
Az első használat előtt:
• Töltse fel az akkumulátort úgy, hogy a felső óraszíjat leveszi az óráról és behelyezi egy 
USB bemenetbe vagy  a telefon adapterébe (https://vimeo.com/417542701). Ha az óra 
töltődik, animáció jelenik meg a képernyőn. Ellenkező esetben fordítsa a másik oldalra, és 
próbálja újra.
• Az okostelefonjára töltse le a FitPro alkalmazást, amelyet a Play Store-ban talál vagy 
szkennelje be a QR kódot, amelyet a dobozban mellékelt útmutatóban talál. Az alkalmazás 
telepítése után engedélyezze a hozzáférést a GPS helyhez, Bluetooth kapcsolathoz és 
engedélyezze az egyéb szükséges engedélyeket, amikor a rendszer kéri.
• Az alkalmazásban választja ki a ’Set>Blind devices to experience more features’ .  Az órát 
tartsa közel a telefonhoz, hogy az alkalmazás észlelje azt. Amikor a talált eszköz neve 
megjelenik a képernyőn, kattintson rá.
• Az alkalmazás lehetővé teszi az óra által összegyűjtött információk megtekintését. 
Lehetővé teszi az edzések tervezését és rögzítését. Az adatok pontosabb kiszámításához 
keresse fel a ’Mine>User profile’, és írja be az adatokat a fizikai jellemzőiről.

Görgessen az óramenüben a kép alatt lévő hely rövid érintésével. Egy hosszú 3 
másodperces érintéssel kiválaszthatja a képernyőn megjelenő funkciót.

• ’Sports’ – hosszú érintéssel kiválaszthatja a testmozgás módját. Amikor a rövid 
érintéssel megtalálja a saját tevékenységét,hosszú érintéssel elkezdi rögzíteni az edzést
• ’Messages’ – a FitPro alkalmazásban keresse meg a ’Set>Message Push’ .Válassza 
ki,hogy melyik üzenetküldő alkalmazásokat szeretné csatlakoztatni a készülékhez. Ezek 
az üzenetek most az óra képernyőjén is megjelennek. Ha az órán egy hosszú érintéssel  
kiválasztja a ‘Messages’, látni fogja az utoljára kapott üzeneteket.
• ’More’ – ebben az almenüben található a ’reset’ funkció, amely törli a rögzített óramozgási 
statisztikákat. Egy hosszú érintéssel a  ’mac’  az óra kikapcsol. A kép alatti gomb hosszú 
nyomásával az órát vissza bekapcsolhatja.
• ’Camera’ – lépjen a FitPro alkalmazásba. Az órán a  ’camera’ hosszú érintésével 
aktiválhatja a telefon kameráját. Az  óra most indítóként működik a fényképezésnél.
• A pulzusszám és a vérnyomás mérésre kétféle mód van. Az alkalmazásban a ’step>Hear...’ 
a ’measure’-ra kattintva. Az órán rövid érintésekkel keresse meg a szív ikonját. Hosszú 
érintéssel elkezdődik a mérés. A mérés 30 másodpercig tart. Az eredmény a következő 
mérésig lesz látható a képernyőn. Az alkalmazásban a ’step>Hear...’ (szív ikon) áttekintést 
kap minden mérésről a dátummal és idővel.


