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1. Lemerült az akkumulátor:
Ha az akkumulátor lemerült, az akkumulátor élettartamának
megőrzése érdekében azonnal töltse fel a készüléket.

2. Töltés:
Ne használja az órát töltés közben.

3.Környezeti hőmérséklet a töltés során
50 Celsius fokos hőmérséklet túlmelegedést, deformációt
és a készülék megégését okozhatja.

4.Kérjük, ne ússzon, ne merüljön, és ne használja a
készüléket víz alatt.

5. A készülék beépített akkumulátort használ, és tilos
szétszerelni.

6. Az akkumulátor megrepedése vagy elvesztése esetén
kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést.

FIGYELMEZTETÉSEK

-Kérjük, ne viselje az óráját a zuhany alatt.
Kérjük, ne viselje az órát fűtött uszodában, szaunában vagy
más magas hőmérsékletű/páratartalmú környezetben.
- Ne viselje az órát kéz- vagy arcmosáskor, illetve szappannal
vagy mosószerrel végzett munka közben.
- A tengerbe merülés után mossa le az órát, hogy eltávolítsa
róla a sót vagy a szennyeződéseket.

1. Védelem:
- Tisztítsa meg az órát puha ruhával az óra és a szíj
megőrzése érdekében.
tiszta (használjon tiszta vizet vagy tengervizet).
- győződjön meg róla, hogy az órán lévő pulzusszám-
célpont közel van a bőrhöz.
- a csukló bőrhőmérséklete az időjárás miatt túl alacsony,
ami szabályozza a pulzusszámot.
2. Megjegyzések a vízállóságról (még akkor is, ha ez egy
vízálló óra):
Legyen óvatos a következő módszerekkel, mivel ezek
veszélyeztetik a vízállóságot.

FONTOS INFORMÁCIÓK
Garanciaszerviz:
1. A termékek normál használata esetén, ha a termék nem
mutat mechanikai sérülést, és nem a nem rendeltetésszerű
használat okozta, a vásárlástól számított 24 hónap elteltével
a fogyasztók ingyenesen igénybe vehetik a garanciális
szolgáltatást.
2. A fogyasztók nem részesülhetnek a garanciában, ha:
A. maguk okozták a kárt,
B. a garanciaidő lejárt,
C. nem a használati és karbantartási utasításoknak
megfelelően használták a terméket,
D. a termékeket szétszerelték, saját maguk javították vagy
vízbe merítették.

GARANCIA
Test anyaga: környezetbarát műanyag

Pánt anyaga: szilikon

Bluetooth: Bluetooth 4.2

Képernyő mérete: 1,14 hüvelyk

Felbontás: 135*240

Akkumulátor kapacitás: 90 MAH

APP: Wearfit 2.0

Kompatibilitás: IOS8.4 vagy újabb / Android 4.4 vagy újabb

PARAMÉTEREK

Felhasználói kézikönyv
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Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes
használati útmutatót. Javasoljuk, hogy csak az eredeti
akkumulátort, töltőt és a készülékhez mellékelt
tartozékokat használja.
A gyártó vagy a forgalmazó nem felelős a harmadik féltől
származó tartozékok használatáért.
(A jelen kézikönyvben bemutatott funkciók
modellenként némileg eltérhetnek, mivel a kézikönyv az
okosórák általános leírása, egyes modellek eltérhetnek a
szabványos modellektől).
A készülék első használatba vétele előtt legalább 2 órán
keresztül töltse fel a készüléket.
Töltse le és telepítse az alkalmazást. A telepítés során
beleegyezését kell adnia az értesítések eléréséhez.
Ellenkező esetben nem minden funkció lesz elérhető.
A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának
megváltoztatására.

Kalória: automatikusan rögzíti a napi kalóriafogyasztást
 Távolság: automatikusan rögzíti a naponta megtett
távolságot.
Pulzusmérés: óránként mérheti a pulzusszámát (az
alkalmazásban beállított: pulzus lapon sorban, valós
időben) vagy mérheti a pulzusszámát kézzel. Nyomja meg
és tartsa lenyomva a képernyő alatti billentyűzetet a
pulzusszámmérő felület eléréséhez.
Vérnyomásmérés: óránként mérheti a vérnyomást (az
alkalmazás által beállított: valós idejű, szekvenciális
vérnyomás lap) vagy mérheti a nyomást manuálisan.
Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőpadot a
vérnyomásmérés eléréséhez
Vér oxigénszintjének mérése: óránként mérheti a vér
oxigénszintjét (a szaturációs alkalmazásban beállított, valós
idejű sorrendben) vagy manuálisan mérheti a vér
oxigénszintjét. 

