöönottoa anna kellolle aikaa ladata akku täyteen. Huomioi, että kello
tulee ladata aina kun näytöllä näkyy 

-symboli.

Latauksen varmistamiseksi, poista ennen ensimmäistä latausta kellon takakantta suojaava
muovi ja aseta kello lataustelineeseen. Yhdistä pakkauksen mukana tullut USB-kaapelin
toinen pää lataustelineeseen ja toinen pää USB-A virtalähteeseen.  Latauksen aikana kello
näytöllä näkyy 

-symboli. Saavutettuaan täyden latauksen kellon näytöllä näkyy

-symboli minuutin ajan ennen näytön siirtymistä virransäästötilaan. Kello on nyt
valmis otettavaksi käyttöön!

Lataa sovellus
iPhonelle

Lataa sovellus
Androidille

Maserati Traguardo Smart-sovellus

Kellon älytoimintojen käyttö edellyttää älypuhelimessa Maseratin virallista sovellusta:
Maserati Traguardo Smart. Sovellus vaatii toimiakseen Bluetooth 4.0 yhteyden rannekelloon
sekä vähintään iOS 7 tai Android 4.3 käyttöjärjestelmän tai uudemman. Sovellus on
ladattavissa Apple Storesta tai Googlen Play-kaupasta hakemalla sitä sovelluksen nimellä
Maserati Traguardo Smart.
Huom! Älykellon ja puhelimen sovelluksen ominaisuuksia hiotaan jatkuvasti. Saadaksesi
kaiken hyödyn irti, tulee huolehtia älykellon ja sovelluksen päivityksistä. Mikäli kellon näytölle
ilmestyy  
-symboli, on päivitys jostain syystä epäonnistunut. Tässä tilanteessa tulee
avata sovellus ja valita asetuksista päivitä uudelleen-vaihtoehto (Settings->Update again).
Nuoli katoaa näytöltä, kun päivitys on viety onnistuneesti läpi.

Rannekellon yhdistäminen puhelimeen

Mikäli puhelimesi bluetooth ei ole päällä, tulee se viimeistään tässä vaiheessa laittaa päälle.
Avaa lataamasi sovellus. Päästäksesi käyttämään sovellusta tulee sinun rekisteröityä
käyttäjäksi. Kello kysyy perustietojen lisäksi myös pituutta ja painoasi. Nämä tiedot
mahdollistavat kellon aktiivisuuteen perustuvien toimintojen käyttämisen ja tallentamiseen.
Kellon näytön ollessa päällä, paina kellotaulua kunnes 
-symboli ilmestyy kellon
näytölle.
Paina sovelluksessa yhdistä (Set-up) painiketta. Sovellus pyytää vielä kerran varmistamaan,
että bluetooth on kytketty päälle. Valitse seuraava (next). Puhelin alkaa etsiä välittömässä
läheisyydessä olevaa Maserati-älykelloa. Kellon näytölle ilmestyy symboli 
. Paina
tällöin kevyesti kellon näyttöä. (iPhone käyttäjien tulee painaa mahdollisesti ilmestyvään
yhdistämispyyntöön erikseen salli (Allow). Kun puhelin on saanut yhteyden älykelloon, näkyy
näytöllä 

-symboli merkiksi onnistuneesta yhteydestä.

Apple iPhone-puhelimen käyttäjille:
Mikäli puhelimen yhdistäminen ei onnistu, tulee sinun poistaa mahdolliset aiemmat
bluetooth-yhteydet puhelimestasi. (Asetukset->Bluetooth.->Omat laitteet->Unohda tämä
laite) Tämän jälkeen voit yrittää yhdistää kellon uudelleen. Sovellus yrittää yhdistää
puhelimeen 10 sekunnin ajan.

Ilmoitusasetukset
Voit valita, mitkä ohjelmat saavat näyttää ilmoituksiaan kellossa.
Siirry puhelimellasi kellon sovellukseen ja valitse Settings->Notifications (Asetukset->
Ilmoitusasetukset) ja aktivoi listalta haluamasi sovellukset. Bluetooth-yhteyden tulee olla
päällä ja sovelluksen tulee olla yhteydessä kelloon. Seuraavat symbolit näkyvät näytöllä,
riippuen mitä ilmoituksia olet valinnut näytettäväksi. Ilmoitus kuitataan painamalla kevyesti
kellotaulua.

Saapuva puhelu
Näyttää soittajan
numeron tai nimen,
riippuen onko
numero tallennettu
yhteystietoihisi.

Vastaamattomat
puhelut
Näyttää
vastaamattomien
puhelujen määrän.

Saapuneet
tekstiviestit
Näyttää lähettäjän
nimen tai numeron,
sekä viestin
ensimmäiset rivit

Sosiaalinen media
Näyttää
lukemattomien
sosiaalisen median
ilmoitusten määrän.

