ATLANTIS OKOSÓRA

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.
Az Atlantis okosóra a legfejlettebb érintőképernyős technológiát ötvöz okostelefonos funkciókkal
más és hasznos alkalmazásokkal. Arra tervezték, hogy a mindennapokban a segítségére lehessen.

A csomag tartalma:
1 x okosóra védőfóliával
1 x USB töltő
1 x használati útmutató

MŰSZAKI JELLEMZŐK
Fő funkciók: idő megjelenítése, hívásértesítés, ébresztés, ÜZENETEK és egyéb értesítések rezgéssel
vagy hanggal, méri a pulzusszámot és a véroxigént, lépésszámlálás, mozdulatlanságfigyelmeztetést, alvásminőség mérés, SMS-értesítés, Facebook, Twitter...
Kompatibilis okostelefonokkal bluetoothon és a Da Fit alkalmazáson keresztül.
Vízállóság: IP67 *
* IP67 = részecskékkel szembeni védelem és vízbe merülés ellen védett korlátozott ideig (0,15–1 m
között 30 percig)
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A termék használati útmutatója tartalmazza a termék funkcióit, felhasználási módjait és
az üzemeltetését. Kérjük, figyelmesen olvassa el a legjobb eredmények elérése és az
elkerülhető károk előfordulásának elkerülése érdekében. Ne módosítsa vagy szerelje szét
a terméket vagy annak tartozékait, ugyanis ez a jótállás elvesztésével jár.
Android 4.4 vagy iOS 8.0 vagy újabb készülékek Bluetooth 4.0 támogatással.
Az intelligens karóra első használata előtt csatlakoztassa a töltőt az óra aktiválásához.
Bluetooth kapcsolat:
A: kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot a mobiltelefonon, az okosórát pedig kapcsolja be.
B: a Bluetooth keresésekor ügyeljen rá, hogy az okosóra ne legyen más személy fiókjával
párosítva.
C: a Bluetooth keresésekor ügyeljen rá, hogy az okostelefon és az okosóra legyen a
lehető legközelebb egymáshoz.
Ha nem érkeznek értesítések az okosórára, ellenőrizze, hogy a Da Fit alkalmazás fut-e a
háttérben és az üzenetek értesítése be van-e kapcsolva (a kiegészítő funkciót is be kell
kapcsolni).
Ha az edzés, alvás vagy pulzusszám adatai nem kerülnek szinkronizálásra az
alkalmazással, kapcsolja ki a telefonon a Bluetooth kapcsolatot és csatlakozzon újra.
Mielőtt az órát egy másik fiókhoz kötné, le kell választania a meglévő fiókról.
Ha az okosóra nem reagálna, csatlakoztassa töltőhöz.
Ha az óra nem reagálna a közepén történő érintésre, érintse kissé balrább.
A készülék adatait ne hasonlítsa orvosi készülékekéhez, ez NEM egy orvosi eszköz.
Használat előtt olvassa be a használati útmutatón található QR-kódot és töltse le az
alkalmazást, majd az alkalmazással csatlakozzon az órához.
Android-felhasználók számára: Engedélyezze az alkalmazás hozzáférés-kéréseit a
telefonhoz, hogy normálisan működhessen.
Első használat előtt töltse az órát 2-3 órán át.

