
ÉRINTÉSI FUNKCIÓK
1. Nyissa meg a Vezérlőpultot: húzza végig ujját a képernyőn a fő
felületen felülről lefelé.
2. Üzenetek/értesítések megnyitása: a fő felületen húzza az ujját a
képernyő aljától felfelé.
3. Nyissa meg a főmenüt: húzza végig az ujját a képernyőn a
főmenüben.
Más felületeken balról jobbra húzva a lapot visszatérhet az előző
felületre. Így kiválaszthat egy sportágat, és megtekintheti az óra
funkcióit, például: pulzusmérés, állapot, alvás, stopper, üzenetek,
beállítások.
 4. Állapotfelület.
5. A tárcsa megjelenésének megváltoztatása: nyomja meg és tartsa
lenyomva a fő felület képernyőjét 3 másodpercig, az óra rezegni
fog; ezután balra vagy jobbra csúsztathatja a tárcsát.
6. Bekapcsolás: kapcsolja be a készüléket a bekapcsológomb 5
másodpercig történő nyomva tartásával.
7. Gyors leállítás/újraindítás: nyomja meg a bekapcsológombot.
8. Nyomja meg a bekapcsológombot a kezdőlapra való
visszatéréshez. Ha a felület második szintjén van, térjen vissza az
első szintre).

FUNKCIÓ

13 sportág (futás, gyaloglás, kerékpározás, hegymászás, jóga,
ugrálás, tenisz, baseball, kosárlabda, tollaslabda, labdarúgás,
rögbi, asztalitenisz).

 1. Sport

2. Szívritmusfigyelés: az óra 24 órán keresztül folyamatosan figyeli
a pulzusszámodat (előbb engedélyezned kell a
"pulzusszámfigyelést" az alkalmazásban), és az alkalmazásban
megtekintheted a múltbeli pulzusadataidat is.
Megjegyzés: ha ez a funkció engedélyezve van, növeli az
energiafogyasztást és rövidíti az akkumulátor élettartamát.
3. Alvás. Megjegyzés: Az óra alvási adatai minden nap 18:00-kor
törlődnek, de a RunTo Sport alkalmazásban továbbra is
ellenőrizheti a korábbi alvási adatait.
4. Zene: Az órával vezérelheti a mobiltelefon zenelejátszóját,
lejátszhatja/pihenheti vagy átugorhatja a dalokat (csak a
mobiltelefon beépített zenelejátszójával kompatibilis, nem biztos,
hogy kompatibilis a harmadik féltől származó lejátszóval, és a
hangerőt sem tudja az órán beállítani).
5. Stopperóra: az órával számolhatja az időt.
6. Üzenet: az óra fogadja és megjeleníti az SMS-eket/
üzeneteket/szociális hálózati értesítéseket a telefonjáról.
7. Beállítások: kikapcsolhatja vagy visszaállíthatja az órát,
ellenőrizheti az óra adatait és letöltheti az alkalmazás QR-kódját.

ELŐADÁS
1. Helyezze az órát a mágneses töltőre, és győződjön meg arról,
hogy az óra hátoldalán lévő töltőérintkezők teljesen érintkeznek a
töltő fémérintkezőivel.
2. Csatlakoztassa a töltőkábelt egy szabványos USB-töltőhöz.

MÉRETEK
1. Rossz akkumulátor:
Ha az akkumulátor lemerült, az akkumulátor élettartamának
megóvása érdekében azonnal töltse fel a készüléket.
2. Töltés:
Ne használja az órát töltés közben.
3. Az 50 Celsius-fok feletti környezeti hőmérséklet töltés közben a
készülék túlmelegedését, deformálódását és megégését
okozhatja.
4. Ne ússzon, ne merüljön, és ne használja a készüléket víz alatt.
5. A készülék beépített akkumulátort használ, és tilos azt külön
szétszerelni.
6. Az akkumulátor megrepedése és szivárgása esetén kerülje a
szemmel és a bőrrel való érintkezést.

