Medex Sitizen Pro

Használati útmutató
A készülék megértése és használata, valamint a funkciók és az eszköz
kezelése érdekében először figyelmesen olvassa el az útmutatót.
A felhasználói kézikönyv funkciói kicsit eltérhetnek a fizikai jellemzőktől.
Cégünk fenntartja a jogot a termék és kézikönyv módosítására értesítés
nélkül.
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A csomag tartalma
1. Okosóra * 1
2. Mágneses töltő * 1
3. Csavarhúzó * 1
4. Felhasználói kézikönyv * 1

Első indulás
Az óra bekapcsolásához tartsa hosszan nyomva a fel gombot 3
másodpercig.
Az első indításnál sok időbe telik az összes alkalmazás tesztelése. Kérem
várjon türelmesen. Amikor az óra bekapcsol, adja meg a nyelv, a
magasság / súly és az aktivitási célokat a
beállítás érdekében.
← Fel gomb
← Le gomb

Töltse le és telepítse az Alkalmazást (Wiiwatch2)
1.

Töltse le a Wiiwatch2 alkalmazást a Google Play vagy Apple
Store-ból.
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2.
3.

Lépjen be az Assistant / Connect Phone menübe és scannelje a
QR kódot a telefonnal.
Győződjön meg róla, hogy párosítva látja a “DA08” eszközt az
alkalmazással.

Nyelv beállítása
Kiválaszthatja a nyelvet, amikor az óra be van kapcsolva. Ha cserélni
szeretné a nyelvet kérjük lépjen be a Beállítás oldalra, válassza a Nyelv és
bevitel elemet, kattintson a Nyelvek elemre, és adja hozzá a kívánt
nyelvet, majd jelölje meg, hogy az első helyen legyen.

Intelligens óra töltés
Töltse fel az órát, amikor az akkumulátor lemerül. Az óra támogatja a
mágneses töltést, mágneses USB kábellel csatlakoztassa a
számítógéphez vagy az USB töltő adapterhez. Győződjön meg róla
hogy a kábel jól csatlakoztatva van töltés közben.
Az óra megjeleníti a töltési állapotot és a teljesítményt 5 perc normál
töltés után.

Tippek
Az óra elem nem távolítható el. Kérjük, hetente töltse fel, hogy biztosítsa
az óra működését normális esetben.

SIM-kártya
behelyezés
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A behelyezés előtt ellenőrizze, hogy az okosóra ki van-e kapcsolva.
Kérjük kövesse az utasítást a képen láthatóan. Nyissa ki a hátulját, fedje ki
a csavarhúzóval, helyezze be a SIM-kártyát a nyílásba és rögzítse a
hátlapot a csavarok segítségével.
Figyelem! Az okosóra Nano SIM kártyával működik.

Garancia
1. Ha a gyártás, az anyagok, a tervezés által okozott minőségi problémák a
vásárlás napjától számított egy éven belül jelennek meg, akkor a fő részre
ingyenes garanciát vállalunk. A feltétel normális és előírt használat.
2. A felhasználók által okozott hibáról az alábbiak szerint nem vállalunk
garanciát:
1). Ha szétszedi szervizünkön 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.
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
ügyfélszolgálatunkhoz.

IP67 Vízállóság jelentése
Az ilyen minősítéssel rendelkező eszközök teljesen védettek a szilárd anyagok
és szennyeződések ellen (az első „6”-os jelszám miatt), miközben a második
„7”-es jelszám arra vonatkozik, hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést is.
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Amire alkalmas a készülék: eső érheti, víz ömölhet rá, pár másodpercre lehet
hideg víz alá meríteni.
Amire nem alkalmas! Hosszasan víz alá meríteni, úszni, meleg vízbe
alámeríteni.
Figyelem!
Az órákat nem szabad meleg vízbe tenni, mert a hő hatására az anyag kitágul
és a készülék beázik! Hideg víz érheti az órát. Amennyiben víz éri a készüléket
kérem a következőkre figyeljen.
Nem szabad víz alatt a gombokat nyomogatni. Ez elősegíti a beázást!