A készülék olyan elektromos berendezéseket tartalmaz, amelyek nem megfelelő használat esetén
sérülést okozhatnak. Például a hosszan tartó kontaktus egyeseknél a bőr allergiás reakciójához
vezethet. Az irritáció csökkentése érdekében olvassa el az alábbi biztonsági útmutatásokat a
megfelelő használat és karbantartás biztosítása érdekében.
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Töltés közben ne tegye ki a készüléket folyadéknak, nedvességnek, magas
páratartalomnak, esőnek. Ne töltse, ha nedves a készülék, ugyanis ez áramütéshez és
sérüléshez vezethet.
A készüléket tartsa tisztán és szárazon. Tisztításához ne használjon súrolószert.
Használat előtt egyeztessen kezelőorvosával, ha bármilyen olyan egészségügyi
problémája van, ami befolyásolhatja a készülék használatában.
Ne hordja túl szorosan. Ha a készülék forróvá válna, melegedne, vagy irritációt vagy
kellemetlenséget okoz, fejezze be a használatát, és forduljon kezelőorvosához.
Ne tegye ki rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek.
Ne hagyja nyílt láng, gyertya vagy tűzhely közelében.
Ez a termék NEM játék - ne hagyja, hogy gyermekek játszanak vele. Gyermekektől elzárva
tárolandó. A készülék vagy annak kisebb részei fulladást okozhatnak.
Ne próbálja módosítani, felnyitni, megjavítani vagy szétszerelni. Ezzel a jótállás érvényét
veszti, és biztonsági kockázatot is jelenthet.
Ne használja szaunában vagy magas páratartalomban.
Ne érintkezzen semmilyen éles tárggyal, ugyanis ez a karcolást, sérülést okozhat.
A készüléket, az akkumulátort és a csomagolást a helyi előírások szerint ártalmatlanítsa.
Ne ellenőrizze az értesítéseket vezetés közben vagy olyan helyzetekben, amelyekben a
figyelem elterelése veszélyt vagy sérülést okozhat. Mindig legyen tudatában a
környezetének.
NE szerelje szét, módosítsa, gyártsa újra, szúrja át vagy rongálja meg a készüléket vagy az
akkumulátort.
NE távolítsa el vagy kísérelje meg eltávolítani az akkumulátort.
NE tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort tűznek vagy robbanás veszélyének.
Ha szívritmus-szabályozója vagy más belső elektronikus készüléke van, a pulzusmérő
használata előtt keresse fel kezelőorvosát.
Az optikai pulzusszámmérő zöld, villogó fényt bocsát ki. Forduljon orvosához, ha
epilepsziája van, vagy érzékeny a villogó fényekre.
A készüléket, a kiegészítőket, a pulzusmérőt és a kapcsolódó adatokat kizárólag
rekreációs célokra lehet felhasználni, orvosi célokra nem. Nem céljuk a betegségek vagy
kóros állapot diagnosztizálása, megfigyelése, kezelése, gyógyítása vagy megelőzése.
A pulzusszám csak tájékoztató jellegű, és a téves mérésből eredő következményekért
semmilyen felelősséget nem vállalunk. Habár az optikai pulzusmérő technológia képes
kiválóan megbecsülni a pulzusszámot, éppen a technológiából adódóan egyes
körülmények között az érték pontatlan lehet. Ilyen körülmény lehet többek között a
felhasználó fizikai adottsága vagy az eszköz elhelyezkedése, valamint a tevékenység
típusa és intenzitása is meghatározó az eredmény tekintetében.
Az okosóra érzékelői követik a mozgást és más mért adatokat is felhasznál. A készülék
által biztosított adatok és információk célja a tevékenységek és a követett adatok
közelítőleges becslése. Lehet, hogy nem teljesen pontosak a mért adatok, ideértve a
lépésre, alvásra, távolságra, pulzusra és kalóriára vonatkozó adatokat.
Ha ekcémás, asztmás vagy allergiája van, akkor az eszköz bőrirritációt vagy allergiát
okozhat.
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Vegye le a készüléket, ha bármilyen kellemetlenséget vagy bőrirritációt tapasztal a
csuklóján. Ha 2-3 nappal később is tüneteket tapasztal, keresse fel orvosát.
Ha az órát több mint két órán keresztül éri veríték, vegye le és törölje szárazra a
csuklójával együtt. Így elkerülheti a bőrirritációt.
A minimum egyórás intenzív használat már irritálhatja a bőrt, ezért erős igénybe vételt
követően vegye le az órát és pihentesse a bőrét.
Rendszeresen tisztítsa meg a csuklóját és az okosórát is, különösen edzést követően, vagy
ha az óra szappannal vagy mosószerrel érintkezhetett.
Habár az okosóra vízálló, a bőrnek nem tesz jót a nedves óraszíj viselése.

ELSŐ LÉPÉSEK:
Telepítse a Da Fit alkalmazást az okostelefonra.
1.

Töltse le az Android Play Áruházból vagy az Apple App Store-ból: Android vagy iPhone
telefonján nyissa meg az alkalmazás áruházat és töltse le a Da Fit alkalmazást. Erre az
alkalmazásra az okosóra adatainak frissítése miatt van szükség.

AZ ALKALMAZÁS LOGÓJA:

2.

QR-kóddal is letöltheti az alábbi kód beolvasásával.

