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Használati utasítás

Okosóra

TKY-SW10

Az első használat előtt töltse fel teljesen az órát!

A csomag tartalma: óra, felhasználói kézikönyv, tápkábel.
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1. Az alkalmazás letöltése és társítása

• Az óra és a „FunDo” alkalmazás összekapcsolásához először le kell töltenie a mellette 
lévő QR-kód beolvasásával, vagy az alkalmazás közvetlen keresésével a 
Google Play Áruházban (Android) vagy az App Store-ban (Iphone).

2. Betöltési utasítások

• Ez az intelligens óra mágneses töltést használ.

Megfigyelés:
A két töltési pont közé nem szabad vezetőképes tárgyat illeszteni, 
ez áramkörhöz vezet.

Csatlakoztassa az USB-kábel töltőkábeleit az okosóra töltőcsapjainak 
hátuljához. Automatikusan töltődik, támogatja az 5V-1A töltőt, 
és a teljes töltés körülbelül 2 órán át tart.

3. Használati útmutató

Rövid megnyomásával megjelenik a lépésszámláló, a lépések, 
a kalória, a távolság. Hosszú megnyomás zárja az órát, és egy rövid 
megnyomás visszatér a fő felületre. Ha az óra le van zárva, nyomja 
meg és tartsa lenyomva a gombot az óra újraindításához.

• Oldalsó gomb Oldalsó gomb
start / stop

Húzza jobbra / balra / fel / le a főmenübe történő navigáláshoz.
• Érintőképernyős mozdulatok
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Tartsa lenyomva a képernyőt, és több felületminta jelenik meg, majd röviden érintse 
meg a képernyőt az óra interfész megerősítéséhez.

• Óra interfész cseréje

Húzza lefelé az állapotsor eléréséhez, amely megmutatja a Bluetooth állapotát, az akkumulátort, az időt stb.
• Bár állapota

4. Fő funkciók

Tárcsázhat egy számot a Bluetooth-on keresztüli híváshoz, majd beszólhat az óra mikrofonjába. 
Legfeljebb 400 számot szinkronizálhat a telefonkönyvéből. Szinkronizálhatja a telefon előzményeit. 
Szinkronizálhatja az üzeneteket a telefonjáról (az iOS még nem támogatott).

• Hívás funkció

• Bluetooth
Keresse meg a csatlakoztatni kívánt eszközöket.

• Értesítések
Minden értesítés megjelenik, beleértve a "push" típusú üzeneteket is (Facebook, Messenger, Whatsapp).
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• Alvásfigyelés

Az óra 21:00 és 9:00 óra között automatikusan megkezdi az adatok rögzítését 
(ha kézben van). Jegyezze fel az alvás időtartamát és minőségét, segítsen 
beállítani a pihenési időt, javítsa az alvás minőségét.

• Pulzus monitorozás

Húzza szorosan az órát a csuklójára, a legjobb helyzet a csukló felső 
része lenne, körülbelül 20 másodpercig, és valós időben megjeleníti 
a pulzusadatokat. Egyetlen és egy folyamatos mérés választható. 
Általában a normálérték 60-90-szeres / perc.

• EKG

Optikai pulzus technológiát alkalmaz és kombinálja az EKG-t,
(kb. 30 másodperc az adatok megjelenítéséhez),
utána a teszt megjelenik az alkalmazásban.

• Vérnyomás

Mérési módban tegye a kezét egy sima felületre, és körülbelül 48 másodperc múlva 
az adatok megjelennek. A vérnyomás az életkor előrehaladtával nő, 
az idősebb férfiaknál, a fiatalabb nőknél.

• Futás
Kattintson a sport mód felületére, majd 2 gomb jelenik meg: Stop and Play.

• Lépésszámláló
Ellenőrizze a lépések számát, az elégetett kalóriákat és a megtett távolságot. Minden este a nap folyamán 
összegyűjtött adatokat automatikusan visszaállítják 00:00 órakor. Húzza felfelé az opciókat: állapot, indítás 
és leállítás, előzmények. Körülbelül 7 napig képes megjeleníteni az összegyűjtött adatokat.

• Távoli kép (telefonhoz csatlakoztatva)
Kapcsolja be a kamerát a telefonon, kapcsolja be az órát a kamera menübe, készítsen képet az óráról 
rendelve, a fénykép a telefonra kerül.

• Bluetooth zene vezérlés
A "zene Bluetooth-on keresztül" funkció vezérelheti a zene lejátszását a telefonról közvetlenül az óráról.

• Telefon keresési funkció
Nyomja meg a "telefon keresése" gombot, a Bluetooth-on keresztül csatlakoztatott telefon egy adott 
hangot ad ki, miután megtalálta a telefont, nyomja meg az "End" gombot a telefon riasztásának 
kikapcsolásához, a funkció telefonra és órára egyaránt érvényes.
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• Témák
2 interfész közül lehet választani, analóg vagy digitális.

• Gesztusok
Segítség a hívások leállításában az óra arccal lefelé fordításával, az ébresztő kikapcsolásával, a képernyő 
világító rendszerének kikapcsolásával (felemelve a kezét a képernyő automatikus megvilágításához), 
rázással a hívás fogadásához stb.
• Riasztás
5 riasztást állíthat be, a gombot lenyomva tartva leállítja a riasztást.

• Stopper

• Több nyelv

• Időszinkronizálás

• Hang

• Hangerő

• Gazdasági mód

• Egységek

Egyszerű időzítés, kattintson a bal ikonra az induláshoz, nyomja meg újra a szünethez, 
nyomja meg újra az eredmény eléréséhez.

Az automatikus szinkronizálás automatikusan bekapcsol. 
A telefon csatlakoztatása után a telefon alapnyelve szinkronizálódik az automatikus órával. 
Ha manuálisan szeretne hozzáadni egy másik nyelvet, tiltsa le az alkalmazás "automatikus" beállítását.

A telefonhoz való csatlakozás után az idő és a dátum automatikusan szinkronizálódik.

Kiválaszthatja a profilt, a csengőhangokat, az értesítési hangokat stb.

Beállíthatja a média, csengőhangok, értesítések stb. Hangerejét.

Kapcsolja be a funkciót az "óra kijelzés" módba való belépéshez, a többi funkció kikapcsol.

Kétféle egységet választhat, metrikus vagy angolszász mértékegységeket.

• Sedentarizmus
Bizonyos óraszám beállítása után az alkalmazás emlékezteti Önt, amikor fel kell állnia a székről.

• Vissza a gyári beállításokhoz

• Az óráról

Általában, ha az óra le van zárva, vagy az adatok már nem jelennek meg az alkalmazásban, 
az óra visszaállítható a gyári beállításokra.

Megjeleníti az óra modelljét és a szoftver verzióját.

• Adatátvitel
Az óra által összegyűjtött összes adat megjelenik az alkalmazásban, miután sikeresen szinkronizálták vele
a telefon.
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