
HAYLOU LS05S SMART WATCH
HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ÁTTEKINTÉS

Mi van a dobozban

Okosóra, töltőkábel és használati útmutató

Hogyan viseljük

Kérem, tegye fel az órát, és mozgassa egy ujjnyi távolságra a kéztőtől. Kérjük,
állítsa be az óraszíj feszességét, hogy illeszkedjen a csuklójához.
Megjegyzés: A túl laza szíj hatással lehet a pulzusmérő teljesítménye.

Hogyan csatlakoztassuk

Tartsa lenyomva a funkciógombot az óra bekapcsolásához és megjelenik egy
QR-kód. Használja a telefont a QR-kód beolvasásához és az alkalmazás
telepítéséhez. Ön beolvashatja az alábbi QR-kódot is a telepítéshez.
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Megjegyzés: Az alábbi utasítások csak tájékoztató jellegűek.
A tényleges telepítéshez kövesse az utasításokat az alkalmazásban.

Használat

1. A Kezdőlapon csúsztassa ujját lefelé az óra számlapjának tetejétől a
Gyorsbeállítás megnyitásához.
2. A Kezdőlapon csúsztassa ujját felfelé az óra
számlapjának aljától a Vezérlőpult megnyitásához.
3. A Kezdőlapon csúsztasson jobbra/balra az
ugráshoz
előző/következő oldal.
4. Ha nem a Kezdőlapon van, csúsztassa balról
szélétől jobb szélig az előző oldalra való
visszatéréshez.
5. A kezdőlapon tartsa megérintve a képernyőt 3
másodpercig, hogy belépjen a Watch Face Change-
be.
6. Tartsa lenyomva a funkciógombot 3 másodpercig
a be-/kikapcsoláshoz.
7. Nyomja meg a funkciógombot, hogy visszatérjen
a Kezdőlapra (csak egy oldal megnyitása).
8. Nyomja meg a funkciógombot az előzőre
ugráshoz oldal (nyiss két oldalt).
9. Nyomja meg a funkciógombot az edzés
szüneteltetéshez/folytatáshoz (edzés közben).

12 sportolási mód (kocogás, túrázás,
kerékpározás,hegymászás, spinning,
beltéri futás,jóga, edzőterem, ingyenes
edzés, kosárlabda,foci és csónakázás)
24 órás pulzusfigyelés, folyamatos

feljegyzéseket készít
Nyomon követi alvási idejét és állapotát

Ellenőrizheti az elkövetkező 3 nap
időjárását és a valós idejű hőméréskletet
Zene távirányító a telefonon keresztül (a
az óra nem tud önállóan zenét lejátszani)
Segítségével beállíthatja a légzést és

ellazulhat
A pontosság legfeljebb két tizedesjegy

lehet
Teljes képernyős időzítő

Nyissa ki, állítsa be, ellenőrizze és zárja
be az ébresztőórát

Túl sokáig ült, ideje felállni



Feltöltés

1. Töltse fel az órát a töltőkábellel, és bizonyosodjon meg róla, hogy a pogo
pinek jól érintkeznek.
2. Használjon minősített adaptert a kimeneti feszültséggel (5V és 0,5A vagy
nagyobb kimeneti áram).
3. Ha hosszabb ideig nem használja az órát,előfordulhat, hogy a töltés ikon
addig nem jelenik meg, amíg Ön nem töltötte az órát 1 percen keresztül.
4. Kérjük, mindig tartsa szárazon a pogo pineket.

Megjegyzés

1.Fenntartjuk magunknak a jogot a Felhasználói kézikönyv átdolgozására
anélkül, hogy bármilyen értesítést küldenénk Önnek. A funkciók egyes részei
bizonyos szoftverekben eltérő lehet.
2. Kérjük, töltse az órát több mint 2 órán keresztül
használat előtt.
3. Ez a termék IP68-as vízállóságú, de ne áztassa forró vízbe vagy más maró
hatású folyadékba, ne viselje 3 méternél mélyebb merüléshez.
A fenti gyakorlatok által okozott bármilyen hiba nem vonatkozik rá a garancia.
4. Kérjük, ne szorítsa túl szorosan a szalagot. Az óra érintkező részeit tartsa
szárazon és rendszeresen tisztítsa meg. Bármilyen allergia esetén kérjük,
vegye le azonnal vegye le az órát, és forduljon orvoshoz.
5. A funkciógomb és az érintőképernyő víz alatt nem használható. Ha az óra
nedves lesz, használat előtt szárítsa meg.

Paraméterek

Terméknév: Haylou LS05S
Termékmodell: Haylou LS05S
Főtest mérete: 45,3 x 11,4 mm
Szíj mérete: 22 mm
Súly (szalaggal): 54g
Kijelző: 1,28 hüvelykes TFT LCD



Meghatározás: 240*240
Bluetooth verzió: V5.0
Érzékelő: pulzusmérő, gyorsulásmérő érzékelő
Akkumulátor kapacitása: 340 mAh
Az akkumulátor élettartama: 15 nap (24 órás pulzusszámfigyeléssel
bekapcsolva)
Por-, vízálló: IP68
Üzemi hőmérséklet: -20 ℃ ~ 45 ℃
Adatszinkronizálási platform: Haylou Fit
Kompatibilitás: Android 4.4 vagy IOS 9.0 és újabb

FCC ID:2AMQ6-LS05S