Csatlakoztassa az okosórát az okostelefonjához
Győződjön meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva az okostelefonon.
Indítsa el a Da Fit alkalmazást az okostelefonján. Koppintson az óra ikonjára és válassza
ki az okosórát a csatlakoztatáshoz. Általában „S01“ néven jelenik meg. Koppintson a
névre és csatlakoztassa az órát a telefonhoz. Jelszóra megadására nincs szükség. A
képernyő tetején a „Csatlakoztatva“ felirat, valamint az óra töltöttségi szintje jelenik

meg.

Az idő, lépésszám, pulzusszám, stb automatikusan szinkronizálásra kerül.
VIGYÁZAT:
Ha az alkalmazás nem látja az órát:
1. A Bluetooth kapcsolat nincs bekapcsolva a telefonon.
2. Az okosóra más telefonnal van párosítva.
3. Az óra az okostelefon Bluetooth menüjében került párosításra az alkalmazás helyett.

Az óra BEKAPCSOLÁSA
Az órát a képernyő hosszan, pár másodpercig tartó érintésével tudja bekapcsolni. Ha a
képernyő néhány másodperces érintésével nem kapcsolna be, töltse fel az órát a
mellékelt USB töltőkábellel.
Az óra KIKAPCSOLÁSA
Az óra kikapcsolásához érintse meg a kikapcsolás ikont. Csúsztassa a képet balra az ikonhoz.

AZ ÓRA TÖLTÉSE
Csatlakoztassa az USB kábelt számítógéphez az okostelefonja hálózati adapteréhez. Helyezze
az okosórát a töltőre a képen látható módon.

Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy a töltő megfelelően illeszkedik-e. Ha az óra megfelelően tölt, egy
töltési animáció jelenik meg rajta. Amikor az óra töltődik, az akkumulátor töltöttségi szintje
megjelenik a képernyőn. Ha az akkumulátor jele tele mutatja, az akkumulátor tele van.

NAVIGÁCIÓ
Az okosóra teljes érintőképernyővel rendelkezik. A menüjében történő navigáláshoz
egyszerűen csúsztassa oldalra a képernyőn az ujját. Érintse meg a kívánt funkciót.
Emelje fel a kezét a képernyő bekapcsolásához: emelje meg úgy a kezét, mintha csak az időt
ellenőrizné egy hagyományos órán.
BEÁLLÍTÁSOK ÉS FUNKCIÓK
Nyelv
A nyelv módosításához nyissa meg a Da Fit alkalmazást az okostelefonján, érintse meg az óra
ikonját, válassza a Továbbiak (Others), majd a Nyelv (Language) lehetőséget. Angol, kínai,
francia, spanyol, olasz, portugál és további nyelvek közül választhat.
Időformátumok (12 vagy 24 órás)
Az idő 12 órás vagy 24 órás formátumban történő megjelenítéséhez nyissa meg a Da Fit
alkalmazást okostelefonján, érintse meg az óra ikont, válassza az Egyéb (Others), majd az Idő
formátumok (Time Formats) lehetőséget. Itt választhat 12 és 24 órás időformátum (12-hour
time / 24-hour time) között.
Mértékegység (láb vagy méter)
A metrikus és angolszász mértékegységek közötti váltáshoz nyissa meg a Da Fit
alkalmazást okostelefonján, érintse meg az óra ikont, válassza az Egyéb (Others) , majd az
Mértékegység (Unit format) lehetőséget. Itt válthat metrikus és angolszász
mértékegységek közül.
Hőmérséklet (Fahrenheit vagy Celsius)
Fahrenheit vagy Celsius mértékegységek közötti váltáshoz nyissa meg a Da Fit alkalmazást
okostelefonján, érintse meg az óra ikont, válassza az Egyéb (Others) , majd az Hőmérséklet
(Temperature format) lehetőséget. Itt válthat a Fahrenheit és a Celsius között.
Kijelző fényereje
Az óra fényerejének kiválasztásához válassza ki a beállítások ikonját, majd válassza a
Fényerő (Brightness) gombot. Érintse meg a fényerő ikonját többször, amíg el nem éri a
kívánt fényerőt.

