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Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes
használati utasítást. Csak a készletben található eredeti
akkumulátort, töltőt és tartozékokat ajánlott használni.
a készülékkel. Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős
a harmadik féltől származó tartozékok használatáért.
(A jelen kézikönyvben felsorolt funkciók modellenként
némileg eltérhetnek, mivel a kézikönyv az okosóra általános
leírása, egyes modellek eltérhetnek a szabványtól).
A készüléket az első használat előtt legalább 2 órán
keresztül fel kell tölteni. A készülék használata előtt le kell
töltenie az alkalmazást, telepítenie kell az alkalmazást, és el
kell fogadnia az összes engedélyt, különben nem lesz
elérhető minden funkció. A vállalat fenntartja a jogot a
kézikönyv tartalmának megváltoztatására.

A KULCSOK MAGYARÁZATA

watchmark.com

Felső gomb: hosszú megnyomás az óra
be-/kikapcsolásához; megnyomás a képernyő
felébresztéséhez és kikapcsolásához; rövid megnyomás a
főképernyőre való visszatéréshez. A fémlemez EKGmérések elvégzésére szolgál. Tartsa az áramkör
befejezéséhez

ELŐADÓ
Az okosórát mágneses töltővel lehet feltölteni. Győződjön meg róla,
hogy a töltő fémérintkezői a készülék fémérintkezőivel egy helyen
vannak. Egy teljes feltöltés általában 2 órát vesz igénybe, a készülék
készenléti állapotban akár 30 napig, 5-10 napig is működhet. Ne
használja az órát töltés közben

ALKALMAZÁSOK

Android telefon felhasználók keresnek; "WoFit" alkalmazás letölthető
a Google Play és iOS felhasználók letölthetik az alkalmazást az
AppStore. Nyissa meg a "WoFit" alkalmazást - beállítások - bluetooth
- keresse meg az "intelligens eszköz" opciót és csatlakozzon. Ha az
órán a Bluetooth ikon kék színű, az azt jelenti, hogy a kapcsolat aktív,
míg a piros azt jelenti, hogy nincs kapcsolat.

TULAJDONSÁGOK

Nyelv/idő/dátum: A telefonnal való sikeres kapcsolódás után a
funkciók szinkronizálódnak.
Üzenetek: A telefonnal való sikeres kapcsolódás után
fogadhatunk hívásokat és SMS-üzeneteket, valamint
értesítéseket többek között a Facebookról, a WhatsAppról. Az
óra rezegni fog a bejövő értesítések esetén.
Sport: Számos sportmód közül lehet választani. A sportmód
kiválasztása után kattintson a kiválasztott ikonra. Kattintson a
képernyő közepén az edzés megkezdéséhez.

Az alsó gombbal szüneteltetheti vagy befejezheti az edzést, és
elmentheti az eredményt.
Lépésszámláló / Távolság / Kalóriák: megjeleníti a napi adatokat,
éjfélkor ezek az adatok elmentésre és visszaállításra kerülnek. A
mentett adatok ellenőrizhetők a funkcióra kattintva, van egy
előzmény
Állapotsor: kijelzi a bluetooth állapotát, a HPlusFit alkalmazás QRkódját, a fényerősséget és az akkumulátor töltöttségi szintjét.
Alvásfigyelő: Az okosóra automatikusan méri az alvásminőséget
22:00 és 08:00 között. A pontos adatokat az alkalmazásban
találja.
Egészség. Mérést végezhet:
Impulzus
Vérnyomás
EKG
A vér oxigénellátása
Stopperóra: a visszaszámlálás indításához nyomja meg a start
gombot, a szüneteltetéshez nyomja meg újra.
Az okostelefonon lejátszott zene vezérlése
Riasztás
Ülőmunka: emlékeztet arra, hogy túl sokáig kell ülni és
folyamatosan mozogni kell.
Fényes képernyő, amikor mozgatja a csuklóját: indítsa el az
alkalmazásban, amikor bekapcsolja, több energiát használ.

ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Gyenge akkumulátor:
Alacsony töltöttségű akkumulátor esetén az akkumulátor
élettartamának védelme érdekében azonnal töltse fel a készüléket.
2. Töltés:
Ne használja az órát töltés közben.
3. Ne használja az órát a fenti töltés közben.
50 Celsius-fokos hőmérséklet túlmelegedést, deformációt és a
készülék megégését okozhatja.
4. Kérjük, ne ússzon, ne merüljön, és ne üzemeltesse a készüléket
víz alatt.
5. A készülék beépített akkumulátort használ, és tilos azt saját maga
szétszerelni.
6. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést az akkumulátor
megrepedése és szivárgása esetén.

FONTOS INFORMÁCIÓK
1.Biztonság:
-Tisztítsa meg az órát puha ruhával, hogy megőrizze az órát és a
szíjat.
tiszta (használjon tiszta vizet vagy tengervizet).
- Győződjön meg róla, hogy az óra pulzusmérő lencséje közel van a
bőréhez.
- a csuklóján lévő bőr hőmérséklete az időjárás miatt túl alacsony,
ami befolyásolja a pulzusszám-szabályozást.

2.Notes a vízállóságról (annak ellenére, hogy ez egy vízálló óra):
figyeljen a következő módszerekre, mivel ezek rontják a
vízszigetelést.
-Kérjük, ne viselje az órát a zuhany alatt.
-Ne viselje az órát fűtött medencében, szaunában vagy más magas
hőmérsékletű/páratartalmú környezetben.
-Ne viselje az órát kéz- vagy arcmosáskor, illetve olyan
munkahelyen, ahol szappant vagy mosószert használnak.
-A tengerbe merítés után feltétlenül mossa le az óráról a sót és a
szennyeződéseket.

GARANCIA
Garanciaszerviz:
1. A termékek normál használata esetén, amennyiben a termék
nem szenvedett mechanikai sérülést, és nem a nem
rendeltetésszerű használat okozta,
A vásárlástól számított 24 hónapig a fogyasztók ingyenes
garanciális szolgáltatást vehetnek igénybe.
2. A fogyasztók nem részesülhetnek a garanciában, ha:
A. ők maguk okozták a kárt,
B. a jótállási időszak lejárt,
C. nem a használati és karbantartási utasításoknak megfelelően
használták a terméket,
D. a termékeket szétszerelték, önjavították vagy vízbe merítették.

