
SL08 okosóra használati utasítás 

 



Kérjük használat előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. 

 

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Nagy örömmel fogadunk bármilyen visszajelzést, amely 

termékünk továbbfejlesztésében segíthet nekünk. Kérjük tartsa meg ezt az útmutatót, mert a 

későbbiekben még szüksége lehet rá. 

 

Megjegyzés 

A karkötő mágneses alkatrészt tartalmaz, így kérjük ha Önnek pacemakere van; illetve ha 

elektronikus berendezés-, vagy fémbeültetésen esett át, akkor kérjük ne használja a terméket. 

Kérjük ne használja tovább a terméket, ha bármilyen kényelmetlen tünetet tapasztal. 

Ha nem a standard töltőegységet használ, az lerövidítheti az akkumulátor élettartamát, vagy akár 

károsíthatja is azt. 

Fenntartjuk a jogot a használati útmutató – figyelmeztetés nélküli – módosítására. 

Az applikáció verziójától függően a termékben elérhető funkciók változhatnak. 

A végső értelmezés jogát fenntartjuk. 

 

Használati útmutató 

• töltő gyűszű 

• pulzus érzékelő 

• érintőgomb 

 

Operációs rendszer 

Android 4.4+ 

IOS 8.2+ 

Bluetooth 4.0 + 

 

Gyorsindítás 

1. WearHealth letöltése 

A mobiltelefonos csatlakozás előtt a karkötő applikációs támogatást igényel. Mielőtt letöltetné az 

applikációt, kérjük ellenőrizze a mobiltelefon hardveres platformját. 

Keresési mód: olvassa be a QR kódot a letöltéshez. 

2. Az applikáció instrukciói →  nyissa meg a mobilapplikációt →  mine/saját → about/róla →  

használati útmutató 

3. Wechat mozgás leírás → kapcsolja be az applikációt → My/saját → about/a készülékről → 

Wechat mozgásnézet 

4. Termék aktiválása és töltése 

Az első használat előtt a terméket fel kell tölteni. 

 

 
 

Használat 

Főbb funkciók 

• Klikk/rövid nyomás: váltás az egyes funkciók között 



• Hosszú nyomás: aktiválás, módváltás 

 

A telefon sikeres csatlakoztatása után kezdje el feljegyezni és analizálni a mozgását, alvását; vagy 

tekintse meg a különböző módokat, úgy mint érintés, klikk vagy kapcsolás. 

 

Üzemeltetési utasítások 

Kérjük használat előtt teljesen töltse fel az karkötőt; az automatikusan elindul miután feltöltött. 

KI/BE kapcsolás, váltás a kikapcsolás oldalra  

• Válassza ki az Igent és nyomja meg hosszan a ki/bekapcsoló gombot a 

kikapcsoláshoz 

• röviden nyomja meg a ki/bekapcsoló gombot és a készülék bekapcsol 

• a töltés során a termék automatikusan bekapcsol 

 

Funkciók 

1. Normál mód megjelenítés 

Futás, Alvás, Információ, Témaválasztás, Vérnyomás, 

Fényerő beállítása, Stopper, nyomja meg hosszan 

mobiltelefon kereséséhez 

2. Pszichológiai ciklus emléketető 

ovulációs periódus, biztonságos periódus, menstruálás 

3. Óra mód megjelenítés 

standard megjelenítés 

4. Pulzus megjelenítése 

pulzus mérése → pulzus kijelzése (rezgés jelzi a mérés 

végét) 

 

 

 

 

 

 

 

Garancia 

Amennyiben a garanciaidőn belül problémákat tapasztal a termékkel, úgy cégünk három lépcsős 

garanciát biztosít. Amennyiben emberi hiba miatt válik szükségessé az alkatrészek cseréje, úgy az 

alkatrészek felszámításra kerülnek. 

 

Specifikációk 

• méret: 47,2*36,2*13 mm 

• súly: 60g 

• kijelző: 1,04 színes kijelző 

• felbontás: 240*240 

• processzor: nRF 52832 

• Elem: 120mAh 

• készenléti idő: 168 óra 

• működési idő: 72 óra 

• vízállóság: IP68 

• Óra anyaga: rézöntvény 

• szíj anyaga: rozsdamentes acél 

• kompatibilitás: IOS 8.2+; Android 4.4 

 

Csomag tartalma: 



• egy karkötő 

• használati útmutató 

• töltőkábel 

 

GYIK 

1. Az óra nem található a párosításkor? 

Kérjük ellenőrizze, hogy telefonját a Bluetooth funkciót aktiválta, valamint hogy a párosításkor a 

telefon és a karóra távolsága nem nagyobb, mint 0,5 méter. A párosítás után a Bluetooth 

kommunikáció hatótávolsága 10m. 

 

2. ABluetooth-om alkalmanként nem tud csatlakozni? 

Néhány mobiltelefon újraindítás után elveszti a Bluetooth kapcsolatot. Általában a Bluetooth 

funkció, illetve a telefon ismételt újraindítása megoldja ezt a problémát. 

 

3. Hogyan lehet visszatérni a gyári beállításokhoz? 

Miután az órát csatlakoztatta a mobiltelefonjához lépjen be az „Óra kezelése” menüpontba és 

válassza ki a „Visszatérés a gyári beállításokhoz” opciót. 

 

4. Hogyan frissíthető a firmware? 

Miután az órát csatlakoztatta a mobiltelefonjához lépjen be az „Óra kezelése” menüpontba és 

válassza a „firmware frissítése” opciót. 