Számlapok
Választhat digitális és analóg számlapok közül, illetve beállíthat egyedit a saját fényképei
használatával. A számlap módosításához nyissa meg a Da Fit alkalmazást az okostelefonján,
érintse meg az óra ikonját, majd válassza a számlapok (Watch Faces) lehetőséget. Egyszerűen
válassza ki a kívánt számlapot, és az órája automatikusan alkalmazza a beállításokat.
Az óra saját fényképpel történő testreszabásához válassza a kijelző felső lehetőségét, majd
koppintson a Szerkesztés (Edit) elemre. Érintse meg a Kép kiválasztása (Select Picture)
lehetőséget és válasszon ki egy képet. Lehetőség van a fénykép mozgatására vagy vágására.
Válassza ki a kívánt szövegszínt, valamint a megjelenítendő adatokat. Választhat a Dátum,
Alvás, Pulzusszám és a Lépések közül (Date, Sleep, Heart Rate, Steps).
Megjegyzés: Csak a 3 számlap közül választhat. Egyedi stílus esetén, a fényképek közül
történő választást ajánljuk.

Riasztások
Az órán legfeljebb 3 riasztást állíthat be. A riasztás beállításához nyissa meg a Da Fit alkalmazást
az okostelefonján, érintse meg az óra ikonját, majd válassza a Riasztások (Alarms) lehetőséget.
Válassza ki a kívánt riasztás idejét, majd mentés (Save). A riasztások ismétlése is beállítható a
hét napjainak kiválasztásával az ismétlés (Repeat) lehetőséggel.

Alváskövetés
Az alváskövetéshez egyszerűen viselje alvás közben az órát. Az alvással kapcsolatos adatok
megjelennek az órában, valamint a Da Fit alkalmazásban az okostelefonon.
Megjegyzés: az alváskövetés csak éjszaka lehetséges.

Pulzusszám nyomon követése
A pulzusszám méréséhez nyomja hosszan a Pulzusszám mérése (Measure HR) lehetőséget
az órán. Elengedheti a kijelzőt amint megjelenik a „loading...“ felirat. Néhány másodperc
múlva megjelenik a pulzusszám. A pulzusszáma automatikusan szinkronizálódik az
okostelefon Da Fit alkalmazásával.

A pulzusát egész nap is figyelemmel kísérheti. Ehhez nyissa meg a Da Fit alkalmazást az
okostelefonján, érintse meg az óra ikonját, válassza a Továbbiak (Others), majd kapcsolja be az
Egész napos mérés (Full-day Heart Rate) lehetőséget. Egy új elem jelenik meg „Full-day Heart
Rate” című rész jelenik meg az alkalmazásban.
MEGJEGYZÉS: A pontosabb mérési eredmények érdekében az óra legyen a csuklócsont mögött
2cm-el.
Az órának jól illeszkednie kell a csuklóján, és az érzékelőknek érintkezniük kell a bőrrel. A mérés
alatt üljön nyugodtan és ne beszéljen. Tartsa kezét nyugodtan és mozdulatlanul. Ha nagy a
mérések közötti eredmény, pihenjen egy kicsit és mérje meg ismét később.
Ellenőrizze, hogy az érzékelő érintkezik a bőrrel és nem szennyeződött. A szőr, a bőrszín és a bőr
sérülései befolyásolhatják a mérési eredményeket. A mérés PPG-alapú, azaz a méréseket
különböző testi jellemezők befolyásolhatják például vérkeringés, vérnyomás, bőrállapot, vénák
elhelyezkedése stb.
A hideg környezet befolyásolja az eredményeket, mérje pulzusszámát normál szobahőmérsékleti
környezetben.
Tevékenység nyomon követése
Az órája alapértelmezés szerint a nyomon követi tevékenységeit, például a megtett lépéseket,
és megbecsüli a megtett távolságot is a megadott személyes adatok, például a lépéshossz
alapján. Egyes sportprofilok is kiválaszhatók: Gyaloglás (Walking), Futás (Running),
Kerékpározás (Cycling), Ugrókötél (Skipping), Badminton, Kosárlabda (Basketball), Futball
(Football).
Az edzés nyomon követéséhez nyomja hosszan az órán a sport ikonját. Húzza felfelé
vagy lefelé a sportok közötti váltáshoz, és nyomja hosszan a sport kiválasztásához.

Megjegyzés: Az alapértelmezett képernyőn megjelenik a pulzusszám (szív ikon) és a lépések
(lépés ikon).

Időjárás
Az időjárás bekapcsolásához nyissa meg a Da Fit alkalmazást az okostelefonján, érintse meg
az óra ikonját, válassza a Továbbiak (Others), majd kapcsolja be az Időjárás (Weather)
lehetőséget. Adjon hozzáférést az alkalmazásnak a helyadatokhoz.

