
YUNMAI YMSR-P701 OKOS UGRÁLÓKÖTÉL
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el az alábbi utasításokat,
és őrizze meg ezt a használati útmutatót későbbi használatra. Különös
figyelmet kell fordítani a biztonsági utasításokra.



Hogyan kell összeszerelni

Távolítsa el a Smart Rope fogantyú sapkáját a
fogantyú testéről

Vezesse be a kötelet a csatba és a lyukba a
következő irányban.

Állítsa be a hosszt, majd a csat segítségével húzza
meg a kötelet

Tölthető tartó doboz

Micro USB
töltő kábel

Csat

3 méteres PU acél drótkötél

Ugrókötél
fogantyúja



Rögzítse a kötél hosszát csattal, és fedje le az
ugrálókötél fogantyújának sapkáját

Bluetooth kapcsolat

1. Kapcsolja be a mobiltelefon Bluetooth-ját, és tartsa a kötél fogantyúját
bekapcsolt állapotban.
2. Nyissa meg a „YUNMAI APP” alkalmazást, és kattintson az „Én” gombra;
Írja be a „Smart Equipment” elemet, és válassza a „YUNMAI Smart Rope”
lehetőséget;
3. Húzza le a Bluetooth illesztési módba való belépéshez, ha sikeresen eléri
a kezdőlapot. A fogantyú kijelzési területén a fehér jelzőfény villog, ami azt
jelenti, hogy a párosítás folyamatban van, és a fehér fény hosszú ideig világít,
ami azt jelenti, hogy a készülék csatlakoztatva van.

Megjegyzés:
Mivel a YUNMAI App fejlesztési sebessége gyors, az ezen az oldalon felsorolt
funkciók a tényleges piaci termékekre vonatkoznak, ezért változás esetén
nem fog újabb értesítést kapni.

Elindítás

1. Tartsa lenyomva a „Be/Ki” gombot 2 másodpercig, ekkor a „8888 ” jelenik
meg a képernyőn, majd a rendszer sikeresen elindul.
2. Tartsa lenyomva a „Be/Ki” gombot 4 másodpercig, a „OFF” jelenik meg a
képernyőn, majd a rendszer sikeresen kikapcsol.
3. A „Be/Ki” gomb rövid megnyomásával válthat át az aktuális ugró
gyakorlatot vagy az utolsó gyakorlatra, valamint a gyakorlatok összesített
számára.
4. Nyomja meg kétszer a „Be/Ki” gombot, ekkor megjelenik a visszaállítás.
Kezdheti az ugrálást.



Töltési mód

Válassza ki a fogantyút az „On-Off” gombbal, nyissa ki a fogantyú alján
található töltőfedelet, helyezze be a Micro-USB töltővezetéket a
töltőcsatlakozóba. Ezután megkezdődik a töltés, amikor a tápfeszültséghez
csatlakozik.

Használat:

1. Kérjük, hogy a ugrálókötéllel ütéselnyelő sportcipőt viseljen, hogy jobban
védje a bokáját és a talpát.
2. Az ugrálókötél előtti bemelegítő gyakorlatok szükségesek a test
vérkeringésének felgyorsításához, az inak rugalmasabbá tételéhez, valamint
az ízületek, szalagok és izmok károsodásának elkerüléséhez.
3. Kérjük, az ugrókötelezés után végezzen nyújtó gyakorlatokat, különösen a
lábak nyújtását, ami enyhítheti az izomfeszültséget vagy -fájdalmat.
4. A gyakorlatok végzéséhez mérsékelt keménységű helyszínek, mint pázsit,
műanyag sportpályák, tornacsarnokok a javasolt sportterület.
A durva talaj növeli a kötél ellenállását és felgyorsítja a kötél kopását.
1. Kérjük, próbáljon meg üres helyet választani, hogy elkerülje mások
sérülését.

Termékleírás

Terméknév: YUNMAI Smart Rope
Termék mód: YMSR-P701
Test mérete: 161,7 x 25,6 x 25,6 mm
Főbb anyagok: PC, PU
Csomagolási lista: ugrálókötél fogantyú x2, 3m hosszú kötél x1, tárolódoboz
x1, használati utasítás x1,
Micro-USB töltővonal x1
Gyártási cím: Shenzhen, Guangdong
Gyártó: Shenzhen YUNMAI Technology Co., Ltd
Cím: Room#19A, Chiwan Headquarters Building, NO.8 Chiwan 6th Road,
Nashan District, Shenzhen, Kína

Jótállási feltételek

Ha javításra vagy egyéb szolgáltatásra van szüksége a jótállási idő alatt
közvetlenül a termék eladójával kell felvenni a kapcsolatot, a vásárlást
igazoló eredeti bizonylatot a vásárlás időpontja.



A garanciális feltételekbe ütközőnek minősülnek az alábbiak, amelyek miatt
a követelés nem ismerhető el:
• A terméket a rendeltetésétől eltérő célra használja, vagy nem tartja be a
termék karbantartására, üzemeltetésére és szervizelésére vonatkozó
utasításokat.
A termékben természeti katasztrófa, illetéktelen személy beavatkozása vagy
a vásárló hibájából mechanikai sérülés (pl. szállítás közben, nem megfelelő
módon történő tisztítás stb.) okozott kár.
A fogyóeszközök vagy alkatrészek természetes elhasználódása és
elöregedése a használat során (például akkumulátorok stb.).
Kitettség rendkívüli külső hatásoknak, például napfénynek és más
sugárzásnak vagy elektromos mágneses mezőknek, folyadék behatolása,
tárgy behatolása, hálózati túlfeszültség, elektrosztatikus kisülési feszültség
(beleértve a villámlást is), hibás táp- vagy bemeneti feszültség és ennek a
feszültségnek a nem megfelelő polaritása, kémiai folyamatok, mint pl.
használt tápegységként, stb.
Ha valaki olyan módosításokat, változtatásokat hajtott végre a tervezésben
vagy adaptációban, amelyek a termék funkcióit megváltoztatták vagy
kiterjesztették a megvásárolt kivitelhez vagy nem eredeti alkatrészek
használatához képest.

Megfelelőségi nyilatkozat

A fenti terméket a megfelelés igazolására használt
szabvány(ok)nak megfelelően tesztelték, az irányelv(ek)ben

megállapított alapvető követelmények:
2014/35/EU számú irányelv
2014/53/EU számú irányelv
A módosított 2011/65/EU irányelv 2015/863/EU

Hulladékkezelés

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól
szóló EU-irányelv (WEEE – 2012/19 / EU) értelmében ezt a
terméket nem szabad normál háztartási hulladékként kezelni.

Ehelyett vissza kell vinni a vásárlás helyére, vagy át kell adni az
újrahasznosítható hulladékot egy nyilvános gyűjtőhelyen. Ha gondoskodik a
termék megfelelő ártalmatlanításáról,
segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt
lehetséges negatív következményeket, amelyeket egyébként a termék nem
megfelelő hulladékkezelése okozhatna. További részletekért forduljon a helyi
hatósághoz vagy a legközelebbi gyűjtőhelyhez. Az ilyen típusú hulladékok
nem megfelelő ártalmatlanítása a nemzeti előírásoknak megfelelően
bírságot vonhat maga után.


