
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a
teljes használati utasítást. Javasoljuk, hogy csak a
készletben található eredeti akkumulátort, töltőt
és tartozékokat használja.
a készülékkel.
Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős a
harmadik féltől származó tartozékok
használatáért.
(A jelen utasításban felsorolt funkciók
modellenként némileg eltérhetnek, mivel az
utasítás az okosóra általános leírása, és egyes
modellek eltérhetnek a szabványtól).
A készüléket az első használat előtt legalább 2
órán keresztül fel kell tölteni.
A készülék használata előtt 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.

Töltse le a "FitCloudPro" alkalmazást a
mobiltelefonjára. Ez kétféleképpen történhet:
1.Szkennelje be az órán lévő QR-kódot.
2.Keresse meg az alkalmazást 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. Regisztráljon
és adja meg személyes adatait. Nyomja meg az
"Add device" gombot, keresse meg az "L11"
eszközt (kapcsolja be az okostelefon GPS-ét a
párosítás előtt), majd nyomja meg a "Connect"
gombot.
 

A GOMB
A felső gomb a készülék be- és kikapcsolására
szolgál. A Smartwatch be-/kikapcsolásához
tartsa lenyomva a gombot 3 másodpercig.
Az alsó gomb bekapcsolja és kikapcsolja a
zseblámpát.
Érintse meg a főképernyőn megjelenő
utasításokat:
- Lapozz lefelé, hogy információkat kapj az óra
modelljéről, a QR-kódról, a fényerősség
szintjéről, az akkumulátor állapotáról és a
telefonnal való sikeres kapcsolatról.
- A bejövő üzenetek eléréséhez húzzon felfelé.
- A balra csúsztatással olyan funkciókat érhet
el, mint a lépésszámláló, a mérések és a
sportmódok.
- Ha jobbra húzza a lapot, akkor más
funkciókat is elérhet, például a stopperórát, a
hangot és a készülék kikapcsolását.

Töltse fel teljesen az órát, mielőtt először
használná. A töltés után a készülék
automatikusan elindul.
Igazítsa a töltőfejet, és csatlakoztassa a
mágneses szívó töltőcsatlakozót, amíg a
töltés szimbóluma meg nem jelenik az óra
kijelzőjén (folyamatos töltés 2 órán keresztül).

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

3.

A pulzusszámmérés standard értékei 60-90
ütés/perc. A hivatásos sportolóknak kevesebb
mint 60 ütés per perc lehet. Intenzív fizikai
aktivitás során azonban ez az érték akár 200
ütés/perc is lehet.
- Vérnyomás: A mérés során tartsa a kezét
laposan. A mérési idő körülbelül 48
másodperc. 

KEDVES VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNÖM
A TERMÉKÜNK

MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT!

ALKALMAZÁSOK

RAKODÁSI UTASÍTÁSOK FUNKCIÓK

- Pulzusszámmérés: Várjon 2 másodpercet a
mérés előtt. A mérés a bőr zöld optikai fénnyel
történő pásztázásával történik. A mérés
megállításához csúsztassa az ujját jobbra
vagy balra.

Ne feledje, hogy az idősebb emberek vérnyomása
magasabb, mint a fiatalabbaké. Ezzel szemben a
nőknek alacsonyabb a vérnyomásuk, mint a
férfiaknak.
- Vér oxigénszintje: Az SP02H a vér
oxigénszintjének százalékos aránya. A normális
érték 94-99%. A pulzusszámmérés normája 60-90
ütés/perc. A hivatásos sportolóknak kevesebb mint
60 ütés per perc lehet. Intenzív fizikai aktivitás
során azonban ez az érték akár 200 ütés/perc is
lehet.
- Vérnyomás: A mérés során tartsa a kezét laposan.
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.
- Vér oxigénszintje: Az SP02H a vér
oxigénszintjének százalékos aránya. A normális
érték 94-99%.
- EKG: Az EKG-jeladó csatlakoztatása után
körülbelül 30 másodpercre van szükségünk a
méréshez. Amikor a mérés befejeződött, a "ToApp"
kijelzés jelenik meg. Az EKG-mérés elmentésre
kerül az alkalmazásban, és referenciaként
megosztható másokkal.

