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Használati Útmutató
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Köszönjük, hogy termékünket választotta. Olvassa el a
kézikönyvet, és alaposan megismeri az okosóra használatát
és működését.

A Stuffy Kft fenntartja a jogot a kézikönyv
tartalmának előzetes értesítés nélküli
megváltoztatására.

A csomag tartalma

Doboz * 1

Útmutató * 1

Okos óra * 1

Töltőkábel * 1

Figyelem: A termék IP68-as vízállóságot támogat mely
során megengedett a kézmosás, úszás, esőben stb.

Ne használja ha forró zuhany / fürdő vagy szaunába van,
a gőzök bejutnak az órába és meghibásodik a készülék.
Mindezek meghaladják a garancia hatályát.
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Működési útmutató

Jobb oldali gomb：Nyomja meg hosszan a kapcsolót, a
képernyő világításához pedig érintse meg röviden a
képernyőt.

Navigálás： Érintse meg a menübe való belépéshez és
csúsztassa jobbra, balra és lefelé a menübe való
belépéshez; csúsztassa fel az értesítési központba.

Cserélhető pánt： Kapcsolótű az óraház és a szalag
csatlakozásánál, csúsztassa középre a pánt levételéhez /
felhelyezéséhez.

Töltési utasítás: ez a termék mágneses töltést alkalmaz.
Támogatás az 5 V-os mobiltelefon-töltőn és a számítógép
USB-n keresztül. Helyezze a töltési pontot a készülék
hátuljára, és automatikusan töltődik. A teljes töltés
általában 2 órát vesz igénybe, a készülék készenléti ideje
akár standby módban 30 nap is lehet. Normál használat
mellet akár 5-10 napo is lehet. Ne használja az órát töltés
közben.

Figyelem!
Gyors töltővel nem megengedett a termék töltése.
Adapter nem tartozék így kérem ellenőrizze hogy
1 Ampernél kisebb adapterrel legyen töltve a készülék.
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Az ebből eredő akkumulátor hibát nem fedi le a garancia.

Az okosóra csatlakoztatása érdekében kérem töltse le a
“WearFit 2.0” nevezetű alkalmazást. Az alkalmazás
elérhető Android és IOS áruházban is.

Kérem szkennelje be a Qr kódot az alkalmazás letőltése
érdekében.
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Az alkalmazás telepítést követően kapcsolja be a
mobiltelefon Bluetooth-ját és a „WearFit 2.0” alkalmazást
indítja el. Engedélyezze az értesítéseket és az összes
többi engedélyt meljet az alkalmazás kér. Kapcsolja be a
GPS-t majd keresse meg az “S20” nevezetű eszközt és
csatlakoztassa az alkalmazáshoz az okosórát.

Software frissítés: Navigáljon a Mine- “Device
management” menüpontban. Amennyiben új verzió
érhető el kérem frissítse.

Megjegyzés: Ha a frissítés sikertelen, kérjük, várja meg,
amíg az óra lemerült, és töltse újra az órát, keresse meg
a Huntersun-BLE connect Bluetooth eszközt, és frissítse
újra.

Mivel a Bluetooth protokoll különbözik az összes
telefon márka között néha a Bluetooth kapcsolat
instabil lesz a mobiltelefon és az okosóra között.
Indítsa újra a Bluetooth-ot, majd próbáljon meg újra
csatlakozni.

Főbb jellemzői:

● Nyelv / Idő / Dátum Szinkronizálja a dátumot és az időt
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a telefonról, ha a Bluetooth csatlakozik az alkalmazáshoz.

● Számlapok: Hosszan nyomja meg 2 másodpercig a
kijelzőt a számlapok cserélése érdekében.

● Statusz: Csúsztassa lefelé a felületet a Bluetooth
állapot megtekintése érdekében, QR-kód (szkennelés
mobiltelefonon és a „WearFit 2.0” letöltése),
fényerő-beállítás és akkumulátor állapota található meg.

● Értesítések ： Csúsztassa jobbra belépni az
értesítésekhez, a telefonról szinkronizált értesítések,
például hívások, WhatsApp, SMS, WeChat üzenetek, a
legutóbbi 8 figyelmeztetés megjeleníthető, amikor
hívások, üzenetek érkeznek, a rezgés emlékezteti a
hívást, és támogatja a hívás elutasítását.

● Lépésszámláló / Távolság / Kalória ： Napi lépések,
futásteljesítmény, kalória figyelése. Visszaállítás minden
nap 0 órakor. A 7 napos támogatás rögzíti az adatokat az
órában.

