
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a teljes
használati útmutatót. Javasoljuk, hogy csak az eredeti
akkumulátort, töltőt és tartozékokat használja, amelyek a
készülékkel együtt érkeztek.
Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős a harmadik
féltől származó tartozékok használatáért.
(A jelen kézikönyvben bemutatott funkciók modellenként
némileg eltérhetnek, mivel a kézikönyv az okosóra
általános leírása, egyes modellek eltérhetnek a
szabványtól).
Az első használat előtt legalább 2 órán keresztül töltse fel a
készüléket.
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.

2.4 A vérnyomás mérése A méréshez keresse meg a
vérnyomásmérés opciót az óra menüjében, és a mérés
automatikusan elindul. A mérés során a kezének laposnak
kell lennie, és az órának szorosan a bőréhez kell simulnia. A
szisztolés vérnyomás elfogadott normája 120 Hgmm, a
diasztolés vérnyomásé pedig 80 Hgmm. Nem szabad
azonban elfelejteni, hogy a vérnyomás a nap folyamán
folyamatosan ingadozik, és az életkorral is változik. Minél
idősebb egy személy, annál nagyobb lesz a nyomás. A
gyermekekre és a krónikus betegségben szenvedőkre is
eltérő előírások vonatkoznak.

KEDVES VÁSÁRLÓ, KÖSZÖNÖM
 A TERMÉKÜNK MEGVÁSÁRLÁSÁÉRT!

Az óra első használata előtt fel kell tölteni és aktiválni kell. 
 

ELSŐ HASZNÁLAT 

TULAJDONSÁGOK

1.1 Le kell töltenie a "WoFit" alkalmazást iOS telefonokra és a
"morePro" alkalmazást Androidra a dedikált áruház vagy a
QR-kód segítségével.

RAKODÁSI UTASÍTÁSOK

ALKALMAZÁS

1.2 Az alkalmazás telepítése után aktiválja a Bluetooth-t és az
alkalmazást a telefonján.
Értesítések és egyéb szükséges engedélyek megerősítése. 
Hozzon létre egy fiókot, töltse ki a profil adatait, például a
nevét, életkorát, súlyát stb., és kövesse az alkalmazás által
mutatott lépéseket.
1.3 A képernyő alján található érintőképernyőgomb
segítségével válthat a funkciók között.

2.8 Tevékenységi információk: a második képernyőn
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. 

2.9 A vér oxigénellátásának monitorozása: Válassza ki a
SpO2 vér oxigénellátása opciót az óra menüből. A mérés
után az eredmény megjelenik az óra kijelzőjén. A normális
érték 94-99%.
3. Időzítő: Az időzítő funkció aktiválásához az órán
engedélyeznie kell az alkalmazásban. Menj a "beállítások",
majd a "készülék" menüpontra, és aktiváld a "stopperóra"
opciót. 

HÍREK

Az EKG-mérés során győződjön meg arról, hogy az óra a
bal kezén van, miközben az ujját az óra fémrészén tartja a
Az EKG-mérés során győződjön meg arról, hogy az óra
alján lévő elektróda jól illeszkedik a bőréhez; ha nem
illeszkedik elég jól, nedvesítse meg a bőrét vízzel.
Ne mozogjon és ne beszéljen a vizsgálat alatt
Az alvásmérés során győződjön meg arról, hogy az óra
biztonságosan a bőréhez van rögzítve. 
Ha az oxigénjel túl gyenge, vegye le az órát, és tegye az
ujját az óra alján lévő érzékelőre.
Ez a készülék nem orvostechnikai eszköz, a mérések csak
referenciaként szolgálnak.
Az alvás mérésére használt érzékelő a gyorsulásmérőn
alapul, így a fekvés is alvásnak tekinthető. 

FONTOS INFORMÁCIÓK

3.1 Hívásértesítés: Ha hívás érkezik a mobiltelefonjára, a
készülék rezgéssel értesíti Önt, és az óráról elnémíthatja a hívást.
Az órájáról kikapcsolhatja a hívást vagy elutasíthatja azt.

3.2 Üzenetértesítés: Ha új üzenet érkezik a telefonra, a készülék
rezegni fog.

2.1 EKG mérés: A méréshez adja meg az okosóráján elérhető
EKG opciót, majd a mérés megkezdéséhez tartsa lenyomva a
képernyőt. Mérés közben tartsa a fémlemezt az óra elé. Az óra
elektródáit a bőrre kell ragasztani. Az eredmény elérhető az
alkalmazásban. 

