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Alapvető kezelés
Bekapcsolás után legyintsen a kijelzőn balra a következő oldalra
váltáshoz, aztán legyintsen jobbra az előző oldalért. A fel/le legyintéssel
a tárcsázót éri el. A kijelző tetejétől az aljáig legyintéssel a beállítások
menü jön be. Lépjen a menü oldalra és válassza ki a megfelelő ikont a
kívánt funkció eléréséhez. Amennyiben az óra nem kapcsol be, vagy
nem kapcsol ki, tartsa nyomva a bekapcsoló gombot 8 másodpercig az
erőltetett újraindításhoz.

Számlap beállítások:
- Kapcsolja be, nyomja meg és tartsa nyomva a kijelzőt 3 másodpercig
a számlap oldalon, így felugrik egy menü ahol meg tudja változtatni 
annak a kinézetét. 

APP funkció:
- Szkennelje be a QR kódot, töltse le és installálja az applikációt aminek
a neve: "Lefun Wear"

Bluetooth párosítás és szinkronizáció:
 Győződjön meg róla hogy a Bluetooth be van kapcsolva és

nyissa meg a "Lefun Wear” applikációt. Válassza ki a listából
az okosórát, majd kattintson rá a párosítás befejezéséhez.

A mobil applikáció csatlakozni fog az órához és az adatok
szinkronizálása automatikusan megtörténik.

Amikor az óra engedélyt kér az adatok szinkronizálásához, 
válassza az Igen opciót. Ha a mobiltelefonjukon új 
információk érhetők el, automatikusan szinkronizálásra 
kerül az órával.

Funkciók
- Tárcsázó: Bluetooth tárcsázás, Call record dialing.
- Hívás lista
- Telefonkönyv
- Üzenetküldés
- Emlékeztető: bejövő értesítésekről vagy SMS üzenetekről
- Siri
- Nyomkövetés: A helymeghatározás oda-vissza működik
mindkét eszközön. Értesítést kap ha a két eszköz távol 
kerül egymástól. 
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Beállítások:
- Alvás figyelés: Mutatja az alvás minőségét és idejét.

- Mozgásra utasító emlékeztető: Állítson be emlékeztetőt hogy ne
üljön sokáig egy helyben, álljon fel és mozogjon.

- Ébresztő
- Lépésszámláló
- Naptár
- Számológép
- Fogyadékbevitel figyelmeztetés
- Pulzusszám mérés
- Vérnyomás mérés

Fontos:
- Általában 1-2 órát vesz igénybe a teljes feltöltés.
- Használja az órához kapott kábelt és töltőt a töltéshez.
- Amennyiben az óra és a telefon távolsága több mint 10 méter,
automatikusan aktiválódik az anti lost funkció.
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- A Bluetooth kapcsolat megszakad ha a készülékek közti távolság túl 
nagy. Csatalkoztassa őket újra és fogadja el a "Telefonkönyv" 
szinkronizációját az értesítések fogadásához.

- A zenelejátszó funkciónál a számokkal kapcsolatos információk 
megjelenítése eltérő lehet különböző telefonoknál.

-Hibaelhárítás:
Ha problémája van az órával kérem kövesse az alábbi utasításokat. 
Amennyiben nem oldják meg a problémát, lépjen kapcsolatba az 
eladóval. 

- Nem lehet bekapcsolni az órát:
Elképzelhető hogy nem nyomja elegendő ideig a gombot. Kérem 
nyomja meg és tarsa nyomva 3 másodpercig. Elképzelheő hogy le van 
merülve az akkumulátor, töltse fel az órát és próbálja meg újra.

- Az óra automatikusan kikapcsol:
Valószínűleg le van merülve az óra akkumulátora, töltse fel teljesen.

- Nem lehet tölteni:
Ellenőrizze hogy működik-e a töltő és próbálja ki másik microUSB 
kábellel.Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik az 
órához. 

- Nem megfelelő hívóazonosító az órán:
A telefonkönyv nem lett szinkrinizálva megfelelően. Szüntesse meg 
a kapcsolatot, majd csatlakoztassa újra. Engedélyezze a 
telefonkönyv szinkronizálását a felugró ablakban.

- Rossz minőségű telefonhívások
Az óra és a telefon túl messze van egymástól, vigye őket 
egymáshoz közelebb. Elképzelhető hogy nincs megfelelő térerő, 
változtassa meg a helyét.

Technikai tulajdonságok:
- Bluetooth: V4.0
- Kijelző: 1.3" TFT
- RAM & ROM: 32Mb & 32Mb

Tulajdonságok:
- IP67 vízálló design
- iOS / Android kompatibilitás
- Mozgás és folyadékbevitel emlékeztető
- Automatikus fényerő állítás
- Fénykép készítése gomb
- Hívás fogadás az óra megrázásával

- Túl hamar lemerül:
Valószínűleg nem tölti fel teljesen az óra akkumulátorát. A teljes töltés 1-
2 órát vesz igénybe. 

- Akkumulátor: 200mAh
- Töltési idő: Kb. 2 óra
- Készenléti idő: Kb. 72 óra
- Használati idő: Kb. 24 óra
- Méretek: 54.9mm*46.7mm*12.6mm (Hossz x Szél. x Mag.)
- Súly: Kb. 55g www.astrumonline.hu

. 
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Használat előtt
Töltse fel teljesen a készüléket az első használatbavétel előtt!

http://www.astrumworld.com
user
Téglalap