Kalenterimerkinnät
Päivän
kalenterimerkintöjen
määrä.

Katoamisen
ilmaisin
Kertoo, mikäli
yhteys rannekellon
ja puhelimen välillä
katkeaa.

Aktiivisuuden tavoitteiden asettaminen

Saapuneet
sähköpostit
Näyttää
lukemattomien
sähköpostiviestien
määrän.

Valitse Asetukset-> Tavotteet (Settings ->Goals) lisätäksesi päivittäiset tavoitteesi (kävellyt
askeleet, poltetut kalorit, kävelty matka sekä nukutut tunnit). Paina tallenna (Save)
siirtääksesi tavoitteet kelloon. Kun siirto on valmis, värisee kello kerran ja näytöllä näkyy
symboli 

.

Aktiivisuuden seuraaminen

Maserati älykello-tallentaa kävellyt askeleet, kävellyn matkan ja poltetut kalorit päivittäin.
Laskuri nollaantuu kerran vuorokaudessa puolenyön aikaan. Saat tiedot näkyviin
koskettamalla kellotaulua.

Askeleet

Kalorit

Kuljettu matka

Tietojen siirtäminen sovelluksen ja puhelimen välillä

Tiedot tulisi siirtää säännöllisesti kellosta puhelimen sovellukseen painamalla sovelluksessa
olevaa 
-symbolia. Tietojen siirtymisen aikana kellon näytöllä näkyy 
-kuvake. Kun kuvake poistuu näkyvistä, on siirto suoritettu onnistuneesti.
HUOM. Siirtämällä tiedot rannekellosta puhelimeen, vapautat kellon muistia. Mikäli
kellotaulussa näkyy 
-symboli, on kellon sisäinen muisti täynnä. Tällöin siirtämällä
tiedot puhelimeen ratkaisee ongelman.

Sovelluksen tallennetun tiedon tarkasteleminen

Sovelluksen Toiminnot (Activity)-välilehdellä voit tarkastella käveltyjä askeleita, poltettuja
kaloreita, kuljettua matkaa sekä nukkumiseen käytettyä aikaa. Huomaathan, että
ajantasaisimman tiedon saat siirtämällä tiedot rannekellosta puhelimeen ennen tietojen
tarkastelua. Kaikkia edellä lueteltuja tietoja voi tarkistella päivä, viikko ja kuukausikohtaisesti.
Paina 

 siirtyäksesi välilehtien välillä.

Uni-asetus (Auto sleep)
Kello ei automaattisesti seuraa uneen käytettyä aikaa vaan toiminto tulee aktivoida erikseen
sovelluksesta käyttääksesi sitä. Mene sovelluksessa asetuksiin (Settings->Present
Sleep->Enable auto-sleep). Sen jälkeen aseta aika, jolloin menet nukkumaan ja aika, jolloin
heräät aamuisin. Tämän jälkeen paina tallenna (Save). Uni-asetuksen ollessa päällä kello
seuraa unen laatua ja kestoa.
Uni-asetuksen ollessa käytössä toimii kellon näytöllä ainoastaan kaksi kuvaketta:
päivämäärä 
 sekä uni-asetuksen kuvake 
. Uni-asetuksen ollessa käytössä
kello ei ilmoita muista asetetuista ilmoituksista. Mikäli siirrät tietoja uni-asetuksen ollessa
päällä, siirtyy rannekello automaattisesti normaalitilaan. 
-symboli ilmestyy ruudulle
ja kello värisee kevyesti kun kello siirtyy yön jälkeen normaalitilaan.

Muistutukset (Reminders)

Voit asettaa kelloon useita erityyppisiä muistutuksia (kuntoilu, nukkuminen, syöminen,
lääkkeet, herätyskello jne.) Asettaaksesi itsellesi muistutuksia, mene sovelluksen
Muistutukset (Reminders) välilehdelle ja valitse + -merkki vasemmasta yläkulmasta.
Ensimmäisenä valitaan muistutuksen kellonaika, seuraavana muistutuksen tyyppi ja
viimeisenä viikonpäivät, joina haluat muistutusten toistuvan. Kun kaikki tiedot on tallennettu,
valitse oikeasta yläkulmasta tallenna (Save).
Tallennetut muistutukset näkyvät kellon näytöllä seuraavasti:

Kuntoilu-muistutus

Uni-muistutus

Ruokailu-muistutus

Lääke-muistutus

Herätys/hälytys

Oma muistutus

Muistutuksen aikana kello värisee kevyesti ja kellon näytöllä näkyy muistutukselle valittu
symboli.

Päivämäärän näyttö

Avaa sovelluksessa asetukset (Settings) ja siirry valikkoon ajan muoto (Time Format). Voit
valita listalta päivämäärän ja kuukauden lisäksi myös kellon akun varauksen sekä viikon
numeron.