2.2. A készülék automatikusan képes érzékelni néhány napi
tevékenységet (lépések száma, távolság, elégetett kalória).

2.3 Az intelligens óra automatikusan nyomon követheti az esti
alvást, érintse meg a képernyőt, és váltson az alvás
képernyőre az alvás minőségének ellenőrzéséhez. A funkció
manuális aktiválása után az óra képes érzékelni a délutáni
alvási adatokat és a nem szabványos alvási időket (például az
éjszakai munkavégzés). Az adatokat elküldi az alkalmazásnak.
Az alvásmérés 22:00 és 8:00 között lehetséges. 

2.5 Futás, sport üzemmód: keresse meg az óra
menüjében a "RUN" feliratú oldalt, és a funkció
elindításához tartsa lenyomva a képernyőt. Ha le szeretné
állítani a mérést, vagy ki szeretne lépni ebből a funkcióból,
koppintson a képernyőre a rendelkezésre álló opciók
közötti váltáshoz. Érintse meg és tartsa lenyomva a
képernyőt a választás megerősítéséhez.

2.6 Idő és dátum : a készülék szinkronizálja a dátumot és
az időt a telefonjáról, miután az okosóra sikeresen
csatlakozott az alkalmazáshoz.

2.7 Lépésszámláló : számolja a naponta megtett lépések
számát. Az óra éjfélkor nullázódik.

Garanciaszerviz:
1. a termékek normál használata esetén, ha a termék
nem mutat mechanikai sérülést, és nem a nem
rendeltetésszerű használat okozza, 
A vásárlástól számított 12 hónapig a fogyasztók
ingyenesen vehetik igénybe a garanciális szolgáltatást.
(2) A fogyasztók nem vehetik igénybe a garanciát, ha:
A. maguk okozták a kárt,
B. a garanciaidő lejárt,
C. nem a használati és karbantartási utasításoknak
megfelelően használták a terméket,
D. leszerelték, megjavították vagy vízbe merítették.

GARANCIA

-Kérem, ne viselje az órát a zuhany alatt.
Kérjük, ne viselje az órát elszigetelt uszodában, szaunában
vagy más magas hőmérsékletű/páratartalmú környezetben.
Kérjük, ne viselje az órát kéz- vagy arcmosás, szappannal
vagy mosószerrel való munka közben.
-A tengerbe merülés után mossa le az órát minden sótól és
szennyeződéstől.

1.Lemerült az akkumulátor:
Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, kérjük, az
akkumulátor élettartamának védelme érdekében azonnal töltse fel
a készüléket.

2. Töltés
Ne használja az órát töltés közben.

3.Környezeti hőmérséklet a töltés során 
50 C fokos hőmérséklet túlmelegedéshez, deformációhoz és a
készülék megégéséhez vezethet.

4.Kérjük, ne ússzon, ne merüljön és ne használja a készüléket víz
alatt.

5. A készülék beépített akkumulátort használ, és tilos szétszerelni.

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

MEGJEGYZÉS: 
Ahhoz, hogy az üzenet- és hívásértesítések megérkezzenek
az órára, a telefonkapcsolatnak jónak kell lennie. 
Ahhoz, hogy üzenetekről és hívásokról szóló értesítéseket
kapjon az óráján, engedélyeznie kell ezt a lehetőséget az
alkalmazás beállításaiban.
Menjen a "beállítások" alkalmazásba, majd kattintson az
"eszköz" -> "értesítések" -> "értesítések" menüpontra, és
válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyekről
értesítéseket szeretne kapni.

1.Védelem:
-tisztítsa meg az órát puha ruhával, hogy megőrizze az
órát és a szíjat. 
(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.

2.Megjegyzések a vízállóságról (még akkor is, ha ez egy
vízálló óra):
Figyeljen a következő módszerekre, mivel ezek gyengítik
a vízállóságot.

4.4 A pajzs megjelenésének módosítása: nyissa meg az
alkalmazást, menjen a beállítások -> "beállítások" ->
"eszköz" -> "Arcstílusok" menüpontba, és állítsa be az arcot.

4.5 Állítsa be a napi lépések számát: menjen a beállítások ->
"beállítások" -> "célok" menüpontba, és állítsa be a céljait.

4.6 Állítsa vissza a készüléket a gyári beállításokra: menjen
a beállítások -> "beállítások" menüpontra, majd kattintson a
"készülékadatok törlése" lehetőségre. 

4.7 Folyamatos pulzusmérési idő: menjen a "beállítások",
majd a "beállítások váltása" menüpontra, és válassza az
"Automatikus HR-érzékelés" lehetőséget. 
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