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

3. Szívritmus-monitor.
Nyomja meg hosszan a képernyőn lévő ikont a pulzusmérő
funkció aktiválásához.

Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes
használati utasítást. Javasoljuk, hogy csak az eredeti
akkumulátort, töltőt és tartozékokat használja, amelyeket a
készülékhez mellékeltek.
A gyártó és a forgalmazó nem vállal felelősséget más
gyártók tartozékainak használatáért.
(A kézikönyvben felsorolt funkciók modellenként némileg
eltérhetnek, mivel a kézikönyv az okosóra általános leírása,
így egyes modellek eltérhetnek a szabványtól).
A Társaság fenntartja a jogot a jelen kézikönyv tartalmának
megváltoztatására.

1. Töltse le az F Fit alkalmazást
Ahhoz, hogy szinkronizálni tudja az okosóráját az
okostelefonjával, először telepítenie kell az alkalmazást.

BEVEZETŐ OLDAL

ACTIVATION 

Indítsa el az alkalmazást, keresse meg az elérhető
eszközök listáját, válassza ki az okosóráját, és
csatlakoztassa azt. 
Ehhez. 
Kapcsolja be a Bluetooth-t az okostelefonján és az
okosóráján (győződjön meg róla, hogy mindkét eszköz
látható a külső eszközök számára). 
A párosítás és a szinkronizálás befejezése után az óra
használatra kész.

2. Lépésszámláló, kalóriaszámláló, megtett távolság.
A készülék bekapcsolásakor automatikusan aktiválódnak
az olyan funkciók, mint a lépésszámláló, a kalóriaszámláló
és a kilométer-számláló. Az adatok valós időben jelennek
meg.
Amikor a készülék csatlakozik a bluetooth alkalmazáshoz,
a sportfunkciók valós időben szinkronizálódnak. Az
eszközről származó adatok elküldésre kerülnek az
okosóra alkalmazásba, ha a Bluetooth mindkét eszközön
aktiválva van. A napközben rögzített adatok minden nap
00:00 órakor törlődnek a készülékről. 

1. Témaválasztás.
A téma kiválasztásához nyomja meg hosszan az
érintőgombot a kezelőfelületen. A témák beviteléhez
érintse meg röviden a képernyőt, és látni fogja, hogy mit
választhat. Ha kiválasztott egy témát, akkor azt hosszabb
ideig meg kell tartania. 

FUNKCIÓK

2. Töltse le a hivatalos Google Play Áruházból. Ehhez
jelentkezzen be a Google Store áruházba, és keresse meg
az "F Fit" alkalmazást. Ezután telepítse.
Az alkalmazás letöltése előtt ellenőrizze, hogy az
okostelefonja milyen operációs rendszert használ.
Kompatibilitás az iOS 9.0 vagy újabb és az Android 5.0
vagy újabb rendszerekkel

BERENDEZÉSEK ÖSSZEKAPCSOLÁSA

KARKÖTŐ BEÁLLÍTÁSOK

Emelje meg a karokat a megfelelő oldalról egy vékony
szerszámmal, ügyelve arra, hogy ne hajlítsa meg egyik
alkatrészt sem. A csat helyzete a nyeregben a heveder
ellentétes oldalán lévő horonyhoz igazodik.

KEDVES ÜGYFÉL, KÖSZÖNÖM 
A TERMÉKÜNK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT!

Mielőtt először használná az okosórát, töltse fel.

A hálós karkötő nagyon jó megoldás, mivel lehetővé teszi,
hogy a karkötő méretét a csuklójához igazítsa.

Mielőtt először használná az okosórát, töltse fel teljesen. A
töltés után érintse meg a képernyőt 3 másodpercig, és a
készülék bekapcsol, azaz megjelenik a kezdőképernyő.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a pulzusszám-felületet,
vagy nyomja meg röviden a gombot a főmenübe való
visszatéréshez. A mérési előzmények a fő pulzusszám-
felületen jelennek meg.
A készüléket szorosan a csuklón kell viselni a
pulzusmérés során.

4. Alvásfigyelés.
Alapértelmezés szerint a készülék alvásfigyelésének ideje
22:00 és 8:00 között van.

SPORTMÓDOK

Ha altatót használ, reggel ellenőrizheti, hogy mennyit aludt az
előző éjszaka.

