
Fizikai gomb:
- Hosszú megnyomással a készülék be/ki kapcsolható.
- Rövid megnyomásával be/ki kapcsolható a főképernyő.
- Rövid megnyomásával visszatér a főképernyőre.

Érintés gomb:
- A főképernyőről húzza felfelé a lapot az óra főmenüjének
eléréséhez.
- A funkció kiválasztása után koppintson rá a működés
indításához.
- Ebből a funkcióból jobbra húzással léphet ki.
A főmenüből húzza jobbra az ujját, hogy elérje az értesítési
központot.
- A főmenüből húzza balra a lapot a pulzusszám méréséhez.
- A főmenüből húzza lefelé a gombot a Beállítások
eléréséhez.

Ez a termék mágneses töltést használ.
Csatlakoztassa a töltőt a készülék hátoldalán található
USB-bemenethez és töltőcsatlakozókhoz. A
csatlakoztatás után a töltés automatikusan elindul, és a
képernyőn megjelenik a töltés ikonja.

A teljes feltöltés általában 2 órát vesz igénybe, a
készülék készenléti állapotban legfeljebb 30 napig,
munkamódban 5-7 napig tart. Ne használja az órát
töltés közben.

Figyelmeztetés: Ne csatlakoztassa a mágneses
töltőkábelt egyszerre 2 vezető anyagú érintkezőhöz,
mert ez rövidzárlatot okozhat.

RAKODÁSI UTASÍTÁSOK
Az óra telefonhoz való csatlakoztatásához le kell töltenie a
"TFit" alkalmazást.
Ez kétféleképpen történhet:
1. Android/iOS telefon:
A "TFit" letöltéséhez be kell szkennelned a QR-kódot.
2.Android telefon: Keresse meg és töltse le az alkalmazást
 "TFit" alkalmazás a Google Play-ről.
IOS telefon: keresse meg és töltse le a "TFit" alkalmazást az
App Store-ból.

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.

KEDVES VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNÖM
 A TERMÉKÜNK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT! A KULCSOK MAGYARÁZATA APP

Az alkalmazás telepítése után aktiválja a Bluetooth-t és az
alkalmazást a telefonján.
Értesítések és egyéb szükséges engedélyek
megerősítése. Adja meg személyes adatait - kattintson a
"Saját" menüpontra a jobb alsó sarokban.
Az óra csatlakoztatásához kattintson az alsó sarokra:
"Eszköz", majd "Eszköz hozzáadása". A telefon keresni fogja
a Bluetooth-eszközöket, és kiválasztja a megfelelő modellt
(L8,).

ÉRTESÍTÉSEK
Az alkalmazás elindítása közben nyomja meg az
"Eszköz" gombot (az alsó sarokban).
Ezután lépjen a "Push-üzenetek" menüpontra, és
válassza ki a kívánt értesítéseket. Mindent kiválaszthat.

A "Bejövő hívások" funkció elérhető; aktiválásához
válassza ezt a lehetőséget az alkalmazásban. Ha ezt a
funkciót választja, a telefonján bejövő hívások
láthatóvá válnak az óráján.

Van az "SMS értesítések" funkció is, ennek
végrehajtásához válassza ki ezt az opciót az
alkalmazásban. Az óra ellenőrzése után láthatóvá
válnak a telefonra küldött SMS-üzenetek.

Az üzenetek megtekintéséhez görgessen jobbra a
főképernyőn.

APP UPDATE

Ahhoz, hogy az aktuális alkalmazásokat használni
lehessen, rendszeresen frissíteni kell őket. Az
alkalmazással kapcsolatos információk a jobb alsó
sarokban található "Saját" ikonban találhatók.

pulsante di accensione

A Bluetooth protokoll minden mobiltelefon-márka esetében
eltérő. Előfordul, hogy a mobiltelefon és az okosóra közötti
Bluetooth-kapcsolat nem működik. Ebben az esetben indítsa
újra a Bluetooth-t, majd próbálja meg újra a csatlakozást.
Ahhoz, hogy az adatátvitel zökkenőmentesen működjön,
bizonyos beállításokat kell elvégezni a telefonon.

- Nyelv/idő/idő/időpont: A Bluetooth kapcsolat esetén
szinkronizálja a dátumot, az időt és a nyelvet a telefonon. Az
adatok frissülnek, miután az okosóra sikeresen csatlakozik az
alkalmazáshoz.

- Fő felület: A főképernyő elrendezésének megváltoztatásához
nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig, majd
válasszon ki egy tárcsát. Miután kiválasztotta, egy rövid
kattintással jelölje ki. 4 tárcsa közül választhat.

- Alvásfigyelés: az okosóra automatikusan bekapcsol este 10-
től reggel 8-ig Az alkalmazásban ellenőrizheti
alvásminőségének minden részletét. Ha az óra csatlakozik a
telefonhoz, az alvásminőségi adatok automatikusan el lesznek
mentve az alkalmazásban.

