
  שמתשמל ךירדמ
HYWATCH



רצומה טרפמ

:תוירחא

:תוליעפ תרימש

:םידמימ 

:תודימע

:לקשמ

:ךסמ

:הללוס

םישדוח 12

םימי 30

מ’’מ 44.5 * 37.5 *44.37.10.5

IP67

’ג 46

HD TF1.57 ץניא HD TFT

Lipo 260 mAh
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HYGEAHYWATCH תיבמ HYGEAR הלא רובע רשוכל םלשומה היוולה ןב אוה
םהלש םינומיאה תא תחקל םיצורש הלא רובע רשוכל םלשומה היוולה
אבה בלשל םהלש םינומיאה תא תחקל םיצורש


.אבה בלשל

תמדקתמה םינשייחה תייגולונכט םע

רחא בקוע HYWATCH-ה ,ולש תמדקתמה םינשייחה תייגולונכט םע
HYWATCה ,ולש-HYWATCH תוירולקה ,קחרמה ,םידעצה ,קפודה רחא בקוע

בוקעל םכל רשפאמו ,דועו ופרשנש תוירולקה ,קחרמה ,םידעצה ,קפודה
תא םיאתהלו םכלש תומדקתהה רחא בוקעל םכל רשפאמו ,דועו ופרשנש

רשקתמ םג אוה .םאתהב ןומיאה תא םיאתהלו םכלש תומדקתהה רחא
םכחה טרופסה דויצ םע הקלח הרוצב רשקתמ םג אוה .םאתהב ןומיאה

,תידועייה היצקילפאהו HYGEAR לש םכחה טרופסה דויצ םע הקלח הרוצב
HYGEAלש HYGEAR םינומיאו ןומיא תוינכות קפסמו ,תידועייה היצקילפאהו

תמר לע תוססובמה תישיא תומאתומ םינומיאו ןומיא תוינכות קפסמו
HYWATCH-ה .ךלש םידעיהו רשוכה תמר לע תוססובמה תישיא תומאתומ
HYWATCה .ךלש םידעיהו רשוכה-HYWATCH תוארתהל םירבוחמ םכילע רמוש,

םידקוממ ראשיהל םכל רשפאמו ,תוארתהל םירבוחמ םכילע רמוש
םע .תעד תוחסה אלל םכלש םינומיאב םידקוממ ראשיהל םכל רשפאמו

תויתמצועה תונוכתהו שטולמה בוציעה םע .תעד תוחסה אלל םכלש םינומיאב
היוולה ןב אוה HYWATCH ,ולש תויתמצועה תונוכתהו שטולמה בוציעה

HYWATCולש, HYWATCH ימ לכ רובע רשוכל יביטמיטלואה היוולה ןב אוה
.ולש רשוכה עסמ תא רפשל ןיינועמש ימ לכ רובע רשוכל יביטמיטלואה


.ולש רשוכה עסמ תא רפשל ןיינועמש

HYWATCה והמ — HYWATCH
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HYWATC1. HYWATCH
 יטנגמ USB ןעטמ .2

US2. ןעטמ USB יטנגמ 
מתשמל ךירדמ .3

שמתשמל ךירדמ .3

  אספוקה ךותב המ

2.

1.

3.
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USה ןעטמב ושמתשה ,ןועטל ידכ-USB ןעטמה לעש ןעטמה יניפ יבג לע ,ןועשה לע םייטנגמה הניעטה יניפ תא וחינה .יטנגמה.
.האלמ הניעט רובע תועש 1.5 - 1 חקול הז
.ןעטמה לעש ןעטמה יניפ יבג לע ,ןועשה לע םייטנגמה הניעטה


.האלמ הניעט רובע תועש 1.5 - 1 חקול הז.1

.ןמזה איה תדבועש הדיחיה היצקנופה ,הניעטה ךלהמב **

.הניעטה תא קיספהל םכילע ,תרחא היצקנופ לכ רובע .ןמזה איה תדבועש הדיחיה היצקנופה ,הניעטה ךלהמב **

.הניעטה תא קיספהל םכילע ,תרחא היצקנופ לכ רובע

ייטנגמ הניעט יניפ
םייטנגמ

ייטנגמ הניעט יניפ
םייטנגמ

 הנעטה
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HYGEAQ1. ה תא וקרס QR תייצקילפא תא דירוהל ליבשב דוק HYGEAR


םירישכמ  רוביחו ,םוקימ ,BLE יתוריש םירשפאמ ןופאלפבש ואדוו .2

BL2. יתוריש םירשפאמ ןופאלפבש ואדוו BLE, םיבורק םירישכמ  רוביחו ,םוקימ.

.םיבורק


 לעש תוארוהה רחא ובקיעו HYGEAR תייצקילפא תא וחתפ .3
HYGEA3. תייצקילפא תא וחתפ HYGEAR שמתשמ חותפל ידכ ךסמה  לעש תוארוהה רחא ובקיעו. 

ושקבתת היצקילפאה תא םיחתופ םתאש הנושארה םעפה וזו רחאמ
 .שמתשמ חותפל ידכ ךסמה
רוביחו BLE ,המלצמ ,םוקימ יתורישל השיג רושיא תתל ושקבתת היצקילפאה תא םיחתופ םתאש הנושארה םעפה וזו רחאמ

BLהמלצמ ,םוקימ יתורישל השיג רושיא תתל, BLE םיבורק םירישכמ רוביחו. 

 .םיבורק םירישכמ


רחאל .ךסמה זכרמ לע הכורא הציחלב ןועשה תא וליעפה .4
.ןועשה ךסמ לע תועיפומה תוארוהה תא ועצב ,ןועשה תלעפה רחאל .ךסמה זכרמ לע הכורא הציחלב ןועשה תא וליעפה .4
 BLE-ה למס תא וארת ,היצקילפאל רבוחמ ןועשה רשאכ
.ןועשה ךסמ לע תועיפומה תוארוהה תא ועצב ,ןועשה תלעפה

BLה למס תא וארת ,היצקילפאל רבוחמ ןועשה רשאכ-BLE 
.קוריב ראומ

.קוריב ראומ




,היצקילפאה תא ובכ החלצהב רבחתמ אל םכלש ןועשהו הדימב .5

בוש וסנו ,שדחמ התוא וחתפ ,היצקילפאה תא ובכ החלצהב רבחתמ אל םכלש ןועשהו הדימב .5

.בוש וסנו ,שדחמ התוא וחתפ

HYGEAתייצקילפאל רבחתהל ךיא HYGEAR
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.היצקילפאל רוביחה ןווחמ תאו הללוסה בצמ ,ךיראתה ,העשה תא תוארל ולכות תיבה ךסמב

 .היצקילפאל רוביחה ןווחמ
ושענש םידעצה תומכ תאו ימויה םידעצה דעי תא תוארל ןתינ ,ףסונב

.הדוקנ התוא דע
 ושענש םידעצה תומכ תאו ימויה םידעצה דעי תא תוארל ןתינ ,ףסונב

 .הדוקנ התוא דע
"עובשה" ךסמ תחת ועיפוי HYGEAR ידעי ראש

HYGEAידעי ראש HYGEAR עובשה" ךסמ תחת ועיפוי".

םידעיב הדימעו תיבה ךסמ תא וריכה
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םינומיאה רפסמ :תוירוגטק שולשל תקלוחמה ,”תיעובשה“ הרטמה תומדקתהל ועיגת - םיימעפ הלאמש םיקילחמ רשאכ
Gear Go םע ומלשוהש תורזחה רפסמ ,ועצובש םייבוריאה םינומיאה רפסמ :תוירוגטק שולשל תקלוחמה ,”תיעובשה“

Gear Gםע ומלשוהש תורזחה רפסמ ,ועצובש םייבוריאה Gear Go עובשה ךלהמב ועצובש םידעצה רפסמו
.עובשה ךלהמב ועצובש םידעצה רפסמו

”יעובשה דעיה תומדקתה“

רבמצדב 20 ,׳ד םוי2

ימוי םידעצ דעי

09:41

9:41
1000/ 7000

עובשה

םידעצ 4000

תורזח100/1000

םינומיא 2/5

09:41
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תוליעפ יבצמ 7 ללוכ םכחה ןועשה

6
רחא .5. GEAR GO

GEAR G6. GEAR GO
7. 

HYPROP7. HYPROPE

הציר .2
הכילה .1

םיינפוא .3
הציר .2

ודכ יקחשמ .4
םיינפוא .3

רודכ יקחשמ .4

תונושה תויוליעפה ןיבמ רוחבל ידכ תיבה ךסממ הנימי וקילחה
.תונושה תויוליעפה

טמ לולג
הטמ

רבמצדב 20 ,׳ד םוי2

ימוי םידעצ דעי

09:41

9:41
1000/ 7000

HYROPE

GEAR GO

הכילה

09:41תוליעפ תריחב

תוליעפ יבצמ
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HYWATCה- HYWATCH רחבנש תוליעפה בצמל םאתהב םירטמרפ רפסמ רטנמ

.רחבנש תוליעפה בצמל

תורזח

בל קפוד

וירולק תפירש
תוירולק

ןמז

הרטמ קפודב ןמז

לקשמ

םידעצ

קחרמ

עיה לא תומדקתה
דעיה לא

 םירטמרפ רוטינ
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רוחבל ידכ תיבה ךסממ הלעמ יפלכ וקילחה
ורדגהה טירפתמ רוחבל ידכ תיבה ךסממ

תורדגהה טירפתמ

תופסונ תורדגה תויורשפאל עיגהל לכות תורדגהה למס תחת
תופסונ תורדגה תויורשפאל

טמ לולג
הטמ

רבמצדב 20 ,׳ד םוי2

ימוי םידעצ דעי

09:41

9:41
1000/7000

תורדגה

סופיא

הפש

ךסמ ןמז

09:41תורדגה

הללוס

טמרופ

טקש בצמ

תורדגה

12h

העונתב ךסמ תחיתפ

הרואת

תודוא

09:41
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הרוטרפמטב תוינוציק תודונתל וא תוינוציק תורוטרפמטל רישכמה תא ףושחל ןיא .1

.הרוטרפמטב תוינוציק
.קבאו רישי שמש רוא ינפמ ןקתהה לע ונגה .2


.קבאו רישי שמש רוא ינפמ ןקתהה לע ונגה .2
ףצק וא םיקחוש ,םיימיכ יוקינ ירמוחב שמתשהל ןיא ,יוקינה תעב .3

םיקזח ףצק וא םיקחוש ,םיימיכ יוקינ ירמוחב שמתשהל ןיא ,יוקינה תעב .3

.םיקזח
.םיחישק םיטקייבוא ינפמ גצה לע ונגה .4


.םיחישק םיטקייבוא ינפמ גצה לע ונגה .4
,הלאש לכ םכל שי םא !תיתיב תלוספל רישכמה תא ךילשהל ןיא .5

ןיא .תלוספ יוניפל םכלש תינוריעה תושרה םע רשק ורצ אנא ,הלאש לכ םכל שי םא !תיתיב תלוספל רישכמה תא ךילשהל ןיא .5
םתוא וחק ,תאז םוקמב .תיתיב תלוספב תושמושמ תוללוס ךילשהל ןיא .תלוספ יוניפל םכלש תינוריעה תושרה םע רשק ורצ אנא

.תלוספ קוליסל דחוימ רתאל םתוא וחק ,תאז םוקמב .תיתיב תלוספב תושמושמ תוללוס ךילשהל

.תלוספ קוליסל דחוימ רתאל
םע קחשל םישרומ םניא םידלי !םידליל העילב תנכס !הרהזא .6

.רישכמהמ םידלי וקיחרה .רישכמה םע קחשל םישרומ םניא םידלי !םידליל העילב תנכס !הרהזא .6

.רישכמהמ םידלי וקיחרה .רישכמה
תללוס ליכמ הז רצומ !תוימיכ תויווכ וא ץוציפ/שא ינוכיס !הרהזא .7

.הללוסה תא רצקל וא שאל קורזל ,קרפל ,ריסהל ןיא .םויתיל תללוס ליכמ הז רצומ !תוימיכ תויווכ וא ץוציפ/שא ינוכיס !הרהזא .7

.הללוסה תא רצקל וא שאל קורזל ,קרפל ,ריסהל ןיא .םויתיל
.העיגפ ינפמ וילע ונגה ,רישכמה תא ליפהל ןיא !תוריהז .8


.העיגפ ינפמ וילע ונגה ,רישכמה תא ליפהל ןיא !תוריהז .8
,םילזונ ןוגכ ,םיכילומ םירמוח םע USB-ה ןעטמ עגממ וענמיה .9

US9. ה ןעטמ עגממ וענמיה-USB ןורפיע יכילומו תכתמ תוקבא ,קבא ,םילזונ ןוגכ ,םיכילומ םירמוח םע.

.ןורפיע יכילומו תכתמ תוקבא ,קבא






שומישב תוריהז יעצמא
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תוסנל ןמזומ שמתשמה ,דויצה לש הלעפהו יוביכ ידי לע עובקל ןתינ רשא ,היזיוולט וא וידר תטילקל הקיזמ הערפהל םרוג הזה דויצה םא
דחא ידי לע הערפהה תא ןקתל תוסנל ןמזומ שמתשמה ,דויצה לש הלעפהו יוביכ ידי לע עובקל ןתינ

:םיאבה םיעצמאהמ רתוי וא
דחא ידי לע הערפהה תא ןקתל

:םיאבה םיעצמאהמ רתוי וא
.הטילקה תנטנא לש שדחמ םוקימ וא שדחמ ןוויכ








FC1ה יללכ לש 15 קלחל םאות הז ןקתה- FCC. 
:םיאבה םיאנתה ינשל ףופכ

ןכו ,הקיזמ הערפהל םורגל לוכי וניא הז ןקתה (1)
:םיאבה םיאנתה ינשל ףופכ
תוברל ,תלבקתמה הערפה לכ לבקל בייח הז ןקתה (2)
ןכו ,הקיזמ הערפהל םורגל לוכי וניא הז ןקתה (1)

.היוצר אל הלועפל םורגל הלולעש הערפה
תוברל ,תלבקתמה הערפה לכ לבקל בייח הז ןקתה (2)

.היוצר אל הלועפל םורגל הלולעש הערפה

FCתרהצה FCC 
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ןוישירמ םירוטפ (םי)טלקמ/םירדשמ ליכמ הז ןקתה

תודמועה ,הדנק לש ןוישירמ תורוטפה RSS-ה תושירדב םידמועה

RSה תושירדב םידמועה-RSS ףופכב .ילכלכה חותיפהו עדמה ,תונשדחה תושירדב תודמועה ,הדנק לש ןוישירמ תורוטפה

ףופכב .ילכלכה חותיפהו עדמה ,תונשדחה תושירדב


:םיאבה םיאנתה ינשל
ו ;תוערפהל םורגל לוכי וניא הז ןקתה (1)
:םיאבה םיאנתה ינשל


ו ;תוערפהל םורגל לוכי וניא הז ןקתה (1)

- הערפה תוברל ,הערפה לכ לבקל בייח הז ןקתה (2)

.רישכמה לש היוצר אל הלועפל םורגל הלולעש תועט
- הערפה תוברל ,הערפה לכ לבקל בייח הז ןקתה (2)

.רישכמה לש היוצר אל הלועפל םורגל הלולעש תועט


דבלב םושיר/הכמסהה רפסמ ינפל ”:IC“ חנומה
Iחנומה “IC:” דבלב םושיר/הכמסהה רפסמ ינפל
.ורשוא הדנקב היישעתה לש םיינכטה םיטרפמה יכ למסמ

היישעתה לש ינכטה יטרפמה תושירד לע הנוע הז רצומ 
.ורשוא הדנקב היישעתה לש םיינכטה םיטרפמה יכ למסמ
.הדנקב תיטנוולרה היישעתה לש ינכטה יטרפמה תושירד לע הנוע הז רצומ 


.הדנקב תיטנוולרה

Iתרהצה IC
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לש רתוי הבוטה אסרגל וכפה
כמצע לש רתוי הבוטה

םכמצע

Doc PN- HYD0063


