Lenovo Rl
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

I Töltse le az alkalmazást

I összepárosítás

I Töltés és aktiválás

Vizsgálja meg a következő VAGY kódot, töltse le és telepítse az
alkalmazást.

IIntelligens óra funkciók

I Intelligens óra funkciók

I Smart Watch Features

A készülék aktív használatba vétele az első használat
előtt; A készülék töltéséhez csatlakoztassa a

•

töltőkábelt a számítógép adapteréhez vagy USBportjához.

Sport

Érintés 2

1Klucs

Hosszan

Lépések

a

meg

a

pulzusmérés

megkezdéséhez.

Megtett távolság

Megjelenik

és megjeleníti az adatokat a képernyőn.
1.Gomb: Hosszan nyomja meg a főoldalra való belépéshez,

nyomja

pulzusszámot

Égett kalória

•

a

legújabb

7

pulzusjelző..

MEGJEGYZÉS: A mozgása éjfélkor automatikusan visszaáll.

és egy gombnyomással visszatér a fő felületre, amikor a

•

többi oldalon navigál. Hosszú sajtó, hogy édessé váljon.
2. Érintőképernyő: A funkciók váltása felfelé és lefelé
csúsztatással (a részleteket lásd a funkcióbevezetésben),
egyetlen érintéssel az almenübe jutáshoz, balra és jobbra
váltással vagy a funkciók visszatérésével

Az első használat előtt töltse fel az eszközt aktív állapotba; A
készülék töltéséhez csatlakoztassa a töltőkábelt a számítógép
adapteréhez vagy USB-portjához; Hosszan nyomja meg az
eszköz [időoldal] gombját, lépjen a részletek oldalra.

QR-kód beolvasása és letöltés

Szívritmus teszt

Az intelligens óra nyomon követi

A részletek oldalon található MAC-cím segít azonosítani a saját
címét
eszközt a szkennelési listán.

Alvás
ha továbbra is Smart Watchot visel az éjszaka folyamán
biztosítja az alvási időt.
MEGJEGYZÉS: Az alváskövetés 20: 00-kor visszaáll.

Kiképzés
Hosszan

nyomja

oldalon

az

rögzítésének

Megjegyzések: a. Lépjen be a pulzusmérési oldalra, hogy
aktívan mérje a pulzusszámot és az egyedi érintést, hogy
megálljon. Az oldalt kapcsolóval változtathatja meg. b. Lépjen
be a tárcsa kapcsolóba, hosszan nyomja meg a váltáshoz. c.
Forduljon be a fényerő-szabályozóba, o állítsa be a szintjét az
érintéssel. .

meg

új

a

képzési

edzési

adatok

elindításához.

8

sportmód áll rendelkezésre.
Megjelenik az utolsó edzésrekord.

Az eszközök bekötése után az óra minden alkalommal, amikor
megnyitja az alkalmazást, automatikusan csatlakozik a
telefonjához. Az adatok szinkronizálásához csak le kell húznia a
dátum oldalt..

Intelligens óra funkciók

I Intelligens óra funkciók
Időjárás előrejelzés

IIntelligens óra funkciók
fényerő

beállítása, a

óra

funkciók

További funkciók a stopper, a

A készülék csatlakoztatása után vezérelheti
a telefon kameráját..

A funkció megjeleníti az aktuális és a

IIntelligens

Más funkciók

Távirányító

I Ellenállási jellemzők

némítás

mód, az alapértelmezett gyári

következő napi előrejelzést.

beállítások és a kikapcsolás.

Az időjárási információk
szinkronizálódnak, miután csatlakozott

Emlékeztetők
Állítsa be a riasztást az APP-n. A
készülék emlékeztetőül rezeg a
beállított időpontban. Legfeljebb
három riasztást állíthat be.

az APP-hez, nem frissülnek, ha sokáig
nem állnak rendelkezésre.

1.

IÁltalános információk és

Kizsákmányolás

A készülék vízálló, ami azt jelenti, hogy eső- és
fröccsenésbiztos, és még a legzajosabb edzésnek is
képes állni. MEGJEGYZÉS: ne ússzon bekapcsolt
intelligens órával. Azt sem javasoljuk, hogy
zuhanyozzon a készülék viselésével. A víz nem
károsítja a készüléket, de a h24 kopása nem teszi
lehetővé a csukló megfogását. Javasoljuk, hogy az óra
előtt szárítsa meg, és tegye vissza.

specifikációk
Információs hiba
1) iPhone beállítások:
1. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás megnyitotta az értesítést.
2. Győződjön meg arról, hogy az összes bejövő üzenet megjelenik az értesítési
sávban. Meg kell találnia az értesítést a telefonbeállítások menüben, hogy
megnyissa az értesítést, mint a Wechat, QQ, hívások és üzenetek.

2) Android-beállítások:
1. Győződjön meg arról, hogy az alkalmazás megnyitotta az értesítést.
2. Győződjön meg arról, hogy az üzenetek megjelennek az értesítési sávban,

Üzenetek értesítése

az értesítési sáv előrehalad, ahogy a telefon sávján olvassa az előző
értesítéseket. Ellenkező esetben az óra nem képes felkapó információkat

Üzenetek értesítése
Az

eszköz

szinkronizálhatja

Zenelejátszó vezérlő

a

Az

beérkező értesítéseket a Twitterről, a
Facebookról,

a

WhatsAppról,

eszköz

csatlakoztatása

Az

távirányíthatja a telefon zenelejátszóját.

az

megnyissa az értesítést, például Wechat, QQ, hívások és üzenetek.

megkezdéséhez

oldalát, az időzítés leállításához

3 legújabb üzenet tárolható.

pedig

Megjegyzés: Be- és kikapcsolhatja a
értesítéseket

időzítés

nyomja meg hosszan a stopper

lnstagramról stb.

bejövő

fogadni. Meg kell találnia egy értesítést a telefon beállításaiban, hogy

Stopperóra
után

az

hosszan

nyomja

meg

ismét.

APP

Gyakorlat emlékeztető

3. Kapcsolja be az alkalmazás kiegészítő funkcióját. Ha meg szeretné tudni a
kiegészítő funkciót a telefon beállításaiból, és nyissa meg az App.

A készülék rezegve emlékezteti Önt arra, hogy az ülések minden órájában
szünetet tartson. Megjegyzés: Be- és kikapcsolhatja a funkciót az APP
alkalmazásban.

alkalmazásban.
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