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Az útmutató fontos információkat tartalmaz. Kérjük, a termék használata előtt
figyelmesen olvasd el -

Termék áttekintése és a csomag tartalma:

Töltő csatlakozó

Funkció gomb

Csuklópánt test

Gyors használatbavételi
útmutató

Használati utasítás:
1. Bekapcsolás
Töltéskor a termék automatikusan bekapcsol.

Karkötő

•

Megjegyzés: Az első használat előtt figyelj oda, hogy fel legyen töltve a karkötő
az aktiváláshoz.

1. Kikapcsolás

•

Ha az akkumulátor szint kevesebb, mint 3%, akkor a termék automatikusan
kikapcsol.

2. Műveletek

Álló mód

Fekvő mód

1. A fő képernyőn és az azon belüli alképernyőkön a funkció gombbal válthatsz az
azonos szinten lévő képernyők között;
2. A funkció gomb lenyomva tartásával beléphetsz egy alképernyőre, vagy
visszatérhetsz egy szinttel feljebb lévő képernyőre.
3. Mindegyik képernyő támogatja a fekvő és az álló módot, amely az appban
konfigurálható.

1. A karkötő beállítása
A karkötő a realme Link appal állítható be.

(1)

A realme Link letöltése

Az app telepítéséhez keresd meg a “realme Link” appot az App Store-ban, vagy a
Google Play-ben és letöltsd le.
Rendszer követelmény:

Android 5.0, vagy újabb

(1)

Bluetooth 4.2 támogatás

A karkötő párosítása

A realme Link app „Adding a device” képernyőjén válaszd ki az eszközlistából a
megfelelőt. A karkötő „Binding confirmation” képernyőjén a párosítás
megerősítéséhez tartsd lenyomva a funkció gombot.

(2) Adatok szinkronizálása

A karkötő a napi használata során adatokat hoz létre. Szinkronizáld a karkötő adatait
az applikációval úgy, hogy hozzácsatlakozol az okostelefonoddal a karkötőhöz.

Funkciók

Óralap

Álló mód

Fekvő mód

Ez az ikon azt jelzi, hogy be van kapcsolva a ne zavarj mód (ez a mód
az appból kapcsolható be- és ki).
A különböző óralapok között lehet válogatni az appban.

Mai állapot

Álló
mód

Fekvő
mód
Napi állapot

Lépések / kalóriák

Távolság / aktivitás
időtartama

(1) A „mai állapot” képernyőn úgy juthatsz a „részletek” oldalra, hogy lenyomva tartod
a funkció gombot. A „részletek” szekció oldalai közötti a funkció gomb
megnyomásával tudsz váltani. Ha az utolsó oldalon nyomod meg a funkció
gombot, visszatérsz a „mai állapot” képernyőre.

1. Pulzus mérés

Álló mód

Fekvő mód

(1) Ha a „pulzus mérés” oldalra lépsz, a karkötő automatikusan mérni kezdi a
pulzusod.
(2) A 24 órás pulzusmérés módot az appból lehet be-/kikapcsolni. (Ha be van
kapcsolva, megnövekszik az energiafogyasztás.)

1. Edzés mód
4.1 Edzés megkezdése

Álló
mód

Fekvő
mód

(1) A funkció gombbal válthatsz az edzés típusok között. Úgy léphetsz be valamelyik
edzés módba, hogy az egyik edzés képernyőn lenyomva tartod a funkció gombot.
(2) Alaphelyzetben három edzés látható: krikett, jóga és futás. Az alaphelyzetben
megjelenített edzések az appból megváltoztathatók.

4.1 Adatok az edzés alatt
(1) Az edzés alatt a funkció gomb megnyomásával számos edzés adatot tekinthetsz
meg. Az edzés befejezéséhez tartsd lenyomva a funkció gombot.

4.2 Edzés vége
(2) Amikor véget ér egy edzés, az edzés részletes adatai jelennek meg a képernyőn.
A következő edzés adatoldal megjelenítéséhez nyomd meg a funkció gombot. Az
utolsó oldalon nyomod meg a funkció gombot, visszatérsz az edzés módba.
(1) Az edzés adatai csak akkor kerülnek mentésre a karkötőn, ha az edzés 1 percnél
hosszabb ideig tartott.

1. Ébresztő

Álló mód

Fekvő mód

Az ébresztő képernyő azután jelenik meg, hogy beállítottál egy ébresztést az
appban. Ha nincs beállítva ébresztés, akkor az ébresztő képernyő nem jelenik meg.
Az ébresztés be-/kikapcsolásához tartsd lenyomva a funkció gombot.

6. Szabályozási információk

Tartsd lenyomva a
funkció gombot

Lépések az indiai szabályozások megkereséséhez:
A szabályozási információkhoz a funkció gombot megnyomásával férhetsz hozzá:
Termék modell –Termék név –Tanúsítvány információ.

7. Egyéb funkciók
7.1 Értesítések
(4) Célok elérve értesítés: Az karkötő értesít, ha elérted a mai edzés céljaidat. A napi
edzési célokat az appban lehet beállítani.
(3) Tétlenség emlékeztető: Az emlékeztető akkor jelenik meg, ha a karkötő azt
érzékeli, hogy már rég óta ülsz. A funkciót az appban lehet be-/kikapcsolni.
(2) Szöveges üzenetek: Szöveges üzenet érkezésekor értesítés jelenik meg. A
funkciót az appban lehet be-/kikapcsolni. Az emlékeztető üzenetek típusait is az
appban lehet beállítani.
(1) Bejövő hívások: Bejövő hívás figyelmen kívül hagyásához nyomd meg a funkció
gombot. A bejövő hívás elutasításához tartsd lenyomva a funkció gombot.

7.2 Edzés típusok automatikus felismerése

Álló
mód

Fekvő
mód

(1) A funkciót az appban lehet be-/kikapcsolni.
(2) Ha be van kapcsolva és nekiállsz futni/sétálni, akkor a karkötő emlékeztetni fog
rá, hogy lépj be a vonatkozó edzés módba. Az edzés módba való belépéshez tartsd
lenyomva a funkció gombot. A funkció gomb megnyomásával bezárhatod az
emlékeztetőt.

7.3 Feloldás közelség érzékelés alapján
Ha be van kapcsolva ez funkció és a karkötő összekapcsolódik a telefonoddal, akkor
annak a feloldásához nincs szükség jelszóra. Ilyen helyzetben a telefonod minden
jelszó nélkül, bármikor hozzáférhető.