A letöltéshez és telepítéshez keresse a "Wearfit2.0" nevet az
Android Store-ban vagy az App Store-ban. Ezután
csatlakozzon/regisztráljon, majd keresse meg a zenekart az
alkalmazás szintjén: Saját, eszközkezelés, csatlakozás (a
Bluetooth-nak engedélyezve kell lennie a kereséskor).
Az alkalmazás rétegéből ellenőrizheti az egészségügyi
hetilapot, amely a kezdőlap bal felső sarkában található. A
jobb felső sarokban azonban egyszerre több mérést is
végezhetünk.
Az alkalmazásban megváltoztathatjuk az egységeket is.
Adjuk meg sorban: én, személyes adatok, majd módosítsuk
az egység adatait, majd kattintsunk a Mentés gombra, ami a
jobb felső sarokban található.

Módosítsa az opciót rövid megnyomással, majd erősítse
meg hosszú megnyomással. A sport üzemmódból való
teljes kilépéshez lapozzon a jelzett funkcióban egy rövid
nyomással, amíg a vissza nyíl meg nem jelenik a kijelzőn.
majd nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőpanelt.
Időjárás: A valós idejű időjárási feltételek szinkronizálódnak a
készülék adataival, és megjelennek az időjárás kijelző
felületen. 

1. Töltse fel az órát. (a sáv felhúzási ideje 2 órától 2,5 óráig) 
2. Telepítse okostelefonjára a kiválasztott okosóra-
modellnek megfelelő alkalmazást (a dátum, az idő és a nyelv
beállítása az óra és az alkalmazás szinkronizálása után
történik).
 3. Aktiválja a Bluetooth-t a telefonján (ebben a szakaszban
ne keresse meg az órát).
. 4. Nyissa meg a telepített alkalmazást, és keresse meg az
okosórát az alkalmazásrétegben. 
5. A sikeres keresés után csatlakoztassa az okosórát a
telefonjához. Győződjön meg róla, hogy az alkalmazás
hozzáfér az összes értesítéshez.

KEDVES VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNÖM
 A TERMÉKÜNK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT!

 
 

APP TULAJDONSÁGOK

Keresse a "Wearfit2.0" nevű terméket az Android Store-ban
vagy az App Store-ban, töltse le és telepítse. Ezután hozzon
létre egy fiókot vagy jelentkezzen be. Ezután az alkalmazás
szintjén keresse meg a zenekart. (A keresés során
engedélyezni kell a Bluetooth funkciót)

FONTOS
 
 

FUNKCIÓK

A KÉRELEMMEL KAPCSOLATBAN
 

ABORDARE
Pentru a încărca ceasul, scoateți cureaua. Există o intrare
USB, care poate fi conectată la încărcător, laptop sau
computer.
Notă Dacă ceasul nu afișează mesajul de încărcare,
introduceți ceasul cu capul în jos.

Oled képernyő
 

Touchpad

Elektródák
 

Elektródák
 

Érzékelő
 

Rakodási pont

Tartsa a zenét, hogy kikapcsolja, (rövid érintéssel,
funkcióváltás egyenként be/ki, görgetés, kilépés)
 Egyéb: emelje fel a kezét a képernyő újraaktiválásához.

A futás, a hegymászás és a kerékpározás módok integráltak.
Nyomja meg és tartsa lenyomva a képernyőt az edzésidő és
az elégetett kalóriák rögzítésének megkezdéséhez. Ezután
nyomja meg a szünethez. A művelet után megjelenik egy
menü, ahol választhat a stop, end, return között.

Az első EKG-mérést az alkalmazáson keresztül kell
elvégezni. A mérés során az egész ujját be kell fednie, és
az órán lévő ezüstlemezt (érintőképernyő) kell tartania. A
mérés körülbelül 30 másodpercet vesz igénybe, amely
alatt ajánlott mozdulatlanul maradni. Minden további
mérés elvégezhető a szalaggal, és az eredmény
megjelenik az alkalmazásban. Hibás eredmény esetén a
mérést többször meg kell ismételni.

ECG

 Nyomja meg és tartsa lenyomva a billentyűzetet a vér
oxigénmérési felülethez való hozzáféréshez.
Ellenállásmérés: az aktuális immunitás állapota egyszer
mérhető az alkalmazással (viszont az ellenállás lapot
egyszer) vagy az órán tartva.
 Alvásminőségi információs felület: minden nap
automatikusan méri az alvásminőséget.
Értesítések: értesítést vált ki az alkalmazásban. A sáv
figyelmeztet az értesítésekre, a bejövő hívásokra és
szöveges üzenetekre.
Edzésmód: az edzésmódba való belépéshez nyomja meg
hosszan az edzésmód felületét.

A pántnak csatlakoztatva kell lennie az alkalmazáshoz, és a
készülék GPS funkciójának engedélyezve kell lennie.
Egyéb: stopperóra (nyomja meg és tartsa lenyomva a be-
vagy kilépéshez, nyomja meg az indításhoz vagy a
szünethez),
megtalálni a telefonomat (tartsa lenyomva a kereséshez,
majd nyomja meg a leállításhoz).