4. Sportmódok: 9 sportág közül választhat:
Gyaloglás, futás, kerékpározás, hegymászás,
úszás, jóga, asztalitenisz, tollaslabda, röplabda,
kötélugrás.
Miután kiválasztott egy tevékenységet, kattintson
rá, és kezdje el a gyakorlást. A tevékenység
közben szünetet tarthat, majd folytathatja. A
tevékenységtől függően a pulzusszám, az
elégetett kalóriák, a megtett távolság, a lépések
száma és a sebesség, amellyel mozogtunk,
rögzítésre kerül.
5. Távvezérelt zenei vezérlés: az óráról
vezérelheti a telefonján lévő zenelejátszást.
6. Időjárás: az időjárás szinkronizálva van az óra
alkalmazással. A telefonnak GPS-képesnek kell
lennie, és a helyi időjárási viszonyok normál
hálózati körülmények között is elérhetők.
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GARANCIA
Garanciaszerviz:
1. Amíg a termék nem mutat nem megfelelő
használatból eredő mechanikai sérülést
normál használat mellett, a fogyasztó a
vásárlástól számított 24 hónapig ingyenes
garanciális szolgáltatást igényelhet.
2. A fogyasztó nem érvényesítheti a jótállási
igényt, ha:
A. A károkat maguk okozták,
B. a jótállási időszak lejárt,
C. nem a használati és karbantartási
utasításoknak megfelelően használták a
terméket,
D. a termékeket szétszerelték, saját maguk
javították vagy vízbe merítették.

- Kérjük, ne viselje az óráját a zuhany alatt.
- Kérjük, ne viselje az órát fűtött medencében,
szaunában vagy más magas
hőmérsékletű/páratartalmú környezetben.
- Az órákat nem szabad viselni kéz- vagy arcmosás
közben, illetve olyan munkavégzés közben, ahol
szappant vagy tisztítószereket használnak.
- A tengerbe merítés után az órát meg kell tisztítani
a sótól és a szennyeződésektől.

FONTOS INFORMÁCIÓK
1.Biztonság:
-Az óra és a szíj tisztán tartásához törölje le az órát
puha ruhával.
tiszta (használjon tiszta vizet vagy tengervizet).
- 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
szabályozását.
2. Megjegyzések a vízállóságról (még akkor is, ha
vízálló óráról van szó):
Legyen óvatos a következő módszerekkel, mivel
ezek befolyásolják a vízszigetelést.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
1. Alacsony akkumulátor töltöttségi szint:
Az akkumulátor élettartamának megóvása
érdekében azonnal töltse fel a készüléket, ha
az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony.
2. Töltés
Ne használja az órát töltés közben.
A töltés közbeni 50 Celsius-fok feletti környezeti
hőmérséklet a készülék túlmelegedését,
deformálódását és megégését okozhatja. 
4. Ne ússzon, ne merüljön, és ne működtesse a
készüléket víz alatt. 
5. A készülék beépített akkumulátort használ, és
tilos azt saját maga szétszerelni. Kerülje az
akkumulátorral való érintkezést.
6. Kerülje a szemmel és a bőrrel való érintkezést,
ha az akkumulátor eltörik vagy szivárog.
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Használati utasítás

EGYÉB FUNKCIÓK
- Nyelv/idő/időpont: Bluetooth-kapcsolat esetén
szinkronizálja a dátumot, az időt és a nyelvet a
telefonról.
- Fő interfész. Miután elvégezte a kiválasztást,
egy rövid kattintással jelölje ki azt.
- Értesítések: Szinkronizálja az összes telefonos
értesítést, például Facebook, WhatsApp, SMS, e-
mail stb.
- Riasztás: Az APP-on keresztül több riasztást is
beállíthat.
- Stopperóra. Az óra előzményei az elmúlt 20
mérés.
- Időzítő: Állítsa be a visszaszámlálás kívánt idejét.
Amikor a visszaszámlálás véget ér, az óra rezeg.


