
1. Lépésszámláló 

2. Kalóriaszámláló 

3. A távolság rögzítése és mérése 
kilométerek 

4.Heart frekvencia mérés 

5. A vérnyomás mérése

6. Alvásfigyelő

7. Bejövő SMS értesítés

8. Sportfunkció - hosszan nyomja meg az ikont a
sportág kiválasztásához.

9. Ciklus funkció

10. Stopperóra

11.  Telefonkereső funkció

12. A képernyő fényerejének beállítása

13. Hosszan nyomja meg a be-/kikapcsoló
érintőképernyőt

Az okosórákat az első használat előtt teljesen fel
kell tölteni. A töltés után érintse meg a képernyőt
5 másodpercig, és a készülék bekapcsol, azaz
megjelenik a főképernyő.

5 tárcsa van, amelyek bármely irányba
elforgathatók.
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Töltse le a WearHealt alkalmazást.
Ahhoz, hogy szinkronizálni tudja az okosóráját az
okostelefonjával, először telepítenie kell az
alkalmazást.

Az alkalmazás telepítésének két módja van:
1. Válassza ki a "Gyors válasz" ikont az okosóra
menüjéből, és a QR-kódolvasó alkalmazással
olvassa be a kódot az óráján. A kód felismerése
után a telefon engedélyt kér a dedikált szoftver
telepítéséhez.

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 felsorolt funkciók
modellenként némileg eltérhetnek, mivel a
kézikönyv az okosóra általános leírása, és egyes
modellek eltérhetnek a standard modellektől).

A készüléket az első használat előtt 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 vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának
megváltoztatására.

KEDVES VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNJÜK,
HOGY MEGVÁSÁROLTA

TERMÉKÜNKET!
FŐOLDAL

ACTIVATION

A FUNKCIÓ HASZNÁLATA

Az okosórát az első használat előtt fel kell töltenie.

KEZDJÜK A HASZNÁLATOT

2. Töltse le a hivatalos Google Play Áruházból.
Ehhez menjen a Google Store áruházba, és
keresse meg a "WearHealt" alkalmazást. Ezután
telepítse.
Az alkalmazás letöltése előtt ellenőrizze
okostelefonja operációs rendszerét.
Kompatibilitás iOS 8.0 és Android 4.4 vagy újabb
verzióval

Gombfunkciók:
- egy rövid kattintás: aktiválja a
- hosszú nyomásra: aktiválás, készülék
bekapcsolása

FUNKCIÓK ÉSZREVÉTELEK A RIASZTÁSSAL
KAPCSOLATBAN

1. A különböző értesítések megnyitásához írja be
az alkalmazásban a "további értesítések" szót. Be
kell állítania az esemény kezdő és befejező
időpontját.
A figyelmeztetések típusai: edzésre emlékeztető,
folyadékbevitelre emlékeztető, találkozóra
emlékeztető, gyógyszeres emlékeztető

2. Bejövő hívás riasztások. A bejövő szám
megjelenik a főképernyőn.

3. SMS riasztások.

4. Értesítések közösségi alkalmazásokból, például
WeChat, QQ, Facebook, Twitter stb.

1.Riasztás:
Az ébresztés beállításához lépjen az alkalmazásban
a "Készülékbeállítások" menüpontba. Ezután nyissa
meg a Beállítások alkalmazásban.
Menjen az "Ébresztő beállítások" menüpontra, és
kattintson a "+" gombra az ébresztési idő
beállításához, majd kattintson a "megerősítés"
gombra.

2. Rázza meg a fénykép készítéséhez:
Nyissa meg a "Hordozható kamera" funkciót az
alkalmazásban, majd rázza meg az órát, és a telefon
automatikusan fényképet készít.

3. Állítsa be a képernyő fényerejét:
Az alkalmazásban lépjen az "Eszközbeállítások"
menüpontra, majd jelölje be a "Fényes képernyő,
amikor felemeli a csuklóját" négyzetet.

4:
Az alkalmazásban nyissa meg a "Készülék
beállításai", majd a "Folyamatos pulzusmérés"
menüpontot. Az óra automatikusan figyeli a
pulzusszámot, és elküldi az adatokat az
alkalmazásba.

Garanciális szolgáltatás:
1. A termékek normál használata esetén, feltéve,
hogy a termék nem mutat nem megfelelő
használatból eredő mechanikai sérülést, a
fogyasztók a vásárlástól számított 24 hónapig
ingyenes garanciális szolgáltatást vehetnek
igénybe.
2. A fogyasztók nem részesülhetnek a
garanciában, ha:
A. a kár önmaga okozta,
B. a jótállási időszak lejárt,
C. a termék használati és karbantartási utasításával
ellentétes használat,
D. a termékeket szétszerelték, önjavították vagy
vízbe merítették.

-Ne viseljen órát a zuhany alatt.
Ne viselje az órát szigetelt uszodában, szaunában
vagy más magas hőmérsékletű/páratartalmú
környezetben.
-Ne viselje az órát, amikor a munkahelyén
szappannal vagy mosószerrel mos kezet vagy
arcot.
-A tengerbe merített óráról távolítsa el a sót vagy a
szennyeződéseket.

GARANCIA
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1.Védelem:
-tisztítsa meg az órát puha ruhával, az órát és a
szíjat tartva. 
tiszta (tiszta vizet vagy tengervizet használjon)
-győződjön meg róla, hogy az órán lévő
pulzusmérő lencse közel van a bőrhöz.
-a csuklóján lévő bőr hőmérséklete az időjárási
körülmények miatt túl alacsony, ami befolyásolja
a pulzusszám szabályozását.

2.Vízálló jegyzetek (még akkor is, ha ez egy
vízálló óra):
A következő módszereket figyelembe kell venni,
mivel gyengítik a vízszigetelést.

BETÖLTÉS
A töltés a mellékelt töltővel történik. Ha a töltés
befejeződött, az óra automatikusan elindul.
Ha egy hónapnál hosszabb ideig nem használja
az órát, töltse fel teljesen, és kapcsolja ki, hogy az
akkumulátor kapacitása megfelelő maradjon.

FONTOS INFORMÁCIÓK

EGYÉB FUNKCIÓK
1.Alacsony akkumulátor töltöttség:
Ha az akkumulátor lemerült, az akkumulátor
élettartamának védelme érdekében azonnal töltse
fel a készüléket.

2:
Ne használja az órát töltés közben.

3.A töltés közbeni környezeti hőmérséklet
nagyobb, mint 50° G. C túlmelegedést, deformációt
és égési sérüléseket okozhat a készülékben.

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

5. A készülék beépített akkumulátort használ, ezért
tilos azt külön szétszerelni.

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

MÉRETEK FEMEI SMARTWATCH
WATCHMARK H2/H1

Használati utasítás

watchmark.pl


