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HAYLOU RT2
SmartWatch

Instrukcja obsługi

Przytrzymaj, aby włączyć, gdy jest wyłączony, długie naciśnięcie, aby wyłączyć, gdy jest włączony. Stan zablokowanego ekranu, krótkie naciśnięcie powoduje wybudzenie ekranu. Stan
jasnego ekranu (interfejs pokrętła głównego), krótkie naciśnięcie powoduje zablokowanie ekranu. 
Krótkie naciśnięcie powoduje przejście do interfejsu treningu.
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Wygląd i lista pakietów



Środki ostrożności:

Lista pakietów: zegarek x 1, kabel ładujący x 1, instrukcja obsługi x 1

Jeśli potrzebujesz zamontować/zdemontować pasek, zapoznaj się ze schematem.

Uwaga: Zbyt luźne noszenie może wpłynąć na zbieranie danych przez czujnik tętna.

Haylie Zabawa 

Uwaga: Po zmontowaniu paska należy odpowiednio pociągnąć pasek, aby upewnić się, że montaż się powiódł.

1. For daily wear, wear the watch about one finger distance from the wrist bone and adjust the tightness of the strap to a comfortable position. 

2. Zalecamy napinanie paska zegarka podczas ćwiczeń i odpowiednie rozluźnianie po ćwiczeniach.

Dopasuj i dopasuj styki ładowania z tyłu zegarka do metalowych styków głowicy ładującej, poczekaj, aż na ekranie zegarka pojawi się wskaźnik ładowania.

App ( hereinafter referred to as App ) is a must-have app for using the watch. You can manage your watch and experience more watch functions through the App.

1. Proszę użyć kabla ładującego w opakowaniu i wysuszyć styki ładowania przed ładowaniem.

2. Podłącz kabel ładujący do standardowej ładowarki USB zakupionej w zwykłych kanałach oraz zasilacza, który uzyskał certyfikat CCC i spełnia standardowe wymagania. 

3. Jeśli zegarek nie może się włączyć po długim okresie używania, należy go wstępnie naładować przez około 1 minutę, aby wyświetlić ikonę ładowania.

1. Naciśnij i przytrzymaj górny przycisk zegarka, aby go włączyć.

2. Zeskanuj kod QR na ekranie zegarka telefonem komórkowym, aby pobrać aplikację.

3. Możesz również zeskanować poniższy kod QR lub pobrać i zainstalować aplikację w App Store. Użytkownicy iPhone'a mogą również wyszukiwać, pobierać i instalować aplikację w

App Store.

4. Open the App, click the device page, and complete Haylou Fun the pairing connection according to the interface prompts. Please confirm the Bluetooth name displayed on the

phone and the watch are the same when pairing.
5. Możesz zacząć korzystać z zegarka po pomyślnym sparowaniu.

Możesz go nosić bez obaw, ponieważ zegarek jest wykonany ze zdrowych materiałów, które przeszły surowe testy alergiczne. Ze względu na indywidualne różnice skórne, jeśli
odczuwasz dyskomfort skóry podczas noszenia, przestań nosić i skonsultuj się z lekarzem.

Nosić

Ładowanie

Więcej funkcji

Pobierz i dopasuj

Montaż i demontaż paska



Bezpieczeństwo baterii

Nazwa produktu: Haylou RT2 
Model produktu: Haylou-LS10 
Wymiary głównego korpusu: 45.7 x 45.7 x 12.1 mm 
Waga zegarka (w tym pasek): 55g 
Rozdzielczość: 360 x 360 
Połączenie Bluetooth: Bluetooth V5.0 
Battery capacity. 330mAh 
Input parameter 5V — 500mA
Żywotność baterii: 12 dni (24 godziny monitorowania tętna) 
Stopień pyłoszczelności i wodoodporności: IP8 
Temperatura pracy: 0 ° C-45 ° C 
Platforma synchronizacji danych: Haylou Fun 
Wymagania sprzętowe: Android 6.0 i nowszy, i0S11 i nowszy

Zeskanuj kod QR lub otwórz Pomoc na stronie ze szczegółami zegarka w aplikacji Haylou Fun na telefonie.

