
Használati utasítás

BlitzWolf® BW-AH1: érintőkijelzős aktivitásmérő
okosóra - több színben

Cikkszám: BW-AH1

Made in China



Akkumulátor feltöltése

1. Használat előtt töltse fel teljesen az okosórát. Ehhez legalább 2 órán keresztül
tölteni kell az eszközt.

2. Mágneses töltés: Használja a mágneses töltőkábelt az alábbi képen látható
módon.
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App telepítése

Szkennelje be a lenti QR kódot az app installálásához vagy töltse le és telepítse a
GloryFit appot az App Store-ból / Google Play áruházból:

Kompatibilis rendszerek: Android 4.4 és újabb verziók, iOs 8.0 és újabb verziók,
Bluetooth 4.0-át és újabb verziókat támogató eszközök
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Bluetooth kapcsolat

1. lépés: Engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot az eszközén.
2. lépés: Nyissa meg a GloryFit appot és válassza ki az Choose device to add opciót.
3. lépés: Nyomja meg a Click Search gombot
4. lépés: Kapcsolja össze az eszközöket

Meg�egyzés: Kérjük, figyeljen oda, hogy a Bluetooth cím ne változzon meg párosítás
közben. A Bluetooth cím ellenőrzéséhez lépjen be a Settings / About menüpontba.

Okosóra funkciók

Óra, lépésszámláló, távolságmérés, kalóriaszámláló, alvásfigyelés, 24 órás pulzusmérés,
hívás emlékeztető, ébresztőóra, mozgáshiány emlékeztető, beérkező üzenet értesítés és
egyéb funkciók.
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Többnyelvűség

Az óra nyelvei: Angol, kínai, japán, német, olasz, francia, spanyol, stb. Összesen 16 nyelv.
Az app nyelvei: Angol, orosz, indonéz, német, olasz, cseh, japán, francia, egyszerűsített
kínai, hagyományos kínai, portugál, spanyol, arab, koreai.

Használat

Bekapcsolás: 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva az oldalsó gombot.
Kikapcsolás: 3 másodpercen keresztül tartsa nyomva az óraszámlapot bármelyik
menüben.
Visszatérés a kezdőképernyőre: Rövid nyomás az óraszámlapon bármelyik menüben.
Menü: Jobbra-balra sepréssel tud váltani a menük között. Ha az adott menünek vannak
aloldalai, az ikonra kattintva tud belépni. Az aloldalról jobbra irányuló seprő mozdulattal
tud visszalépni.
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Adatok szinkronizálása

Ha az óra és a mobiltelefon sikeres párosítása esetén az óra automatikusan beállítja az
időt, valamint szinkronizálja az edzéssel kapcsolatos információkat és az egészségi
állapotot.

Választható stílusok
5 eltérő meg�elenési stílus érhető el az órában. Tartsa nyomva a gombot a főmenüben  3
másodpercig. Ezután jobbra vagy balra seperve tud váltani a stílusok között. Az új stílust
koppintással tudja kiválasztani.
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Funkciók

Lépésszámláló (Pedometer): Kövesse nyomon a megtett lépéseket, a távolságot és az
elégetett kalóriát. A lépésszámlálás minden éjfélkor újraindul. A korábbi adatok az
appban állnak rendelkezésre.

Pulzusszámláló (Heart rate monitoring): Aktiváláskor a hátsó lámpa folyamatosan villog.
Az alkalmazás körülbelül 15 másodpercenként frissíti az adatokat. Csúsztassa a
képernyőt a mérés leállításához. Az appban engedélyezheti a 24 órás folyamatos
megfigyelést.
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Vérnyomásmérés (Blood pressure monitoring): Aktiválásakor a fény folyamatosan villog.
Az alkalmazás körülbelül 40 másodpercenként frissíti az adatokat. Csúsztassa a
képernyőt a mérés leállításához.

Véroxigénszint monitorozása (Blood oxygen monitoring): Aktiválásakor a fény
folyamatosan villog. Az alkalmazás körülbelül 10 másodpercenként frissíti az adatokat.
Csúsztassa a képernyőt a mérés leállításához.

Sport üzemmódok (Training): Összesen 24 mód közül választhat.
Kattintson a kívánt gyakorlatra a mérés elkezdéséhez. A gyakorlat befejezése után az
alkalmazásban tekintheti meg a részletes adatokat.
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Időjárás (Weather): Jelenítse meg a nap hőmérsékletét és időjárási adatokat.

�zenet kijelzés (Message): Az óra legfeljebb 8 üzenet és az üzenetekhez tartozó feladó
elérhetőségének kijelzésére képes.
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Stopper (Stopwatch)

Találd meg a telefonomat (Find): A Find gomb hosszú megnyomása után a telefon rezeg
vagy cseng (a funkció használatához az órát a telefonhoz kell csatlakoztatni).

