Első lépések

Hajtsa szét a pénztárcát és nyissa ki a
cipzárt.
Tipp: Ne érintse meg a cipzárba épített
vezetékeket! / Ügyeljen a cipzárba épített
vezetékekre!

Helyezze be a CR2032 elemet az
elemtartó zsebbe, amelyet a pull feliratú
füllel tud előhúzni. Majd zárja vissza a
cipzárt.

Helyezze be a készpénzét és kártyáit a tárcába.

Tipp: A CR2032 elemen található jel
(pozitív pólus) legyen Önnel szemben,
amikor azt a bal oldalról behelyezi.

Tipp: Érdemes a leggyakrabban használt kártyáját
a SecurePocketTM feliratú zsebbe helyezni. A
SecurePocketTM a képen jelölt zseb.

Az elemet az egység jobb oldala felől
kitolva tudja eltávolítani.

Kapcsolódás a Walli applikációjához
Töltse le a mobil applikációt, amelyet a Google Store vagy az AppStore áruházakban talál meg.

Kérjük válassza ki a Walli Wearables
eszközét.
Tipp: A Walli App működéséhez kérjük tartsa
bekapcsolva a telefonján a bluetooth
kapcsolatot.

Adja meg az eszköz dobozának hátulján
található kódot.
Tipp: A kód egy hat jegyű szám, minden Walli
eszköz egyedi azonosítója.

Ha nem találja a Walli kódját, válassza ki a Lost
your code? opciót, majd koppintson a
gombra.

A Walli összekapcsolása az applikációval

Helyezze az okos tárcát a telefonja közelébe és koppintson a
sync gombra a Walli Apphoz való kapcsolódáshoz.

A kapcsolat létrejött.
Tipp: A kapcsolat fenntartása érdekében a Walli Appot
hagyja futni a háttérben és telefonja bluetooth kapcsolatát is
tartsa bekapcsolva.

A Walli App funkcióinak használata
Az okos tárca megkeresése

Secure Pocket™ állapota

Mobiltelefonja megkeresése

Kártya nélkül

Kártyával

A
Find Walli gombra koppintással A
Walli
App
tudja aktiválni okos tárcája rezgő funkcióját, SecurePocketTM
amennyiben a tárcája hatótávon belül van.
állapotkijelzését.

főképernyőjén
találja
a A telefonja megtalálásához fordítsa el tárcáját a
zsebben tartott kártyája képen látható módon és nyomja meg kétszer a
benne található rejtett gombot.

Tipp: Mindig csak egy kártyát
SecurePocketTM zsebben.

tároljon

a Tipp: Nyomásra érezni fogja a gomb
benyomódását.
A
kétszeri
megnyomás
meglehetősen gyors egymásutánban történjen.

A Kulcskereső hozzáadása

A Kulcskereső hozzáadásához koppintson a
ikonra és válassza ki az Add Device >
A Walli menüjébe való belépéshez koppintson a menüpontot. A Kulcskereső automatikusan kapcsolódni fog.
ikonra.
A kulcsai megtalálásához kippintson a
ikonra.
Tipp: Kapcsolódáskor tartsa az okostelefonja közelében a Kulcskereső eszközét, lehetőség szerint
mozdulatlanul.

A Walli applikáció beállításai
A Walli applikáció beállításainak segítségével igényei szerint testre szabhatja Walli eszközét.
Értesítések
> Settings > Notifications

Wifi Silent Zone
Ha bekapcsolja ezt a funkciót, a Walli applikáció néma üzemmódba
kapcsol minden alkalommal, amikor ehhez a Wifi hálózathoz kapcsolódik
a telefonja.

Range
Beállíthatja azt a távolságot, amelynél szeretne értesítést kapni
pénztárcája elvesztéséről. Ez a távolság változhat a környezetétől Tipp: Ez a funkció akkor lehet hasznos, ha nagyobb területű otthonában,
függően.
az otthoni Wifi hálózathoz kapcsolódva nem szeretne értesítéseket kapni.
Mikor a telefonja megszakítja a kapcsolatot ezzel a Wifi hálózattal, az
Tipp: Érdemes a FAR beállítást használni a hamis riasztások elkerülése applikáció automatikusan kilép a néma üzemmódból.
érdekében.
Back Pocket Mode
Card Notification Timer
Beállíthatja azt az időt, mely után értesítést szeretne kapni a Minden értesítés hangot elnémít, de az értesítések megjelennek a Walli
applikációban.
SecurePocketTM zsebből eltávolított kártyáról.
Tipp: Ez a mód olyan környezetben lehet hasznos, ahol sok
Alerts
Különböző értesítési hangokat és zenét állíthat be. Használja a HIGH vezetéknélküli eszköz fordul elő és jeleik hamis értesítéseket okozhatnak
a Walli applikációban.
beállítást a legfigyelemfelkeltőbb hangokhoz.
Last Known Location
> Settings > Last Known Location.

Battery
Az akkumulátor állapotát ellenőrizheti

Itt tudja ellenőrizni azt a helyet, ahol pénztárcája utoljára kapcsolódott az Tipp: Néhány pillanatig eltarthat, mire a megfelelő szint megjelenik.
applikációhoz.

A Walli mostmár készen áll a használatra!
További információ:
www.mywalli.com/setup

