
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa
el a teljes használati útmutatót. Javasoljuk,
hogy csak az eredeti akkumulátort, töltőt és
tartozékokat használja, amelyek a készlet
részét képezik. a gyártó vagy a forgalmazó
nem vállal felelősséget 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 szabványtól). 
A készülék első használatba vétele előtt
legalább 2 órán keresztül fel kell tölteni.A
készülék használatba vétele előtt le kell
tölteni az alkalmazást, telepíteni kell az
alkalmazást, és el kell fogadni az összes
engedélyt, különben nem lesz elérhető
minden funkció.A vállalat fenntartja a jogot
a kézikönyv tartalmának megváltoztatására. 

KEDVES VÁSÁRLÓ,
KÖSZÖNJÜK, HOGY

MEGVÁSÁROLTA
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7. Alvásfigyelő
Az óra nyomon követi az alvásodat, miközben
viseled. Az alkalmazásban ellenőrizheti alvási
adatait, miután szinkronizálta alvási adatait az
alkalmazással
8. Csengő
A sport verzió csak a Bluetooth kapcsolatokat
támogatja, a SIM-kártyát használók helyett a
telefonhívás támogatásának két változata van: : a
Bluetooth 3.0 kapcsolat sikeres létrehozása után a
hang automatikusan megszólal az óráról, vagy a
telefont válaszadásra vagy tárcsázásra lehet
kapcsolni a következő módszerrel.
9. Alvásfigyelő
Az óra figyeli az alvást, amikor viseli. Az alvási
adatokat az alkalmazásban ellenőrizheti az alvási
adatokat az alkalmazással való szinkronizálás után.
10. Távoli rögzítés
Ez a funkció lehetővé teszi a mobilkamera
távvezérlését és a fényképek készítését.
11. Ülő életmód
A túl hosszú ideig tartó ülés nem tesz jót az
egészségnek. Beállíthatja az időt az óráján vagy az
alkalmazáson, hogy emlékeztesse Önt a mozgásra.

Töltse le és telepítse a SMART TIME PRO alkalmazást,
hogy az órája szinkronizálni tudja az adatokat az
alkalmazásból. Az alkalmazással célokat állíthat be,
elemezheti az adatokat és még sok mást is.A SMART
TIME alkalmazás iOS 8.0 és Android 4.4 operációs
rendszerrel működik. 

ACTIVATE 

FUNKCIÓK 

1. TárcsaváltásAz óra kezdőlapjáról hosszan nyomja
meg a gombot a különböző billentyűzetek
eléréséhez, majd a kívánt billentyűzet
kiválasztásához lapozhat. 

2. Gyorsbillentyű kapcsolóA tárcsát a gyorsbillentyű
felületre csúsztatva beállíthatja a BT3.0, a hangerő, a
nyelv, a háttér, a beállítások, a rezgés, a fényerő, a
gesztus, a téma, az ébresztőóra, az óra és a
repülőgép üzemmódot. 

 3.Sajtó
Nyomja meg a lefelé gombot a kezdőlapon, hogy
gyorsan belépjen a pulzusszámmérő felületre. Vagy
ellenőrizheti a pulzusszámát a menü -> Szívritmus
menüpontban. Viselje helyesen az órát. Nyissa meg a
pulzusszám funkciót az órán, mérje meg kézzel.

4. Sport üzemmódokA sport üzemmódba való
átlépéshez csak mozgassa az óralapot jobbra, a
főmenüből is beléphet -> Sport üzemmód. Az
intelligens óra támogatja a különböző sportokat,
például a beltéri futást, a kültéri futást, a
kerékpározást, a hegymászást, a maratont és így
tovább. 
5. Lépésszámláló
Ha a kezdőlapot felfelé mozgatod, ellenőrizheted a
lépéseidet, a pulzusszámodat, a kalóriákat és az
aktuális napi távolságot. Vagy ellenőrizheti a
pulzusszámát a főmenüben -> Lépésszámláló. 
6. Hívja a  címet.
A sport verzió csak a bluetooth hívásokat támogatja,
a SIM-kártyás hívások helyett a telefonhívás
támogatásának két változata van:: ha a bluetooth 3.0
kapcsolat sikeresen létrejön, a hang automatikusan
kijön az órából, vagy a telefont az alábbi módszerrel
válaszadásra vagy hívásra kapcsolhatja. . 

PARAMÉTEREK 

Csuklóhossz: 271 mm (az óralappal együtt)
Csuklószélesség: 22 mm
Súly: 66 g
Akkumulátor: 320 mAh lítium-polimer
1,3 hüvelykes kijelző
Működés: érintőképernyőBluetooth: 3.0 és 4.0
Vízálló: IP67 (Vízálló csak mindennapi használatra.
Vízálló, ha esik az eső, vagy ha kezet mos. Ne viselje
autómosás, úszás, búvárkodás vagy zuhanyzás
közben). 

1.Alacsony akkumulátor: Alacsony akkumulátorszint
esetén az akkumulátor élettartamának védelme
érdekében azonnal töltse fel a készüléket. 
2. Töltés:
Ne használja az órát töltés közben. 
3.A töltés során 50 Celsius-fok feletti környezeti
hőmérséklet túlmelegedéshez, deformációhoz és a
készülék égéséhez vezethet. 
4. Kérjük, ne ússzon, ne merüljön, és ne használja a
készüléket víz alatt.
5. A készülék beépített akkumulátort használ, és tilos azt
saját maga szétszerelni. 

1.Védelem:
- Tisztítsa meg az órát puha ruhával, hogy az óra és
a szíj tiszta maradjon (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 szívverés
szabályozását. 

FIGYELMEZTETÉSEK FONTOS INFORMÁCIÓK 

Szervizgarancia:1. A termékek normál használata
esetén, ha a termék nem szenvedett mechanikai
sérülést, és nem a nem megfelelő használat
okozta, a vásárlástól számított 24 hónapig 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. a terméket nem a használati és karbantartási
utasításoknak megfelelően használták.
D. a termékeket szétszerelték, saját maguk
javították vagy vízbe merítették. 

2. Megjegyzések a vízállóságról (még akkor is, ha vízálló
óráról van szó): figyeljen a következő módszerekre,
mivel ezek befolyásolják a vízállóságot.
Kérjük, ne viselje az órát a zuhany alatt.
Kérjük, ne viselje az órát a zuhany alatt.
-fűtött úszómedence, szauna vagy más magas
hőmérsékletű/páratartalmú környezet
Ne viselje az órát kéz- vagy arcmosáskor, illetve olyan
munka során, ahol szappant vagy mosószert
használnak - A tengerbe merülés után feltétlenül mossa
le az óráról a sót és a szennyeződéseket. 

GARANCIA 

SMARTWATCH
WM5

 Felhasználói kézikönyv  

RAKODÁSI UTASÍTÁSOK 
Töltse fel az órát a készlethez mellékelt megfelelő
töltővel. Az óra töltés közben automatikusan elindul. 

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