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu 
zapewnienie rozsądnej ochrony

Wymóg FCC 
Zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą spowodować unieważnienie prawa użytkownika do korzystania z 
urządzenia. 
To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom: 
(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń, i 
(2) to urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.

Identyfikator FCC: 2AMQ6-LS10 
przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkaniowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i 
używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji. Jeśli to
urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, co można określić wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do próby usunięcia
zakłóceń za pomocą co najmniej jednego z następujących środków: 
- Zmień orientację lub przenieś antenę odbiorczą. 
- Zwiększyć odległość między sprzętem a odbiornikiem. 
- Podłączyć urządzenie do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik. 
- Zasięgnięcie porady sprzedawcy lub doświadczonego technika radiowo-telewizyjnego.

Przed użyciem i obsługą urządzenia należy przeczytać i przestrzegać następujących środków ostrożności, aby zapewnić najlepszą wydajność urządzenia i uniknąć niebezpiecznych lub
nielegalnych sytuacji. Środki ostrożności dotyczące scenariuszy użytkowania i środowiska operacyjnego:

1. Nie demontuj, nie modyfikuj, nie przebijaj ani nie uszkadzaj urządzenia i baterii.

2. Proszę nie wystawiać baterii lub urządzenia na działanie płomieni, wysokiej temperatury lub innych niebezpieczeństw.

3. Please do not short-circuit the battery to avoid fire. 4. Please dispose of batteries in accordance with local regulations, and do not take batteries as household waste. If the batteries

are not disposed of properly, it may cause the batteries to explode.

1. Ściśle zabronić dzieciom i zwierzętom połykania tego produktu lub jego akcesoriów, aby uniknąć ich zranienia.

2. Nie umieszczaj tego produktu w miejscu, w którym temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska, w przeciwnym razie może to spowodować pożar lub wybuch.

3. Bezwzględnie zabraniaj umieszczania tego produktu w pobliżu źródeł ciepła lub odsłoniętych źródeł ognia, takich jak piekarniki i grzejniki elektryczne.

4. Niektórzy ludzie mają alergie. Ich skóra jest uczulona na tworzywa sztuczne, korę, włókna i inne materiały, a objawy takie jak zaczerwienienie, obrzęk i stan zapalny wystąpią w

miejscach długotrwałego kontaktu. Przestań używać i skonsultuj się z lekarzem, gdy wystąpi podobna sytuacja.
5. Nie używaj nieautoryzowanych lub niekompatybilnych zasilaczy lub kabli do transmisji danych, w przeciwnym razie może to spowodować uszkodzenie zegarka i akcesoriów,

powodując pożar, wybuch lub inne zagrożenia.

6. Fale radiowe generowane przez urządzenie mogą wpływać na normalne działanie wszczepionego sprzętu medycznego lub osobistego sprzętu medycznego, takiego jak rozruszniki

serca i aparaty słuchowe. Jeśli korzystasz z tych urządzeń, skonsultuj się z ich producentami w sprawie ograniczeń dotyczących korzystania z urządzenia.

7. Nie należy traktować tego urządzenia i jego akcesoriów jako zwykłych odpadów domowych. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji tego urządzenia i jego

akcesoriów oraz wspierać działania w zakresie recyklingu.

8. Niedozwolona jest zmiana lub zwiększenie częstotliwości transmisji (w tym instalacja dodatkowej mocy RF) amp) lub podłączyć antenę zewnętrzną lub przełączyć się na inne

anteny nadawcze bez zezwolenia.

9. Podczas użytkowania nie należy powodować szkodliwych zakłóceń w różnych legalnych branżach komunikacji radiowej. Po znalezieniu zakłóceń natychmiast przestań go używać i

podejmij kroki w celu wyeliminowania zakłóceń przed dalszym korzystaniem z niego.

10. Korzystanie z urządzeń radiowych o małej mocy musi być odporne na zakłócenia różnych usług radiowych lub zakłócenia radiacyjne urządzeń przemysłowych, naukowych i

medycznych.

11. W przypadku używania przy specjalnych okazjach, takich jak samoloty, lotniska itp., należy przestrzegać odpowiednich przepisów.

Podstawowe parametry

Informacje dotyczące bezpieczeństwa


