
 
Haylou Smart Watch 2 

Okos óra 
 
Tanács 
1) Olvassa el figyelmesen az intelligens óra használata előtt 
és tartsa meg későbbi felhasználás céljából. 
2) Az első használat előtt hagyja az órát teljesen feltölteni. 
3) Ha nem használja az órát, akkor kéthetente 
töltse fel a lehető leghosszabb akkumulátor-üzemidő érdekében. 
4) Az óra töltéséhez csak a mellékelt tartozékot használja 
töltőkábel és jóváhagyott kiváló minőségű tápegység. 
 
Figyelem 
1) Soha ne szerelje szét, javítsa meg az órát a sérülések és sérülések 
elkerülése érdekében. 
2) Ne tegye ki az órát szélsőséges hőmérsékleteknek (-20 ° C alatt és +45 ° 
C felett). 
3) Ne használjon mosószert az óra tisztításához. Tisztítsa meg őket 
mikroszálas kendővel. 
 
Termékleírás 

 
Aktiválás 
Első használatakor kapcsolja be az órát 
töltők az alábbiak szerint. Tegye az órát a kezére, és állítsa be a hevedert 
úgy, hogy az óra szorosan illeszkedjen a csuklójára. Előfordulhat, hogy a 
pulzusmérés nem működik megfelelően, ha az órát túl lazán vagy túl 
szorosan viseli. 
 
Párosítás az alkalmazással 
1) Olvassa be az alábbi QR-kódot, és telepítse 
Haylou Fit alkalmazás. Az alkalmazásban is lehet keresni 
Google Play áruház vagy az Apple App Store 
 

 
Futtassa a programot, hozzon létre egy fiókot, majd kövesse a képernyőn 
megjelenő utasításokat. 
 
MEGJEGYZÉS: 
Győződjön meg arról, hogy a funkció be van kapcsolva a telefonján 
Bluetooth. Párosításkor tartsa az órát a telefon közelében. 
 
 
 
 
 
 
 

Órák használata 

 

 
 

1) A Gyors telepítéshez csúsztassa lefelé a kezdőképernyőn 
2) Vezérlőpult esetén csúsztassa ujját felfelé a kezdőképernyőn 
3) A többi képernyő közötti váltáshoz csúsztassa ujját balra vagy jobbra a 
főképernyőn 
4) Lépjen ki a kezdőképernyőről, csúsztasson jobbra a visszalépéshez 
5) A tárcsa megváltoztatásához tartsa az ujját 3 másodpercig a 
főképernyőn 
6) A kikapcsoláshoz / bekapcsoláshoz tartsa lenyomva a vezérlőgombot 3 
másodpercig 
7) Nyomja meg röviden a vezérlőgombot a Fő képernyőre való 
visszatéréshez 
8) A gyakorlat során röviden nyomja meg a vezérlőgombot a folytatáshoz 
 
Hogyan töltsön fel egy órát 
Amikor az óra figyelmeztet arra, hogy lemerült az akkumulátor, töltse fel. 
 

 
Menüfunkciók 

 
MEGJEGYZÉS: 
1) Ne mozgassa az órát, miközben figyeli a pulzusát. 
2) Az óra IP68 védettséggel rendelkezik. Használhatók úszásra vagy 
zuhanyozásra. Ne használja őket merüléskor vagy szaunában. 
3) Sem a vezérlőgomb, sem az érintőképernyő nem használható víz alatt. A 
nedves órát puha ruhával szárítsa meg. 
4) Ne viselje túl szorosan az órát. Tartsa tisztán és szárazon az óráját és a 
csuklóját. Rendszeresen öblítse le a hevedert tiszta vízzel. Ha allergia lép 
fel, állítsa le az órát 
azonnal használja és azonnal forduljon orvoshoz. 
 
Paraméterek 
Modell: Haylou-LS02 
Akkumulátor típusa: Li-ion 
Akkumulátor kapacitása: 260 mAh 
Töltési feszültség: 5 V 
Üzemi hőmérséklet: -20 ° C és +45 ° C között 
Védettség: IP 68 
Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth v5.0 
Támogatott rendszerek: Android 4.4 vagy iOS 8.0 és újabb 
Súly: 34 g 
Méretek: 48 × 36 × 11,1 mm 
Szíj anyaga: TPU 
Hevedertartomány: 155-216 mm 