● Sport ： Több sport üzemmód, válassza ki az egyiket a
kezdéshez, csúsztassa jobbra a szüneteltetéséhez.
Rögzíti az időtartamot, a kalória égést, a pulzusszámot
stb.

Egészségügyi gondozás ：
● Pulzusmérés： Ha ez a funkció be van kapcsolva, a
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pulzus mérése az eszközzel történik, amely zöld optikai
diódákkal szkeneli a bőr felszíni kapillárisát. Várjon
körülbelül 2 másodpercet a mérés és a felvétel
megkezdéséhez. Navigáljon a következő menüpontra a
mérés leállításához. Kérjük, tájékozódjon az átlagos
pulzusszámról az interneten, a korosztályának és
nemének megfelelően és kérjen tanácsot orvosától.

Kérjük, vegye figyelembe: A készülék nem orvosi
eszköz. A bemutatott értékek csak tájékoztató
jellegűek.

Vérnyomás ： Kérjük, tegye a kezét egyenes felületre, és
ne mozogjon. Ha ez a funkció be van kapcsolva, az
eredmény eléréséhez körülbelül 45-50 másodpercig kell
mérni és leolvasni.

EKG ： A készülék kombinál egy optikai pulzusérzékelőt
és EKG érzékelőt, hogy a felhasználó szívfunkcióiról
információkat mutasson referenciaként. Ha ez a funkció
be van kapcsolva, az eredmény eléréséhez körülbelül 30
másodperc mérésre és olvasásra van szükség.

Vér oxigén ： A vér oxigénszintje (SP02H) a vérben
keringő oxigén mennyisége. Kérjük, olvassa el online az
életkorának és nemének egészséges vagy kóros vér
oxigénszintjéről szóló információkat, és / vagy kérjen
tanácsot orvosától.
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Alvómonitor ： Az alvásfigyelés automatikusan aktív lesz
10:00 és 8:00 óra között. Az alvásminőség részleteit a
telefon WearFit2.0 alkalmazásával ellenőrizheti.

Stopper: Nyomja meg az indítást és a szünetet, majd
nyomja meg ismét a megálláshoz.

Zene távirányítóval: A zene lejátszása vezérlés az óra
oldalán.

Távoli kamera: Lépjen be a WearFit 2.0, érintse meg a
+ funkciót, és fényképezéshez rázza meg az órát.

Névjegy: Érintse meg a megadásához, az eszköz
típusának, a firmware verziójának, a Bluetooth-cím
ellenőrzéséhez.

Reset: Újra indítás.

Riasztás: Állítson be több ébresztőórát a telefonon lévő
alkalmazáson keresztül.

Ülő emlékeztető: Beállíthatja az időt, hogy emlékeztesse
magát a felállásra.

Keresse meg a telefonját: Koppintson rá, és a telefon
csengőhangra figyelmeztet.

Csuklós fényes képernyő ： Állítsa be az
alkalmazásban, így nagyobb energiafogyasztást igényel,
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ha be van kapcsolva.

Egységek beállítása ： Metrikus vagy brit rendszer.

Adatátvitel: Az összes adatot a készülék menti. Nem
számít a lépésszámláló, a pulzus, az alvás minősége és
a több sportos üzemmód, az adatok mind továbbíthatók a
telefon alkalmazásba.

Garancia

1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott
minőségi problémák egy éven belül （a vásárlás napjától
számítva jelennek meg, akkor a fő részre ingyenes
garanciát vállalunk. 6 hónapon belül garanciát vállalunk
az akkumulátorra és töltő kábelre. A feltétel normális és
előírt használat.

2. A felhasználók által okozott hibáról az alábbiak szerint
nem vállalunk garanciát:

1). Ha szétszedi szervizünkkön kívül más az órát
2). Az óra leejtése által okozott károk.
3). Minden mesterséges kár vagy helytelen kezelés
(például: vizet enged a gazdaszervezetbe, a külső
összetörik, a perifériás alkatrészek karcos sérülései
stb.), Mindezek meghaladják a garancia hatályát.
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3. Amikor ingyenes garanciát kér, akkor be kell nyújtania
egy garanciakártyát, amely tartalmazza a vásárlás
helyének pecsétjét és a vásárlás dátumát.

4. Ha használat közben problémái merültek fel, kérjük,
forduljon a bolti ügyfélszolgálathoz.

Importálja és forgalmazza

Stuffy Kft
2096 Üröm

József Attila utca 41

www.malbini.hu
Találékony Társ

info@malbini.hu
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