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01 Megjelenés és csomaglista

Hosszan nyomja meg a
bekapcsoláshoz, amikor ki van
kapcsolva, és tartsa lenyomva
a kikapcsoláshoz, amikor be
van kapcsolva. Röviden
nyomja meg az
alkalmazáslistához, röviden
nyomja meg az alkalmazást a
tárcsázó oldal megnyitásához.

Töltő érintkezők

Pulzus érzékelő terület

@ Aggodalom nélkül viselheti, mivel az óra egészséges
anyagokból készült, amelyek szigorú allergiavizsgálaton
estek át. Az egyéni bőrkülönbségek miatt, ha viselése
közben kellemetlen érzést érez a bőrön, hagyja abba a
viselést és forduljon orvoshoz.

Csomaglista:Órax1,Töltőkábelx1,Felhasználó kézikönyvx1



02 Töltés

Igazítsa és illessze az óra hátulján található töltőérintkezőket a
töltőfej fém érintkezőihez, várja meg, amíg az óra képernyőjén
megjelenik a töltési teljesítmény jelzője.

Óvintézkedések:

1. Kérjük, használja a csomagban található töltőkábelt, és töltés előtt
szárítsa meg a töltőérintkezőket.
2. Használjon minősített adaptert 5 V kimeneti feszültséggel és 0.SA vagy
nagyobb kimeneti árammal.
3. Ha az óra nem tud bekapcsolni, miután hosszabb ideig nem viselte, újra
használatkor körülbelül 1 percig elő kell tölteni, hogy megjelenjen a töltés
ikon.



03 Töltse le és párosítsa
A Haylou Fun App (a továbbiakban: App)
egy kötelező alkalmazás az óra
használatához. Az alkalmazáson keresztül
kezelheti óráját, és több órafunkciót is
kipróbálhat.
1. Nyomja meg hosszan az óra felső
gombját az óra bekapcsolásához.

2. Olvassa be a QR-kódot az óra
képernyőjén mobiltelefonjával az
alkalmazás letöltéséhez.

3. Az alábbi QR-kódot is beolvashatja, vagy
letöltheti és telepítheti az App Store-ból,
az iPhone felhasználók az App Store-ból
is kereshetnek, letölthetnek és
telepíthetnek.

4. Nyissa meg az alkalmazást, kattintson az
eszköz oldalára, és az interfész
utasításainak megfelelően fejezze be a
párosítási kapcsolatot. Párosításkor
ellenőrizze, hogy a telefonon és az órán
megjelenő Bluetooth név megegyezik-e.

5. A sikeres párosítás után elkezdheti
használni az órát.

04 Viselet

Haylou Fun

1. Napi viselet esetén az órát a csuklócsonttól körülbelül egy ujjnyi
távolságra viselje, és állítsa a szíj szorosságát kényelmes helyzetbe.
2. Javasoljuk, hogy edzés közben húzza meg az óraszíjat, majd edzés
után lazítsa meg megfelelően.

Megjegyzés: A túl laza viselet befolyásolhatja a pulzusmérő által végzett adatgyűjtést.



05 Szíj összeszerelés és szétszerelés

Ha össze kell szerelnie/szétszednie a hevedert, kérjük, nézze meg az ábrát.
Megjegyzés: A szíj összeszerelése után kérjük, húzza meg megfelelően a
hevedert, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az összeszerelés sikeres volt.

06 További funkciók
Kérjük, olvassa be a QR-kódot, vagy nyissa meg a Súgó használatát a telefon
Haylou Fun App óra részleteinek oldalán.

Használat Segítség





08 Biztonsági előírások
A készülék használata és üzemeltetése előtt olvassa el és tartsa
be az alábbi óvintézkedéseket, hogy biztosítsa a készülék legjobb
teljesítményét, és elkerülje a veszélyes vagy illegális helyzeteket.
Használati forgatókönyvekre és működési környezetre vonatkozó
óvintézkedések:
1. Szigorúan tiltsa meg, hogy gyermekek vagy háziállatok lenyeljék
ezt a terméket vagy annak tartozékait, hogy elkerüljék őket.
2. Ne helyezze a terméket túl magas vagy túl alacsony
hőmérsékletű helyre, különben tüzet vagy robbanást okozhat.
3. Szigorúan tilos a terméket hőforrásokhoz vagy nyílt
tűzforrásokhoz, például sütőkhöz és elektromos fűtőtestekhez
közel vinni.
4. Vannak, akik allergiásak. Bőrük allergiás a műanyagokra, a
kéregre, a rostokra és más anyagokra, és olyan tünetek
jelentkeznek, mint a bőrpír, duzzanat és gyulladás a hosszan tartó
érintkezési területeken. Kérjük, hagyja abba a használatát, és
forduljon orvoshoz, ha hasonló helyzet fordul elő
5. Ne használjon illetéktelen vagy nem kompatibilis hálózati
adaptert vagy adatkábelt, különben károsíthatja az órát és a
tartozékokat, ami tüzet, robbanást vagy egyéb veszélyeket
okozhat.
6. Az eszköz által keltett rádióhullámok befolyásolhatják a
beültetett orvosi berendezések vagy személyes orvosi
berendezések, például pacemakerek és hallókészülékek normál
működését. Ha ezeket az eszközöket használja, kérjük, forduljon a
gyártókhoz az eszköz használatára vonatkozó korlátozásokról.
7. Ne vegye ezt a készüléket és tartozékait közönséges háztartási
hulladékként, kérjük, tartsa be a helyi törvényeket és előírásokat a
készülék és tartozékai ártalmatlanítására, valamint az
újrahasznosítási tevékenységek támogatására.
8. Tilos az átviteli frekvencia megváltoztatása vagy növelése
(beleértve a további RF teljesítményerősítők felszerelését), külső
antenna csatlakoztatása vagy más adóantennára való átkapcsolás
engedély nélkül.



09 Garanciakártya
Garanciális időszak
12 hónappal a termék megvásárlása után. (vagy érdeklődjön a helyi
vásárlónál további részletekért.)
Ingyenes szolgáltatás
Ha a minőségi problémákból adódó hibák a garanciális időszakon belül
jelentkeznek, kérjük, vigye el ezt a jótállási jegyet és a vásárlási
bizonylatokat a forgalmazóhoz ingyenes csereszolgáltatás céljából.

ModellSzám
Vásárlás dátuma
Név
Telefon
Cím
Bolt neve
Bolt Címe
Hozzászólások

Az ingyenes csereszolgáltatás a következő körülmények között
nem érhető el.
1.Illetéktelen szétszerelés által okozott károk.
2. Szivárgás vagy lerakás által okozott hibák vagy fizikai
sérülések.
3. Vis maior okozta károk.
Feltételezve, hogy a terméken a fenti körülmények kivételével
bármilyen sérülés vagy hiba található, kérjük, térjen vissza
hozzánk vagy forgalmazójához ingyenes javítás céljából.
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