
Használati utasítás
BlitzWolf BW-HL1Pro: 1.54" teljes érintésvezérlésű aktivitásmérő okosóra vérnyomás és

pulzusmérővel - Fekete

Cikkszám:
BW-HL1P

Made in China

https://www.blitzwolf.shop/admin/index.php?route=catalog/product/update&product_id=721&hash=%2F%3Fpage%3D1%26sortBy%3Dname%26sortDesc%3Dfalse%26filterProduct%3Dhl1
https://www.blitzwolf.shop/admin/index.php?route=catalog/product/update&product_id=721&hash=%2F%3Fpage%3D1%26sortBy%3Dname%26sortDesc%3Dfalse%26filterProduct%3Dhl1


Kérjük, használat előtt teljesen töltse fel az eszközt!

App: FitCloudPro

App letöltése és bluetooth párosítás

1. A bekapcsoláshoz hosszan nyomja meg az óra Home gombját.
2. Szkennelje be a lenti QR kódot az app installálásához vagy töltse le a FitCloudPro appot

az App Store-ból / Google Play áruházból, majd telepítse azt:

Kompatibilis rendszerek: Android 4.4 és újabb verziók, iOs 8.2 és újabb verziók
3. Lépjen be az alkalmazásba az eszköz párosításához.

1. lépés: Engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot az eszközén.
2. lépés: Nyissa meg a FitCloudPro appot és nyomja meg az Add device gombot a
párosításhoz.

○ Kérjük, figyeljen oda, hogy a Bluetooth cím ne változzon meg párosítás közben.
○ Görgessen lentebb az appban és lépjen be az About menüpontba a Bluetooth cím

ellenőrzéséhez.

Okosóra funkciók

1. Óraszámlap:
○ Bekapcsolás: Hosszan nyomja meg az oldalsó gombot.
○ Kikapcsolás: Hosszan nyomja meg az oldalsó gombot az óraszámlap nézetben.



2. Óraszámlap váltása: Hosszan, 3 másodpercig nyomja meg a kijelzőt, ezután jobbra-balra
tud váltani a megjelenések között. A kívánt megjelenésre koppintva tudja kiválasztani azt.

3. Sport adatok (napi lépésszám rögzítése, futóteljesítmény, kalória)
4. Pulzusszámláló
5. Időjárás
6. Értesítések (Kapcsolja be a FitCloudPro app Notifications funkcióját a közösségi

alkalmazások, például a Facebook, Twitter, Skype, stb. értesítések követéséhez.)
7. További sport funkciók (gyaloglás, futás, hegymászás, lovaglás)
8. Alvásfigyelés

Alvásmonitor-periódus: 21:30 és 12:00 között
Az alvásmonitorozáshoz alvás közben is viselnie kell az okosórát.

9. Stopper
10. Egészség (véroxigénszint, vérnyomás, pulzus)
11. Zene (A zene vezérléséhez lépjen be FitCloudPro appba.)
12. Beállítás (nyelv, menü stílus, képernyő fényerő, rezgés intenzitása, rendszer)
13. További információ: Az alkalmazás csatlakoztatása lehetővé teszi a “Találd meg a

telefonomat” funkció használatát.

FitCloudPro app funkciók

1. Health measurement: Egészségügyi adatok megjelenítése - alvásmonitor-adatok,
pulzusszám, vérnyomás, véroxigénszint

2. Device: Eszköz
○ Notifications: Értesítések - Kapcsolja be a Notifications funkciót a közösségi

alkalmazások, például a Facebook, Twitter, Skype, stb. értesítések követéséhez.
Call reminder: Hívás emlékeztető - Amikor a bejövő hívás megjelenik az okosóra
kijelzőjén, hosszan nyomja meg a reject gombot az elutasításhoz.

○ Alarm clock: Ébresztőóra
○ Sendentary reminder: Mozgáshiány emlékeztető - emlékeztetés óránként
○ Drink water reminder: Folyadékfogyasztás emlékeztető - emlékeztető 2 óránként
○ Dial settings: Számlap beállítások - tetszés szerinti óraszámlap kiválasztása
○ Shake wrist to wake up screen: Rázza meg az okosórát a kijelző

felébresztéséhez.
○ Enhance Measurement: A mérések javítása.
○ Find band: Találd meg az okosórát funkció.
○ Band location: Válasszon, hogy jobb vagy bal kezén szeretné hordani az

okosórát.



○ Hour Style: Pontos idő kiírásának módja - válasszon a 24 órás vagy 12 órás
formátum közül.

○ Shake photograph: Rázza meg az okosórát a fényképezéshez.
○ Device Version: Eszköz verziója
○ Reset: Visszaállítás az eredeti állapotra
○ Unbind: Párosítás feloldása

Megjegyzés: Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti funkciók használatához a
kapcsolódó beállítás aktiválása és mentése szükséges.

3. Mine: Személyes adatok
○ Kattintson az ID elemre a személyes adatok beállításához (például a magasság és

a súly)
○ GoogleFit: az összes sport adatot szinkronizálja a GoogleFit appba az alkalmazás

csatlakoztatása után
○ Exercise Goal: Sport célok

4. Tanácsok
○ Bluetooth csatlakoztatása:

■ Kérjük, csatlakoztatás előtt kapcsolja be a telefon Bluetooth funkcióját és
kapcsolja be az okosórát.

■ A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy az okosóra nem kapcsolódott-e más
telefonhoz.

■ Kérjük, legyen minél közelebb az okosórához, amikor csatlakozik.
○ Értesítések: Kérjük, kapcsolja be a mobiltelefon-értesítéseket, és engedélyezze a

háttérben történő futtatást, ha az okostelefonján telepítette a „Mobile manager”-t
vagy más hasonló alkalmazást, különben nem kapja meg az értesítéseket.

○ Az akkumulátor újratöltése: Hálózati adapter: 5 V 0,5 ~ 1 A
Ha az okosóra hosszú ideig nem használja, kérjük, minden hónapban
gondoskodjon a teljes feltöltésről, és a teljes feltöltés után kapcsolja ki az eszközt.

○ Vérnyomásmérés: A vérnyomás adatok pontosságának biztosítása érdekében,
miután belépett a vérnyomásmérő módba, kérjük, tartsa az okosórát a szívével
azonos magasságban, lazuljon el és nyugodjon meg. Ne beszéljen a mérés
közben. (Ez a funkció a vérnyomás adatainak változását figyeli az edzés előtt és
után. Az adatok csak tájékoztató jellegűek, nem használhatók orvosi célokra.)

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 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.


