
Astrum SB200
Okoskarkötő

Használati utasítás



Technikai paraméterek
- Bluetooth: V4.0
- Kijelző: 0.96" OLED 160*80 IPS
- Pulzusszám mérés: 24 órás automatikus
- RAM & ROM: 32kB és 256kB
- Akkumulátor: 80 mAh
- Töltési idő: Kicsivel több mint 1,5 óra
- Méret: 39*18*10.7 mm (Hossz x Szélesség x Vastagság)
- Súly: Megközelítőleg 57 g

Tulajdonságok
- 24 órás automatikus pulzusszám figyelés
- Lépésszámláló, alvásfigyelő, aktivitás emlékeztető
- Hívás és üzenet értesítések
- Ébresztőóra / Stopper funkció
- Kalória monitor
- 7 nap mozgási adat tárolás
- Aktivitás megosztás Facebookon, Twitteren, WeChaten, Instagramon
és egyéb social media platformon

Használat előtt ajánlott
- Legelső alkalommal teljesen feltölteni.
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Csatlakoztatás
- Töltse le a "Wearfit 2.0" alkalmazást a telefonjára az "App Store"-
ból, vagy a "Google Play" áruházból!



Párosítás
- Győződjön meg róla, hogy a telefonja Bluetooth funkciója be van
kapcsolva. Nyissa meg a "WearFit 2.0" alkalmazást. Kattintson a
"Link to your bracelet" gombra és válassza ki az eszközt a listából.
A csatlakoztatás befejezéséhez nevezze el az eszközt.

Karkötő működése
- Érintse meg az OLED kijelzőt és a következő funkciók közül tud
választani: Folyamatábra idő / Pulzusszám mód / Folyamatos
pulzusszám mód / Lépésszámláló mód / Távolság mód / Kalória
mód / Alvás mód / Stopper mód / Kereső mód / Lovagló mód /
Kikapcsolás mód

Funkciók

Használat megkezdése
- Amennyiben egyszer is csatlakoztatja a "WearFit 2.0"
alkalmazáshoz az okoskarkötő automatikusan szinkronizálja az időt
és a rendelkezésre álló adatokat.

Pulzusszám mérés:
Automatikus pulzusszám figyelés a 24 órás
folyamatos monitorozással.



Sport üzemmód:
Automatikusan számolja a megtett lépéseket.

Kalória mód
Automatikusan számolja az elégetett kalóriákat.

Mozgásra utasító emlkézetető:
A karkötő érézkeli és monitorozza a mozgásunkat.
30 percenként rezgéssel emlékeztetve arra, hogy
ideje mozognunk.

Idő mód:
Idő kijelzése / Akkumulátor / Dátum / Aktuális
pulzusszám

Alvás figyelés:
Automatikus felismeri az alvást és monitorozza illetve
kielemzi a mély-, illetve felületi alvással eltöltött órákat.

Hívás emlékeztető:
Nyissa meg a 'Call Reminder' funkciót a telefonos
applikációban, a karkötő rezegni fog ha a készüléke
csörög.



fogja jelezni.

Üzenet emlékeztető:
Engedélyezze a "Message Reminder" funkciót az
applikációban. Amennyiben üzenete érkezik bármelyik
szociális média alkalmazáson keresztül, a karkötő rezgéssel
fogja jelezni.

Távolság kijelzés:
A készülék kijelzi a megtett távolságot.

Hibaelhárítás
Nem található az eszköz amikor párosítani akarja?
- Győződjön meg arról hogy a Bluetooth be van kapcsolva.
- A mobil applikáció használatához legalább Android 4.4-re /
iOS 8.0-ás verzióra, vagy frissebbre van szükség.
- Győződjön meg róla hogy a karkötő és a telefon közti
távolság nem több 0.5 méternél.
- Győződjön meg róla, hogy a készülék teljesen fel van töltve.
Amennyiben ezek után is tapasztalja a hibajelenséget, lépjen
velünk kapcsolatba.

OTA frissítés:
A karkötő funkcióinak és működésének optimalizálására.

Stopper funkció:
Pontos idő és részidő mérés.



Nem tud csatalkozni a készülék az applikációhoz?
- Indítsa újra az okostelefonját, vagy kapcsolja ki/be a Bluetooth
funkciót mielőtt megpróbálja újra párosítani.

Nem jelenít meg adatokat az applikáció
- Az adatok átvitele az időzített és a manuális mérésektől függ.
Győződjön meg róla hogy az akkumlátor feltöltött állapotban van
és a Bluetooth be van kapcsolva, majd frissítse az applikációt
miután csatlakozott a karkötőhöz.

www.astrumonline.hu

Hibás idő
- Amennyiben hibás idő jelenik meg, abban az esetben alacsony a
karkötő akkumulátorának töltöttsége. Töltse fel a karkötőt és
csatlakoztassa újra a készülékéhez.
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