Település
Az elhelyezkedés kiválasztásához nyissa meg a Da Fit alkalmazást az okostelefonján, érintse
meg az óra ikonját, válassza a Továbbiak (Others), majd kapcsolja be az Település
(Location) lehetőséget.
Adja meg annak a helyiségnek a nevét, amelynek szeretné megjeleníteni az időjárási adatait.
Kereshet irányítószám alapján is.

Szöveges üzenetek
Óráján megjelenítheti szöveges üzeneteit is. Csak nyomja hosszan az
Üzenetek ikont, majd koppintson az üzenetek közötti váltáshoz.
Megjegyzés: Az órája csak az utolsó pár szöveges üzenetet képes megjeleníti. Az új bejövő
üzenetek felváltják a régebbi üzeneteket.

Értesítések
A bejövő üzenetek mellett az órája értesíti a telefonhívásokról és és egyéb értesítések
érkezésekor, például iMessage, Whatsapp, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, Skype
stb.
Az óráján megjelenő értesítések beállításához nyissa meg a Da Fit alkalmazást
okostelefonján, érintse meg az óra ikont, és válassza az Értesítések (Notifications)
lehetőséget. Ki- és bekapcsolhatja az egyes alkalmazások értesítéseit.

Eszköz keresése
Az óra megtalálásának elősegítése érdekében okostelefonjáról hosszan rezegtetheti az órát.
Ehhez nyissa meg a Da Fit alkalmazást az okostelefonján, érintse meg az óra ikonját, válassza a
Továbbiak (Others), majd az Eszköz keresése (Find Device) lehetőséget.
Megjegyzés: az órának a Bluetooth hatótávolságon belül kell lennie.

Zene távirányító
Az okostelefon lejátszott zenét távolról vezérelheti az órájáról. A zeneszámok távolról történő
lejátszásához, szüneteltetéséhez és léptetéséhez nyomja meg óráján a Lejátszó (Player) ikont.

Kamera távirányító
Vezérelheti az okostelefon kameráját, távolról fényképeket készíthet az órájáról. Távolról
történő fényképezéshez nyissa meg a fényképezőgép alkalmazást okostelefonján, nyomja meg
az óráján az Exponáló (Shutter) ikonját.

VISSZAÁLLÍTÁS
Visszaállítás
Az óra visszaállításához és az alapértelmezett beállításokhoz való visszatéréshez válassza a
beállítási ikont, nyomja hosszan a „reset“ gombot és válassza az igen lehetőséget.
Megjegyzés: Az óra visszaállítása törli az összes adatot, és leválasztja az okostelefonról.

HIBAELHÁRÍTÁS

Az óra elveszítette a kapcsolatot a Da Fit alkalmazással
Ha az óra elveszíti a kapcsolatot a Da Fit alkalmazással, kövesse az alábbi lépéseket:

●
●
●
●
●

Ellenőrizze, hogy az órája teljesen fel van-e töltve

●

Zárja be a Da Fit alkalmazást. Ha nem tudja, hogyan kell bezárni a Da Fit
alkalmazást, indítsa újra a telefonját.

●
●

Indítsa el a Da Fit alkalmazást az okostelefonján.

Indítsa el a Da Fit alkalmazást az okostelefonján.
Válassza ki az óra ikonját
Válassza az Eszköz eltávolítása (Remove Device) lehetőséget
Nyissa meg a Beállításokat az okostelefonján és válassza ki a Bluetooth-t,
azon belül az óráját. Válasz az „eszköz elfelejtése“ lehetőséget.

Válassza az óra ikont, majd az Eszköz csatlakoztatása lehetőséget.

Megjegyzés: Ha az alábbi lépések végrehajtása után sem sikerül újra csatlakoztatnia az órát,
távolítsa el a Da Fit alkalmazást az okostelefonjáról, törölje az órát a Bluetooth beállításokban,
indítsa újra a telefont, és töltse le újra az alkalmazást. Kövesse az első lépésekben leírtakat.

Az akkumulátor kevesebb, mint egy napot bír
Ellenőrizze, hogy az órája teljesen fel van-e töltve Az akkumulátor töltöttségi szintjének
ellenőrzéséhez nyomja hosszan a főképernyőt. Ha az akkumulátor teljesen fel van töltve és
egy nap alatt teljesen lemerül , írjon nekünk e-mailt a info@vigoshop.hu címre.