Alvásfigyelés (Sleep): Rögzíti az alvás minőségét. Az alvásfigyelés funkció használatához
viselni kell az órát. Az alvásfigyelés 20:00 és másnap 12:00 között működik.
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Beállítások (Setup):
Fényerő (Bright): Az óra képernyő fényerejének beállítása
Kikapcsolás (O�): Kikapcsolja az órát
Visszaállítás (Reset): Állítsa vissza az órát a gyári állapotba és törölje az összes adatot.
Verzió (Version): Meg�eleníti az óra Bluetooth címét, MAC-címét és verzióját.

�zenet emlékeztető (Message reminder): Az emlékeztetőket az alkalmazásban tudja
bekapcsolni. 21 alkalmazás közül választhat. Az elérhető alkalmazások között
megtalálható a Facebook, a WhatsApp, a Twitter, a Line, a WeChat, a QQ és még sok
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más. Ha az óra és a mobiltelefon össze van kötve és az emlékeztetők be vannak
kapcsolva, az óra jelezni fog�a az új üzenetek érkezését.

Bejövő hívás emlékeztető (Incoming call reminder): Első lépésben kapcsolja be a bejövő
hívás emlékeztetőt az alkalmazásban. Beállíthat késleltetett emlékeztetőt, a hívás
elutasítását, valamint a hívófél-azonosító vagy a telefonszám kijelzését.

Mozgáshiány emlékeztető (Sedentary reminder): Állítsa be a kezdési / befejezési időt és
az emlékeztető időközét az alkalmazásban.
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Riasztás (Alarm reminder): Állítson be ébresztést az alkalmazásban, és az óra a
beállított időpontban rezegni fog.

Navigáció (Navigation Bar):

Mobiltelefon keresése (Find): A mobiltelefon keresése koppintással indítható. A telefon
rezegni vagy csörögni fog (a funkció használatához az órát a telefonhoz kell párosítani).
Fényerő beállítása (Bright) Összesen 4 szint állítható be, az alapértelmezett a 2. szint.
Verzió (Version): Tekintse meg az eszköz nevét, MAC címét és verziószámát.
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Egyéb funkciók

Csukló emelése a képernyő bekapcsolásához (Wrist raise to turn on screen): Aktiválás
az alkalmazásban.
Ne zavarjanak üzemmód (Do Not Disturb Mode): Kapcsolja be az alkalmazást, állítsa be
a kezdési és a befejezési időt. Bekapcsolás után az óra rezgése kikapcsol és az üzenet
emlékeztetők blokkolva lesznek. .
Fotózás rázó mozdulattal (Shake to take a picture): Aktiválás az alkalmazásban. A
csuklója megemelése után a telefon 3-2-1 visszaszámlálást végez a fotozás előtt.
Óra keresése (Find Watch): Aktiválás az alkalmazásban. Az óra rezegni fog.
SMS emlékeztető (SMS reminder): Aktiválás az alkalmazásban. Amikor a telefon SMS-t
fogad, az óra értesíti Önt.
Képernyő kikapcsolása (Screen timeout): Aktiválás az alkalmazásban. A képernyő
automatikus kikapcsolásának az időtartamát 5, 10 vagy 15 másodpercre állíthatja.
Időrendszer (Time system): Aktiválás az alkalmazásban. Válasszon a 12 vagy 24 órás
meg�elenítés között.
Eszköz nyelve (Device language): Beállítás az alkalmazásban. 16 nyelv áll rendelkezésre.
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Paraméterek:
Fő chip: Realtek8762C
Akkumulátor kapacitása: 160mAh (polimer)
Kijelző: 1,28 hüvelykes TFT kijelző
Üzemidő: 5-7 nap
Felbontás: 240 * 240dpi
Szinkronizálási módszer: Bluetooth 5.0
A termék súlya: 45g
Üzemi hőmérséklet: 10 ° C ~ 50 ° C
Termékméret: 44,5 (átmérő) * 9,8 mm
A doboz tartalma: óra és szíj, mágneses töltőkábel, használati utasítás
Kompatibilitás: IOS 8.0 + Android 4.4

Nyilatkozat felelősség kizárásáról

Figyelem: Ez a termék nem orvosi eszköz. Az okosóra és alkalmazásai nem
használhatók diagnózis felállítására, betegségek kezelésére és megelőzésére. Kérjük,
forduljon orvoshoz, mielőtt változtat a testmozgással vagy alvással kapcsolatos
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szokásain, hogy elkerülje a súlyos sérüléseket. A gyártó fenntartja a jogot, hogy a jelen
felhasználói kézikönyvben szereplő bármely funkció leírását módosítsa és javítsa,
valamint új tartalommal egészítse ki azt minden további értesítés nélkül. Ez a
felhasználói útmutató csak tájékoztató jellegű, a tényleges termék az itt leírtaktól eltérő
lehet.

A termék helyes eltávolítása

A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméktől nem szabad más háztartási vagy
kereskedelmi hulladékkal együtt megszabadulnia. A környezet és az
emberi egészség megóvása érdekében, kérjük más hulladéktól külön
tárolja és gondoskodjon az újrahasznosításáról.
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