
 

Solar Smart Watch LS05 
Használati utasítás 

 
Használat előtt gondosan olvassa el ezt a kézikönyvet, és őrizze meg későbbi 
felhasználás céljából. 
 

Termék áttekintés 

 
 

Fárasztó 
Húzza meg kényelmesen a karkötőt a csuklóján, hogy ne essen le. A karkötőt rá kell 
helyezni 
az egyik ujj távolsága a csuklójától. 
Megjegyzés: A karkötő túl laza tartása pontatlanságot okozhat a pulzusmérő 
leolvasásában. 
 
Csatlakozás telefonhoz 
1. Tartsa lenyomva a funkciógombot az óra elindításához. A QR-kód megjelenik a 
kijelzőn. 
2. Olvassa be a QR-kódot a Haylou Fit alkalmazás vagy alkalmazás legújabb 
verziójának letöltéséhez és telepítéséhez 
keressen a Google Play Áruházban vagy az App Store-ban. 
3. Indítsa el a Haylou Fit programot 
4. Hozzon létre egy fiókot. Megjegyzés: Többször is eltarthat, amíg megkapja az e-
mailre elküldött ellenőrző kódot 
percek. 
5. Jelentkezzen be Haylou-fiókjába 
6. Az alkalmazásban válassza az „Eszköz” menüben a „Karkötő kiválasztása” 
lehetőséget, vagy használja az összeadást 
karkötő az óra kódjának beolvasásával. 
 
Jegyzet: 
1. A párosítás során a Bluetooth-nak aktívnak kell lennie a telefonban 
2. Ha az órát nem lehet hozzáadni vagy leválasztani, tartsa lenyomva a 
funkciógombot és 3 másodpercig 
állítsa vissza a gyári beállításokat. Ezután ismételje meg az eljárást a telefon órához 
történő csatlakoztatásához. 
 
 
Használat 
1. A kezdőképernyőn csúsztassa lefelé ujját a Gyorsbeállítások megjelenítéséhez 
2. A Kezdőképernyőn csúsztassa ujját felfelé a kezelőpanel megjelenítéséhez 
3. A kezdőképernyőn csúsztassa ujját balra vagy jobbra a következő képernyőre 
lépéshez 
4. A kezdőképernyőn kívül csúsztassa ujját balról jobbra a kezdőképernyőre lépéshez 
5. A kezdőképernyőn tartsa az ujját 3 másodpercig a tárcsa megváltoztatásához 
6. Tartsa lenyomva a funkciógombot 3 másodpercig az óra be- és kikapcsolásához 
7. Nyomja meg egyszer a funkciógombot a főképernyőre / az előző képernyőre való 
ugráshoz 
8. Edzés közben nyomja meg egyszer a funkciógombot az edzés szüneteltetéséhez / 
folytatásához 
06 Funkció 
08 Műszaki adatok 
07 Megjegyzések 
 
 
Töltés 
Az órát csak a mellékelt töltőkábellel töltse fel, és mindig ellenőrizze, hogy van-e 
csatlakozó megfelelően csatlakozik 
Csak minőségi márkájú töltőket használ, amelyek kimeneti feszültsége 5V és 
minimum 
kimeneti áram 0,5 A 
Ha hosszabb ideig nem használja az órát, lemerülhet, és néhány percet igénybe vehet 
amikor a töltőhöz csatlakozik, elkezdik tölteni. 
Tartsa szárazon a töltőcsatlakozókat. Töltés előtt mindig alaposan szárítsa meg az 
órát. 
 

 
 
Jellemzők 
 

 
 

Megjegyzések 
Az óra szoftverének frissítése után előfordulhat, hogy ez a kézikönyv nem megfelelő. 
kapcsolatba lépni 
a szállítóhoz, hogy beszerezze a kézikönyv aktuális változatát. 
Az első használat előtt töltse fel az órát legalább 2 órán keresztül 
Az óra hideg vagy langyos vízbe merülhet, legfeljebb 3 méter mélységig. 
Ne tegye ki az órát más anyagoknak, és ne merítse más mélységbe 
megsérülhetnek. Áztatás után mindig szárítsa meg az órát. 
Az óra karkötőjét nem szabad túlzottan meghúzni. Tartsa tisztán az órát. Ha van 
az óra viselése allergiás reakció lép fel azonnal hagyja abba az óra viselését és 
látogasson el 
orvos. 
A funkciógomb és az érintőképernyő nem működik a vízben. Használat előtt szárítsa 
meg az órát. 
 
 
Specifikációk 
Cím: Haylou Solar 
Modell: Haylou LS05-1 
Súly (karkötővel): 54 g 
Méretek (karkötő nélkül): 45,3 x 11,4 mm 
A karkötő szélessége: 22 mm 
Kijelző: 1,28 hüvelykes TFT LCD 
Kijelző felbontása 240 x 240 px 
Kompatibilis: Android 4.4 / iOS 9.0 és újabb 
Az akkumulátor kapacitása: 340 mAh 
Az akkumulátor élettartama: 15 nap (24 órás használat esetén) 
pulzusmérés) 
Védettség: IP68 
Üzemi hőmérséklet: -20 ° C - 45 ° C 
Vezeték nélküli kapcsolat: Bluetooth 5.0 
 
 
Ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk 
Ennek a fejezetnek a szimbólummal jelölt összes terméke elektromos és elektronikus 
berendezések (a 2012/19 / EU irányelvekben említett elektromos és elektronikus 
berendezések hulladéka), amelyeket nem szabad keverni 
válogatatlan háztartási hulladékkal. Ehelyett meg kell védenie az emberi egészséget 
és 
a környezetet úgy, hogy a hulladékkezelő létesítményt újrahasznosítás céljából 
kijelölt gyűjtőhelyre adja át 
a kormány vagy a helyi hatóságok által kijelölt elektromos és elektronikus 
berendezések hulladékai. 
A megfelelő ártalmatlanítás és újrafeldolgozás segít megelőzni a lehetséges negatív 
hatásokat 
a környezetre és az emberi egészségre. További információ ezek helyéről és 
feltételeiről 
gyűjtőhelyeken, kérjük, forduljon a helyi hatósághoz 
 
A Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd. azt állítja, hogy rádió 
A Hayle LS05-1 megfelel a 2014/53 / EU irányelvnek. 
Gyártó: Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd. 
(Mi Mi ökoszisztéma-társaság) 
Cím: Suite 1303, 1305 és 1306, 13 / F, a Gaosheng Tech 2. projektfázisa 
Kerület, Dongguan város, Guangdong, Kína 


