
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.
Mielőtt elkezdené használni a készüléket, le kell töltenie
és telepítenie az alkalmazást, és el kell fogadnia az összes
engedélyt, különben nem lesz elérhető minden funkció.
A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának
megváltoztatására.

Az órát az első használat előtt fel kell tölteni. A töltés után
az óra automatikusan elindul.
ON gomb: az óra elindításához hosszan nyomja meg.
OFF gomb: hosszan nyomja meg az óra leállításához

Az óra csatlakoztatása után keresse meg a "Sávszélesség
kezelése" menüpontot a telefonos alkalmazás Én
felületén. Amikor Android telefonja először lép be a
"Sávszélesség-kezelés" menüpontba, egy nyitott
értesítést kell látnia. Az OK gombra kattintás után egy
felugró értesítésnek kell megjelennie az engedélyezésről.
Amikor az iOS először csatlakozik a zenekarhoz, a
párosítás engedélyezésére vonatkozó kérésnek
automatikusan fel kell ugrania, különben a zenekar nem
kap értesítést.

FIGYELMEZTETÉSEK

2. Vízállóságra vonatkozó megjegyzések (még akkor is, ha
az óra vízálló):
Legyen óvatos a következő módszerekkel, mivel ezek
károsítják a vízállóságot:
- Kérjük, ne viselje az órát a zuhany alatt.

1. Lemerült az akkumulátor: Ha az akkumulátor lemerült,
az akkumulátor élettartamának védelme érdekében
azonnal töltse fel a készüléket.
Töltés: Ne használja az órát töltés közben.
3. Az 50 °C feletti környezeti hőmérséklet
túlmelegedést, deformációt és égési sérüléseket
okozhat.
4. Ne ússzon, ne merüljön, és ne használjon felszerelést
a víz alatt.
5. A készülék beépített akkumulátort használ, ne szerelje
szét saját maga.
6. Törött vagy elveszett akkumulátor esetén kerülje a
szemmel és a bőrrel való érintkezést.

1. Biztonság:
- Tisztítsa meg az órát puha ruhával, hogy az óra és a szíj
tiszta maradjon (tiszta vizet vagy tengervizet használjon).
- a pulzusmérő lencséjének közel kell lennie a bőrhöz.
- ha a csukló bőrének hőmérséklete az időjárás miatt túl
alacsony, ez befolyásolja a pulzusszám-szabályozást

FONTOS INFORMÁCIÓK

KEDVES VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNÖM
 A TERMÉKÜNK 

MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT!

1. Töltse le a "WEARHEALTH" alkalmazást.
 A szalagnak egy alkalmazásra van szüksége a

mobiltelefonhoz való csatlakozáshoz. Kérjük, az
alkalmazás letöltése előtt olvassa el a felhasználási
feltételeket. Szkennelje be a QR-kódot, és töltse le az
alkalmazást;

2. Aktiválja az órát.

3. A készülék párosítása
Kattintson a "Bluetooth" gombra, és csatlakoztassa az
órát a mobiltelefonjához.

Funkcióbillentyű - egy kattintás - műszerfunkció /
hosszan nyomva tartás - aktiválás, mintázatváltás. A
mobiltelefon megfelelő párosítása után az Ön mozgása
és alvása szinkronban rögzítésre és elemzésre kerül.

4. Kezdje el használni

Amikor az órát először használja, az aktiváláshoz fel kell
tölteni.

5. Első használat

6. Értesítési beállítások

Amikor felemeli a kezét, a képernyő kigyullad. Amikor
leteszi a kezét, kikapcsol.

7. G érzékelő

Az óra képernyőjén láthatja a Facebook, Skype,
Whatsapp, WeChat és SMS értesítéseket Az üzenet
elolvasása után 3 másodpercig nyomva tartva a
főmenübe léphet.

8. Értesítések

A mérési funkciók első használatakor kalibrálni kell azokat.
Nyomja meg az alkalmazásban a "Kalibrálás" gombot, majd
mérje meg a nyomást a vérnyomásmérőn. Ezután adja
meg a mért értéket az alkalmazásban.

9. A mérés kalibrálása 

10. Funkciók
sajtó
vérnyomás
stopperóra

-2. Vízállóságra vonatkozó megjegyzések (még akkor is, ha
az óra vízálló):
Legyen óvatos a következő módszerekkel, mert károsítják
a vízállóságot:
- Kérjük, ne viselje az órát a zuhany alatt.

Garanciális szolgáltatás:
1. A termékek normál használata során, ha a termék nem mutat
mechanikai sérülést, és azt nem megfelelő használat okozta, a
fogyasztók a vásárlástól számított 24 hónapig ingyenes
garanciális szolgáltatást vehetnek igénybe.
2. A fogyasztók nem részesülhetnek a garanciában, ha:
A. maguk okozták a kárt,
B. a jótállási időszak lejárt,
C. nem a használati és karbantartási utasításoknak
megfelelően használták a terméket,
D. a terméket szétszerelték, megjavították, vagy önállóan vízbe
merítették.
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