Gomb funkciók
1. Hosszan nyomja meg a FEL gombot a be- és kikapcsoláshoz.
2. Röviden nyomja meg a FEL gombot a képernyő kikapcsolásához /
felébresztéséhez.
3. Nyomja meg a Fel gombot 2 másodpercig, hogy belépjen a Kikapcsolás
/ Alaphelyzet / Legutóbbi menü / Feladat / Teljes vagy Kis óra felület.
4. Nyomja a Fel gombot 10 másodpercig a visszaállításhoz, amikor az
okosóra óra lefagy.
5. Hosszan nyomja meg a LE gombot a fénykép gyors elkészítéséhez.
6. Röviden nyomja meg a LE gombot a visszatéréshez.

Navigálás és gyors hozzáférések
Csúsztassa fel a tevékenységi adatok megtekintésért.
Csúsztassa le az alapvető információkért (az akkumulátor töltöttsége,
dátum, SIM

5

kártya információ, BT kapcsolat állapota).
Haladjon balra a második menühöz (képernyő be / vibrátor, csendes
szinkronizálás, aktiválja a csuklóját, világítási mód, adat, GPS, BT és
Wi-Fi), választhatja a funkciók be- és kikapcsolását
Balra csúszva belépünk az MP3 lejátszóba és az időjárási felületbe.
Csúsztassa balra a főmenübe való belépéshez. Balra csúsztatva az
értesítéseket szinkronizáljuk.

Számlapok
1. Különböző stílusú óra lapokból választhatunk.
2. 2 másodpercig nyomja meg a képernyőt, és beléphet az órába balra és
jobbra csúsztatással válassza ki a kívánt számlapot.
3. A "+" gombot megnyomva további számlapokat tudunk letölteni
csatlakozás után.

Egyedi számlapok
Az órában lévő opcionális óra lapokon kívül te is hozzá adhatsz képet.
Kattints a „
” gombra a galériába vagy kamera képekhez való
belépéshez, majd innen választhatsz saját óra lapot.

Funkciók listája
A lista alapvető alkalmazásai a következők:

Névjegyek

Telefon

Üzenetek

Beállítások

Böngésző

Letöltések

Play Áruház

Térkép

Asszisztens
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Naptár

Óra

Kamera

Galéria

Zene

Hangrögzítő

Fájlkezelő

Pulzusmérő

Fitness

Időjárás

Hangkeresés

App Store

Számológép

Rendszer
optimalizálás

Arc felismerés

Teljes vagy kis óra kijelző
1. Tartsa lenyomva a FEL gombot 2 másodpercig a kerek és négyzet alakú
kijelző menübe való belépéshez.
2. Kattintson a tetején található teljes vagy Intelligens ikonra, amikor az
ikon megjelenik, váltson négyzetre, nyomja meg ismét a FEL gombot,
hogy kilépjen a felületről.

Hogyan állítjuk meg a háttérben futó
alkalmazásokat?
Tartsa nyomva a FEL gombot 2 másodpercig, lépjen be és a felületen
válassza ki a legközelebbi feladatot ezt követően állítsa le az
alkalmazást.

Tippek
A szinkronizálás / értesítés / Kamera távirányító / Zene / Keresse meg a
készüléket, hogy müködjön be kell szkennelnie a QR-kódot és
csatlakoztassa az órát alkalmazáshoz. Az óra mutatni fogja a
Bluetooth párosítást ha sikeres. Amennyiben ez sikeres a funkciók is
használhatóak lesznek.
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Alapszoftver frissítés
Lépjen be a Nézet beállításai menübe, kattintson a vezeték nélküli gombra
frissítse és a firmware-t.

További tippek
1. Ügyeljen arra, hogy az óra akkumulátor töltöttsége meghaladja az
50%-ot a szoftver frissítése előtt
2. A frissítés előtt ellenőrizze, hogy csatlakozik-e a Wi-Fi-hez
3. A frissítési folyamata során kerülje el az óra használatát
4. Miután a frissítés befejeződött, kérjük, állítsa be az órát, győződjön
meg hogy felismeri újra a rendszert és az alkalmazásokat. Körülbelül
10 percre van szüksége az órának az újraindításához. A frissítés az óra
automatikus kikapcsolásával fejeződik be, ezt követően nyomja meg
a FEL gombot, hogy ismét beléphessen a nyelv választó felületbe az
első indítást követően és az összes működési eljárást elvégezhesse.

Importálja és forgalmazza
Stuffy Kft
2096 Üröm, József Attila utca 41
www.malbini.hu
Találékony Társ
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