Az óra nem töltődik
Ellenőrizze, hogy az USB vagy a konnektor működik-e. Az ellenőrzéshez egyszerűen
csatlakoztassa a telefonját vagy bármely más eszközt az USB-hez vagy a konnektorhoz.
Ellenőrizze, hogy a töltő helyesen van elhelyezve. A két csatlakozónak illeszkednie kell az óra
hátsó csatlakozóihoz.
Nem lehet párosítani a telefonnal
Ha nem tudja párosítani az órát az okostelefonjával, hajtsa végre az alábbi lépéseket:

●
●

Ellenőrizze, hogy az órája teljesen fel van-e töltve

●

Zárja be a Da Fit alkalmazást. Ha nem tudja, hogyan kell bezárni a Da Fit
alkalmazást, indítsa újra a telefonját.

●
●
●

Indítsa el a Da Fit alkalmazást az okostelefonján.

Nyissa meg a Beállításokat az okostelefonján és válassza ki a Bluetooth-t,
azon belül az óráját. Válasz az „eszköz elfelejtése“ lehetőséget.

Válassza az óra ikont, majd az Eszköz csatlakoztatása lehetőséget.
Kövesse az első lépésekben megadott utasításokat

Az óra nem kapcsol be
Ellenőrizze, hogy az órája teljesen fel van-e töltve Ha nem biztos benne, egyszerűen töltse
fel óráját a mellékelt töltővel. Nyomja hosszan a képernyő alján található kezdőlap
gombot néhány másodpercig. Ha az óra továbbra sem kapcsol be, írjon nekünk az
info@vigoshop.hu e-mail címre

Lassan reagál az érintésre
Ha a menüben lassan tud navigálni, kapcsolja ki, majd kapcsolja be az órát.
Az óra kikapcsolásához érintse meg a kikapcsolás ikont. Csak csúsztassa balra az ikonhoz, majd
erősítsem meg az igen (yes) lehetőséggel.
Az óra bekapcsolásához egyszerűen nyomja néhány másodpercig a képernyő bármely
pontját. Ha a képernyő néhány másodperces érintésével nem kapcsolna be, töltse fel az órát
a mellékelt USB töltőkábellel.
Pontatlan mérés
Az órája olyan adatokat rögzít, mint például a lépés- és a pulzusszám. Kérjük, ne feledje, hogy
a lépéseket számolása pontatlan lehet, ha a csuklóját úgy mozgatja, mint járás közben.
Felhívjuk figyelmét, hogy az összes információ kizárólag személyes vagy információs célokra
szolgál.

A kijelző nem elég világos
Ellenőrizze, hogy a kijelző fényereje a maximális értékre van-e állítva. Az óra fényerejének
kiválasztásához csúsztassa a beállítások ikonjához, majd válassza a Fényerő (Brightness)
gombot. Érintse meg a fényerő ikonját többször, amíg el nem éri a kívánt fényerőt.
Megjegyzés: Ne feledje, a nagyobb fényerő csökkenti a készülék készentléti idejét.

Nem mindig kap szöveges- és hívásértesítéseket.
Ha nem kap szöveges és hívás-értesítéseket, az órája lekapcsolódhatott, hatótávolságon
kívül lehet vagy lehet, hogy lemerült. A probléma kezeléséhez olvassa el a hibaelhárításról
szóló részt.

A Da Fit alkalmazás túl sok hirdetést jelenít meg
A Da Fit alkalmazást fejlesztését harmadik fél végezte. Ha panasszal vagy javaslattal szeretne élni
az alkalmazással kapcsolatban, keresse fel a fejlesztőt.

KARBANTARTÁS
•
•
•

Ha az okosóra nedvessé válik - például izzadságtól vagy fürdéstől - törölje teljesen
szárazra mielőtt ismét felvenné.
A bőre is legyen teljesen száraz mielőtt ismét viselné.
Az okosóra tisztításához NE használjon háztartási tisztítószereket. Használjon kissé
szappanos vizet, törölje át vele, majd szárítsa meg egy darab puha törölközővel vagy
zsebkendővel.

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási
hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása által a
környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése;
az anyagi erőforrások fenntartható felelősségteljes újrafelhasználásának és újrahasználatának
előmozdítása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy
vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék
biztonságos újrahasznosítását.
A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek
követelményeinek.