- A zene távvezérlése: A telefonon lejátszott zenét az óráról is
vezérelheti. Miután bekapcsolta a zenét a telefonon, válassza
ki a Zene ikont az okosóra menüjéből..
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- Értesítések: minden értesítés, például Facebook,
WhatsApp, SMS, e-mail stb. Ha tartalommal rendelkező
értesítéseket szeretne megjeleníteni, akkor a telefon
alkalmazásaiban be kell állítania a Facebook és a
WhatsApp értesítések részleteinek megjelenítését. Az óra
megjeleníti az utolsó 5 értesítést. Elolvashatja őket, és a
következő üzenet elolvasásához görgethet.
Az óra rezegni fog, ha hívás vagy üzenet érkezik. Hívás
közben a fizikai gomb megnyomásával kikapcsolhatja a
rezgést is.
- Állapotsor: A főképernyőről kiterjesztve (görgessen lefelé).
Megjelenik a Bluetooth-kapcsolat állapota, az
energiafogyasztás és a fényerő beállításával kapcsolatos
információk, valamint a beállítások.
- Tevékenységi információk: a főképernyőn megjelenő
adatok: a megtett lépések száma, a megtett távolság és a
nap folyamán elégetett kalóriák száma. Az adatok az
alkalmazásban kerülnek elmentésre. A számláló 24:00-kor
visszaáll.
- A zene távvezérlése: A telefonon lejátszott zenét az óráról
is vezérelheti. Miután bekapcsolta a zenét a telefonján,
válassza ki a Zene ikont az okosóra menüjéből.
- Időjárás-előrejelzés: az időjárás szinkronizálva van az óra
alkalmazással. A telefonon engedélyezve kell lennie a GPS-
nek, és a helyi időjárási viszonyok normál hálózati
körülmények között is lekérdezhetők.

- EKG: a mérést az alkalmazásban kell elvégezni. A
"HOME" bal oldalán található ikon beírása után válassza
az "EKG - mérés" lehetőséget, és várjon 60 másodpercet
a mérés elindításához. A mérés végén megjelenik az
egészségügyi index.
- Vérnyomás: A mérés során tartsa kinyújtva a kezét. A
mérési idő körülbelül 48 másodperc. A helyes mérés
után az eredmény megjelenik a kijelzőn. A szisztolés
vérnyomás elfogadott normája 120 Hgmm, a diasztolés
vérnyomásé pedig 80 Hgmm. Meg kell azonban
jegyezni, hogy a nyomás a nap folyamán folyamatosan
változik, és az életkorral is változik. Minél idősebb az
ember, annál nagyobb lesz a nyomás. Más előírások
vonatkoznak a gyermekekre és a krónikus betegségben
szenvedőkre is,
- A vér oxigénellátottsága: az SP02H a vér
oxigénszintjének százalékos aránya.
A szabvány 94-99%. . A mérés elvégzéséhez lépjen be
az O2 menü ikonjára. A helyes mérés után az eredmény
megjelenik a képernyőn.

 -Szívritmus: várjon 2 másodpercet a mérés
megkezdéséhez. A mérés a bőr zöld optikai fénnyel történő
pásztázásával történik. Ha meg akarja állítani a mérést,
csúsztassa az ujját jobbra vagy balra. A pulzusszámmérési
eredmények standardja 60-90 ütés/perc. A hivatásos
sportolóknak kevesebb mint 60 ütés per perc lehet. 

2.Megjegyzések a vízállóságról (még akkor is, ha ez egy
vízálló óra): Kérjük, figyeljen a következő módszerekre,
mivel ezek gyengítik a vízállóságot.
-Kérem, ne viselje az órát a zuhanyzóban.
Kérjük, ne viselje az órát szigetelt uszodában, szaunában
vagy más magas hőmérsékletű/páratartalmú
környezetben.

GARANCIA
 Garanciális szolgáltatás:

1. A termékek normál használata esetén, ha a termék
nem mutat nem megfelelő használatból eredő
mechanikai sérülést, a vásárlástól számított 24 hónap
elteltével a fogyasztók ingyenes garanciális szolgáltatást
vehetnek igénybe.
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.

Megerőltető testmozgás során azonban a mérés akár 200
ütés/perc is lehet.
- Sportmódok: 7 sportmód közül választhatsz: gyaloglás,
futás, kerékpározás, hegymászás, úszás, röplabda,
tollaslabda. A tevékenység kiválasztása után kattintson rá,
és indítsa el az edzést. A tevékenység közben szünetet
tarthat, majd folytathatja. A tevékenységtől függően
rögzítésre kerül a pulzusszám, az elégetett kalóriák, a
megtett távolság, a lépések száma és a mozgás
sebessége.
- Ébresztőóra: Az alkalmazáson keresztül több ébresztést is
beállíthat.
- Stopperóra: A stopperóra funkció tartja az időt. Az óra az
elmúlt 20 mérés előzményeivel rendelkezik.
- Stopperóra: állítsa be a visszaszámlálás kívánt idejét. Az
óra rezeg, amikor a visszaszámlálás befejeződik.
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1.Védelem:
-Az óra és a szíj tisztán tartásához törölje le az órát puha
ruhával (tiszta vizet vagy tengervizet használjon).
-Győződjön meg róla, hogy az órán lévő pulzusmérő lencse
közel van a bőréhez.
-a csuklóján lévő bőr hőmérséklete az időjárás miatt túl
alacsony, ami befolyásolja a pulzusszám-szabályozást.


