
ALKALMAZÁSOK
Töltse le a "FitCloudPro" alkalmazást a telefonjára. Ez
kétféleképpen történhet:
1. Szkennelje be az órája QR-kódját.
2. Keresse meg a Play Store-ban vagy az Apps Story-ban, és
telepítse.
Az alkalmazás telepítése után kapcsolja be a Bluetooth-t, és
nyissa meg a FitCloudPro-t. Engedélyezze az értesítéseket és
az alkalmazás által igényelt egyéb engedélyeket. Jelentkezzen
be, töltse ki személyes adatait. Nyomja meg az "Add Device"
gombot, keresse meg az "L15" eszközt (kapcsolja be a GPS-t
az okostelefonján a párosítás előtt), és nyomja meg a connect
gombot.

RAKODÁSI UTASÍTÁSOK
ÎAz első használat előtt töltse fel teljesen az órát. Ha feltöltődött,
automatikusan elindul.
Igazítsa a töltőfejet és csatlakoztassa a mágneses szívótöltő
csatlakozót, amíg a töltés ikonja meg nem jelenik az óra
kijelzőjén (folyamatos töltés 2 órán keresztül).

TULAJDONSÁGOK
1.Lépésszámláló: ez a funkció számolja a napi lépéseket, az
elégetett kalóriákat és a megtett távolságot.
2: Az okosóra automatikusan elkezdi mérni az
alvásminőségedet este 10 és reggel 8 óra között. Az
alkalmazásban részletes alvásminőségi jelentés lesz elérhető.

MÉRÉSEK
1.Alacsony töltöttségű akkumulátor: Alacsony töltöttségű
akkumulátor esetén az akkumulátor élettartamának védelme
érdekében azonnal töltse fel a készüléket.

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.

1..Security:
-Tisztítsa meg az órát puha ruhával, hogy az óra és a szíj tiszta
maradjon (tiszta vizet vagy tengervizet használjon).
- 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.

FONTOS INFORMÁCIÓK

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 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.

Figyeljen a következő módszerekre, mivel ezek rontják a
vízszigetelést.
-Kérlek, ne viseld az órádat a zuhany alatt.

GARANCIA

3.Egészségügy: Szívritmus mérés.
2 másodperc. A mérés úgy történik, hogy a bőrt zöld optikai
fénnyel pásztázzák. A mérés leállításához húzza a lapot jobbra
vagy balra. A pulzusszámmérési eredmények normái 60-90
ütés/perc. A profi sportolók kevesebb mint 60 ütés per percet
tudnak verni. Intenzív testmozgás esetén azonban a mérés
elérheti a 200 ütés/perc értéket is.
4. Vérnyomás: A mérés során tartsa laposan a kezét. A mérési
idő körülbelül 48 másodperc. Ne feledje, hogy az idősebb
emberek vérnyomása magasabb, mint a fiatalabbaké. Ezzel
szemben a nőknek alacsonyabb a vérnyomásuk, mint a
férfiaknak.

7. Sport üzemmódok: 9 sportmód közül választhat: gyaloglás,
futás, kerékpározás, hegymászás, úszás, jóga, asztalitenisz,
tollaslabda, röplabda, ugrókötél. 

-Ne viselje az órát fűtött medencében, szaunában vagy más
magas hőmérsékletű/páratartalmú környezetben.
-Ne viselje az órát kéz- vagy arcmosáskor, olyan munkahelyen,
ahol szappant vagy mosószert használnak.
-A tengerbe merítés után feltétlenül mossa le az óráról a sót és a
szennyeződéseket.

2..Megjegyzések a vízállóságról (annak ellenére, hogy ez egy
vízálló óra):

2.Töltés: ne használja az órát töltés közben.
3. 50°C feletti töltés közben a környezeti hőmérséklet
túlmelegedést, deformációt és a készülék megégését
okozhatja.
4. Ne ússzon, ne merüljön, és ne üzemeltesse a készüléket víz
alatt.

5. A vér oxigénellátottsága: az SP02H a vér oxigénszintjének
százalékos aránya.
A normális érték 94-99%.
6. A mérés befejezése után megjelenik a "ToApp". Az EKG-mérés
elmentésre kerül az alkalmazásban, amelyet referenciaként
megoszthat másokkal.
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 A bejövő üzenetek eléréséhez lapozzunk felfelé
- balra lapozás a funkciók eléréséhez, beleértve a
lépésszámlálót, a nyomkövető módot és a sportmódot is
- húzza jobbra az ujját az egyéb funkciók eléréséhez,
beleértve a stopperórát, a nyelvet és a készülék kikapcsolását.

Miután kiválasztott egy tevékenységet, kattintson rá, és kezdje
el az edzést. A tevékenység közben szünetet tarthat, majd
folytathatja. A tevékenységtől függően a pulzusszám, az
elégetett kalóriák és a megtett kalóriák rögzítésre kerülnek.

DEAR CUSTOMER, THANK YOU FOR
PURCHASING OUR 

PRODUCT!

Please read the entire instruction manual carefully before
use. It is recommended to use only the original battery,
charger and accessories included with the device.
Neither the manufacturer nor the distributor is responsible
for the use of third party accessories.
(The functions shown in this manual may vary slightly
from model to model, as the manual is a general
description of the smartwatch, some models may differ
from the standard).
The device must be charged for at least 2 hours before
first use.
Before using the device, you must download the app,
install it and accept all permissions, otherwise all functions
will not be available.
The company reserves the right to modify the contents of
this manual.

EN

TOP BUTTON
The top button is used to switch the device on/off. To turn the
smartwatch on/off, hold the button for 3 seconds. The bottom
button turns the flashlight on/off. Touch for instructions on the
main screen:


