Haylou RS3
Smart Watch
Instrukcja Obsługi

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed pierwszym użyciem i zachowanie
jej na przyszłość.

01 Wygląd oraz zawartość zestawu

Górny przycisk
Przycisk zasilania

Przytrzymaj aby włączyć
urządzenie, gdy jest wyłączone.
Naciśnij raz, aby wejść na listę
aplikacji. Naciśnij raz w aplikacji,
aby przejść na stronę wybierania
numeru.

Dolny przycisk
Przycisk funkcji

Naciśnij raz, aby wejść na interfejs
sportowy.

Styki ładujące
Sensor pulsu

! Materiał z którego wykonany jest zegarek oraz opaska przeszły testy alergenne i są
bezpieczne dla skóry. Jeśli jednak z jakiegoś powodu odczuwasz dyskomfort podczas
noszenia urządzenia, natychmiast zdejmij zegarek i skontaktuj się z lekarzem.

Zawartość zestawu: Zegarek x1, Kabel x1, Instrukcja x1

02 Ładowanie
Dopasuj i załóż kontakty ładujące na tył zegarka. Odczekaj aż ekran zegarka
wyświetli stan ładowania.

Uwagi:
1. Używaj tylko kabla dołączonego do zestawu. Styki ładujące powinny być suche
przed przystąpieniem do ładowania.
2. Używaj tylko dedykowanego adaptera z napięciem wyjściowym 5V oraz natężeniem
wyjściowym 0.5A lub wyższym.
3. Jeśli zegarek nie może się włączyć po długim stanie bezczynności, należy go
podłączyć do ładowarki i odczekać 1 minutę, aż wyświetli się ikona ładowania.

03 Pobieranie i parowanie
Aplikacja Haylou Fun jest wymagana, aby w pełni wykorzystać funkcje
zegarka. Dzięki niej możesz zarządzać zegarkiem i używać więcej
funkcji.
1. Przytrzymaj górny przycisk zegarka, aby ją włączyć.
2. Zeskanuj kod QR na ekranie zegarka za pomocą telefonu, aby
pobrać aplikację.
3. Możesz również zeskanować kod QR poniżej, aby pobrać
i zainstalować aplikację.
4. Otwórz aplikację, przejdź na stronę z listą urządzeń i ukończ
parowanie postępując według instrukcji. Nazwa Bluetooth na
telefonie oraz zegarku powinna być taka sama jak podczas parowania.
5. Możesz normalnie używać zegarka po sparowaniu.

04 Noszenie
1. Zegarek powinien być noszony jeden palec szerokości od kości nadgarstka. Pasek
powinien być tak dopasowany, aby nie naciskał mocno na rękę.
2. Podczas treningu zaleca się mocniej zapiąć opaskę.

Uwaga: Noszenie zegarka zbyt luźno może doprowadzić do złych odczytów.

05 Montaż i demontaż paska
Jeśli chcesz zamontować/demontować pasek, wykonaj to tak jak przedstawiono na
poniższym diagramie.

Uwaga: po założeniu opaski, pociągnij za nią, aby upewnić się że została stabilnie
założona.

06 Więcej funkcji
Zeskanuj kod QR lub wejdź na stronę pomocy w zegarku lub w aplikacji Haylou Fun.

Pomoc

07 Więcej funkcji
Nazwa produktu: Haylouy RS3
Model produktu: Haylouy-LS04
Wymiary obudowy: 50.5 x 43.4 x 12mm
Waga zegarka (wliczając opaskę): 46g
Rozdzielczość: 390 x 390
Łączność Bluetooth: Bluetooth V5.0
Pojemność akumulatora: 230mAh
Parametry wejściowe: 5V=500mA
Wydajność akumulatora: 12 dni (pomiar pracy serca cały dzień)
Wodoodporność oraz odporność na kurz: 0°C ~ 40°C
Synchronizacja danych: Haylouy Fun
Wymagania: Android 6.0+, iOS11+

08 Bezpieczeństwo
Przed użyciem urządzenia, zapoznaj się z poniższymi ostrzeżeniami aby w pełni
wykorzystać możliwości urządzenia i by uniknąć wypadków.
1. Należy uważać, by dzieci oraz zwierzęta nie połnęły elementów urządzenia.
2. Nie należy zostawiać urządzenia w gorących lub bardzo chłodnych miejscach.
3. Nie należy zostawiać urządzenia w pobliżu źródeł gorąca lub ognia (np. piece,
kaloryfery).
4. Niektóre osoby mogą mieć alergię na plas�k lub włókno. Jeśli podczas długiego
noszenia na skórze powstają zaczerwienienia lub obrzęki, należy natychmiast przestać
korzystać z urządzenia i skontaktować się z doktorem.
5. Nie należy podłączać do urządzenie niededykowanych adapterów lub kabli.
6. Fale radiowe generowane przez urządzenie mogą mieć wpływ na urządzenia
medyczne, takie jak rozruszniki serca lub pomoce słuchowe. Jeśli korzystasz z tego
typu urządzeń, skonsultuj się z lekarzem przed korzystaniem z zegarka.
7. Nie należy utylizować urządzenia z pozostałymi odpadami domowymi.
8. Nie należy zmieniać lub zwiększać częstotliwości urządzenia lub podłączać
zewnętrznej anteny bez pozwolenia dystrybutora.
9. Należy przestać korzystać z zegarka, jeśli pojawią się zakłócenia. Należy wtedy
pozbyć się źródła zakłóceń lub przejść do miejsca gdzie zakłócenia nie występują.
10. Należy przestrzegać regulaminów oraz stosować się do rozporządzeń, jeśli zegarek
jest zabierany na lotniska lub na pokład samolotu.
Bezpieczeństwo związane z akumulatorem
1. Nie należy rozkręcać, modyfikować, przebijać urządzenia lub akumulatora.
2. Należy trzymać urządzenie z dala od ognia, wysokiej temperatury oraz innych
niebezpieczeństw.
3. Nie należy doprowadzać do zwarcia akumulatora.
4. Akumulatory należy utylizować zgodnie z lokalnymi rozporządzeniami. Nie należy je
utylizować z pozostałymi odpadami domowymi.

