Amazfit Band 5 Használati útmutató
Főképernyő funkcióinak áttekintése
Műveletek áttekintése

A főképernyő oldalon:
●
●

Suhintson fel/le hogy elérje az első szintű menüket és érintse meg a kijelzőt, hogy
megjelenítse az alkalmazást, vagy nyomja meg a gombot, hogy visszatérjen a
főképernyőre.
Suhintson balra/jobbra, hogy megjelenítse a hivatkozásokat és megtekintse az
alkalmazás részleteit.

Az alkalmazás részletei oldalon:
●
●

Suhintson jobbra, vagy nyomja meg a gombot, hogy visszatérjen az előző lapra.
Suhintson balra/jobbra az alkalmazás részletei lapon, hogy az alkalmazások
között váltogasson, és nyomja meg a gombot, hogy visszatérjen a főképernyőre.

Az óra használata
Mikor nem edz, javasoljuk, hogy viselje az órát egy ujjnyi távolságra a csuklójától,
megfelelően szorosan, hogy az optikai pulzusérzékelő megfelelően tudjon működni.
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Mikor edz, javasoljuk, hogy az órát kényelmesen szorosan, hogy ezzel biztosítsa,
hogy szorosan érintkezik a bőrével és nem csúszkál. Viselje az órát megfelelően
szorosan és biztosítsa, hogy nem csúszkál a bőrén.

Töltés
1. Csatlakoztassa a töltő USB csatlakozóját a telefontöltőbe, vagy a számítógépének
USB portjába.
2. Igazítsa a fém csatlakozólapokat az óra hátulján az arany érintkezőkhöz a
mágneses töltődokkon. Nem szükséges szétszerelni az órát a töltéshez.
3. Mikor az órát megfelelően a töltődokkra helyezi, a töltés ikon megjelenik az óra
kijelzőjén, hogy ezzel jelezze a töltési folyamatot.

●
●

Megtekintheti az időt, a bejövő hívások értesítéseit és az alkalmazások
értesítéseit mialatt töltődik.
Javasoljuk, hogy az órát egy átlagos telefontöltővel, vagy egy számítógép USB
portján keresztül töltse.
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Az óra karbantartása
1. Javasoljuk, hogy rendszeresen, vízzel tisztítsa az órát és a szíjat, majd törölje meg
azokat egy száraz kendővel.
2. Ne használjon az óra tisztítására oldószereket, mint például szappan,
kézfertőtlenítő, vagy habfürdő, hogy megelőzze a bőrallergiát és készülékkorróziót.
3. Fürdés, úszás, vagy izzadás közbeni viselés után azonnal tisztítsa le és szárítsa
meg a készüléket. Ne viselje a készüléket mikor fürdik, vagy úszik, hacsak a
készülék nem támogatja ezeket a körülményeket.
Figyelem
1. Az óra képes ellenállni akkora nyomásnak, ami 50 méterrel a víz alatt
tapasztalható. Viselheti úszómedencékben és sekély vízben, de ne használja
búvárkodáshoz, vagy szaunában.
2. A karóra nem ellenálló korrodáló anyagokkal szemben, pl. savas vagy lúgos
oldatokkal, és vegyi anyagokkal szemben. A nem rendeltetésszerű vagy nem
megfelelő használatot nem fedi le a jótállás.

Importőr:
Beryko s.r.o.
Na Roudné 1162/76, 301 00 Plzeň
www.beryko.cz
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