- tek,
- gyaloglás, 
- mászás, 

- kerékpározás, 
- úszás, 
- asztalitenisz

Az edzés megkezdéséhez tartsa lenyomva az
érintőgombot, amíg az rezegni nem kezd. Az edzés
megkezdésekor megjelenik a dátum, a lépések száma és
a pulzusszám.

STOPER
A stopperóra a stopperóra felületén lévő érintőkapcsoló
hosszú megnyomásával indítható. Az időzítő egyetlen
érintéssel elindítható és leállítható. 

EMLÉKEZTETŐ FUNKCIÓ
MEGJEGYZÉS

1. Kapcsolja be az alkalmazást, hogy emlékeztesse magát
egy előre tervezett eseményre. Megjeleníti a tervezett
esemény kezdetét, és tájékoztatást küld arról, hogy az
eseménynek mikor kell véget érnie.

-Kérjük, ne viseljen órát a zuhanyzóban.
-Ne viselje az órát fűtött uszodában, szaunában vagy más
magas hőmérsékletű és páratartalmú környezetben.
-Ne viselje az órát kéz- vagy arcmosás, illetve szappant vagy
mosószert használó feladatok elvégzése közben.
-A tengerbe merülve öblítse le az óráról a sót és a
szennyeződéseket.

Kijelző: 0,96 hüvelykes IPS
Vízálló: IP68
Szívritmus: optikai szívritmus
Bluetooth: 4.0
Érzékelő

FONTOS INFORMÁCIÓK

-győződjön meg róla, hogy az órán lévő pulzusmérő lencse
közel van a bőrhöz.
-a csukló bőrhőmérséklete az időjárás miatt túl alacsony,
ami befolyásolja a pulzusszám-szabályozást.

PARAMÉTEREK

Az utasítások be nem tartása lerövidítheti az akkumulátor
élettartamát, vagy a berendezés károsodását, tüzet, kémiai
égési sérüléseket, elektrolit-szivárgást vagy személyi sérülést
okozhat.
-Ne tegye ki az akkumulátort hőforrásoknak vagy magas
hőmérsékletű helyeknek.
-Ne használja szélsőséges környezetben
-Kérdezze meg a helyi hulladékkezelési osztályt a helyi
előírásoknak megfelelően.

ELEMEK (FIGYELMEZTETÉS)

GARANCIA
Garanciaszerviz:
1. A termékek normál használata esetén, feltéve, hogy a
termék nem emberi beavatkozás miatt nem hibás, a
fogyasztók a vásárlás időpontjától számított hónapokig
ingyenes garanciális szolgáltatást élveznek. 
2. Az alábbi körülmények egyike, amelyek esetén a
fogyasztók nem gyakorolhatják szavatossági jogaikat és
érdekeiket:
A. saját maga által okozott kár
B. a jótállási időszak lejárta után
C. a használati utasítások be nem tartása, karbantartás és a
termék károsodása
D. a termékeket engedély nélkül ne szerelje szét, ne javítsa, és
ne merítse vízbe,

Gyorsulásmérő, lépéselemzés, ülő üzemmód visszahívása,
alvó üzemmód visszahívása
Akkumulátor: 120 mAh
Rendszertámogatás: Android 5.0+, IOS 9.0+
Port: Töltés

Lépjen ki a stopperóra felületéről az érintőgomb hosszú
megnyomásával.

Z dolgim pritiskom na gumb na dotik ustavite gibanje in
prikažete trenutne podatke o vadbi, z enim pritiskom pa
izklopite športni način.

2. Bejövő hívásokra vonatkozó figyelmeztetések. 
A kezdőképernyőn megjelenik az a szám, amelyről a
hívás érkezik.

3. SMS-értesítések.

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

 2.Megjegyzések a vízállóságról (még akkor is, ha vízálló
óráról van szó):
 figyeljen a következő üzemmódokra, mivel ezek gyengítik a
vízállóságot.

 
www.watchmark.com
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1.Védelem:
-tisztítsa meg az órát puha ruhával, hogy az óra és a szíj
tiszta maradjon (tiszta vizet vagy tengervizet használjon).

SMARTWATCH NŐKNEK
WKW10

Használati utasítás