FONTOS INFORMÁCIÓK
1.Védelem:
-Az óra és a szíj tisztán tartásához törölje le az órát puha ruhával.
(tiszta vizet vagy tengervizet használjon)
- Győződjön meg róla, hogy az órán lévő pulzusmérő lencse közel
van a bőréhez.
- A csuklóján a bőr hőmérséklete az időjárási körülmények miatt
túl alacsony, ami befolyásolja a pulzusszám-szabályozást.
2. Megjegyzések a vízállóságról (még akkor is, ha ez egy vízálló
óra):
Legyen óvatos a következő módszerekkel, mivel ezek rontják a
vízszigetelést.
-Kérjük, ne viselje az órát a zuhany alatt.
-Ne viselje az órát fűtött uszodában, szaunában vagy más magas
hőmérsékletű/páratartalmú környezetben.
-Ne viselje az órát kéz- vagy arcmosáskor, illetve olyan munkák
során, ahol szappant vagy mosószert használnak.
-Ne feledje, hogy a tengerbe merítéskor mossa le az óráról a sót
vagy a szennyeződéseket.

PARAMÉTEREK
 Kijelző: érintőképernyő

Bluetooth: BT5.0
Ház anyaga: cinkötvözet vákuummal 
Pánt anyaga: szilikon gumi
Akkumulátor: 285 mAh lítium-polimer
Akkumulátor és akkumulátor élettartama: készenléti idő > 30 nap
Munkaidő: 7 nap (minden funkció bekapcsolva)
Gomb: Oldalsó bekapcsológomb
Töltési mód: Mágneses töltés IP68 vízálló

GARANCIA
Garanciaszerviz:
1. A termékek normál használata esetén, feltéve, hogy a termék
nem károsodott a nem megfelelő használatból eredő moha
miatt, a fogyasztók a vásárlástól számított 24 hónapig ingyenes
garanciális szolgáltatásokat vehetnek igénybe.
2. A fogyasztók nem részesülhetnek a jótállásban, ha:
A. a kár önmaga okozta,
B. a jótállási időszak lejárt,
C. nem a használati és karbantartási utasításoknak megfelelően
használták a terméket,
D. a termékeket szétszerelték, önjavították vagy vízbe merítették.

SMARTWATCH
WATCHMARK G1 

 

Instrukcja obsługi/
Használati utasítás

3. Ha az órád nem csatlakozik az alkalmazáshoz, keresd meg az
órád beállításait, és nyomd meg a "reset" gombot. Ezután próbáljon
meg újra csatlakozni az alkalmazáshoz.
Fontos: Ahhoz, hogy az óra megfelelően csatlakozzon a
telefonhoz, közvetlenül az alkalmazás szintjéről kell csatlakoztatnia,
bekapcsolt Bluetooth mellett, nem pedig a telefon beállításaiban.

A futás, gyaloglás, hegymászás és egyéb sportmódokban a
képernyőre kattintva megtekintheti a sportadatokat (lépések,
tempó, kalória, távolság és időtartam).
Állapot: a lépések, a távolság és a kalóriák részletesen fel
vannak jegyezve.

 

KEDVES ÜGYFÉL, KÖSZÖNJÜK,
HOGY A VÁSÁRLÁS A MI 

TERMÉK!

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes
használati utasítást. Javasoljuk, hogy csak a készülékhez
mellékelt eredeti akkumulátort, töltőt és tartozékokat
használja.
A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget más
gyártók tartozékainak használatáért.
(A jelen kézikönyvben említett funkciók modellenként
némileg eltérhetnek, mivel a kézikönyv az okosóra
általános leírása, egyes modellek eltérhetnek a
standardtól).
A készülék első használatba vétele előtt a készüléket
legalább 2 órán keresztül fel kell tölteni.
A készülék használata előtt le kell töltenie az alkalmazást,
telepítenie kell, és el kell fogadnia az összes engedélyt,
különben nem lesz elérhető minden funkció.
A Társaság fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának
megváltoztatására.
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LEHETŐSÉGEK
1. Szkennelje be a QR-kódot mobiltelefonjával. 
az óralapon (Beállítások letöltése - Alkalmazások)
 majd telepítse a GloryFit alkalmazást. A GloryFit
alkalmazást a mobil alkalmazásboltban is telepítheti.
2. Miután engedélyezte a Bluetooth funkciót és telepítette
az alkalmazást, nyissa meg és jelentkezzen be a GloryFit
alkalmazásba, majd válassza ki a (G1 eszköz hozzáadása)
lehetőséget az eszközoldalon, és csatlakozzon hozzá.


