Termék áttekintés:
Óra test (töltő csatlakozó, funkció gomb)
Hátoldal (pulzusmérő)
Szíj

Használati utasítás:
1. Bekapcsolás
A termék töltéskor automatikusan bekapcsol.

Megjegyzés: mielőtt használatba veszi, kérem győződjön meg róla, hogy a készülék felvan töltve.
2. Kikapcsolás
A termék automatikusan kikapcsol, ha az akkumlátor töltöttségi szintje kevesebb, mint 3%.
3. Újraindítás
Amikor az órát feltöltöttük, nyomjuk meg és tartsuk lenyomva 5 másodpercig az újraindításhoz.
4. Letöltés és párosítás folyamata

A Realme link alkalmazás lehetővé teszi a készülék teljes beállítását.
1. Töltse le Realme Linket
Töltse le és instalállja a „Realme Link” applikációt, amit a Google Play áruházból érhet el, vagy pedig a
lentebbi QR kód beszkennelése után.

Rendszerkövetelmények:
Android 5.0 és felett
2. Eszköz hozzáadása
Adja hozzá a Realme link alkalmazás eszközfelületét, válassza ki a megfelelő eszközt az
eszközlistából. Az „eszköz hozzáadása” résznél érintse meg és tartsa lenyomva a funkciógombot a
kötés megerősítéséhez. A kötés visszavonásához érintse meg a funkciógombot.
3. Adatok szinkronizálása
Az adatokat a sáv napi uise során generálják. Szinkronizálja a sáv adatait az alkalmazással az
okostelefon csatlakoztatásával a sávhoz.

Alapműveletek:
A készülék támogatja az „érintés” és az „érintés” és „lenyomva” műveleteket.
1. A fő interfészen vagy al interfészeknél érintse meg a funkciógombot az azonos szintű interfészek közötti
váltáshoz.
2. Az al interfész eléréséhez vagy a felső szintű interfészhez való visszatéréshez érintse meg és tartsa
lenyomva a funkciógombot.
3. Mindegyik felület támogatja a Tájkép és a Portré módot, amelyek az alkalmazáson konfigurálhatók.

Funkciók:
A készülék olyan funkciókat támogat, mint például: többféle sportmód, pulzusmérés, alvásfigyelés,
értesítések stb.
A használati utasításokért és az ezeknek a funkcióknak az eléréséhez nyissa meg a REALME LINK
alkalmazást, majd menjen az Eszközhöz → Eszközkezelés → Felhasználói útmutató.

Alap paraméterek:
Típus neve: RMA183
Akkumlátor kapacitás: 90mAh
Üzemi feszültség: 3.8V
Töltési idő: 2 óra
Termék súlya: 20 g
Működési hőmérséklet: 10°C-45°C

Termék frekvencia: 2402-2480 MHz
Maximális átviteli fogyasztás: -1.63 dBm
Garancia
Köszönjük, hogy a Realme kiegészítőit választotta. A nemzeti jótállási politikában meghatározott
szabványoknak megfelelő szolgáltatásokat nyújtunk Önnek.
Garancia korlátozás és korlátozások:
További, garanciával kapcsolatos információért kérjük, hogy látogasson el honlapunkra:
https://www.realme.com
A jótállási szolgáltatás csak normál használat esetén érvényes. Az ember okozta károk, valamint az alábbi
helyzetek bármelyike semmissé teszi a jótállást:
1. A jótállás lejárt.
2. A termék független szétszerelése, javítása vagy módosítása az utasításokat követve.
3. Vis maior által okozott károk (árvíz, földrengés, villám stb.)
4. Nincs érvényes vásárlási utalvány (értékesítési számlák vagy nyugták stb.)
5. Természetes kopás.
6. Nem termékminőséggel kapcsolatos kérdések.

Garancia kártya
Kedves felhasználó, köszönjük, hogy termékünket használja. A jobb felhasználó élményért cserébe, kérem,
hogy olvassa el és töltse ki az alábbi kártyára vonatkozó adatokat:
Felhasználó információ
Név:
Telefonszám:
Cím:
E-mail:
Termék információ:
Model szám:
S/N:

Kereskedő információk
Vásárlás ideje:
Eladó neve:
Eladó címe:

Jegyzetek
Kerülje a folyékony és magas páratartalmú környezetnek való kitettséget.
A sérülések elkerülése érdekében kerülje a dobást, aprítást és a dobást.
Kerülje el az erős mágnesekkel való érintkezést.
Tartsa távol a kisgyerekektől.
Ne kísérelje meg szétszerelni a készüléket. Kérjen segítséget az ügyfélszolgálattól bármi esetben.
Az Ön biztonsága érdekében kérjük ne használja vezetés közben.
Egészségügyi okokból kerülje a nagy hangerőn való használatát.

Újrahasznosítási kezdeményezés
Cégünk tisztában van vele, hogy a felelősségünk nem ér azzal véget, hogy csak eladjuk a terméket, a Realme
eszközök az elektronikus hulladékok biztonságos ártalmatlanításán dolgoznak, mivel az eszközök,
táblagépek és más elektronikus tárgyak veszélyes alkotóelemekből készülhetnek. Az Indiai
Környezetvédelmi, Erdészeti és Klímaváltozási Minisztérium iránymutatásai szerint az E-Hulladékkezelés
(gazdálkodás) 2016. évi szabálya, valamint az ügyfelek módosítási együttműködése termékeik
környezetvédelmi hatásának csökkentése érdekében. A Realme eszközök megfelelnek az e-hulladék
kezelésével kapcsolatos minden vonatkozású törvénynek. Az elektronikus hulladék-újrafeldolgozás
kezdeményezésének részeként a Realme-eszközök együttműködnek az engedélyezett e-hulladéktársasággal, amit 3R újrahasznosítónak neveznek, az egész Indiából összegyűjtött e-hulladékok
összevonása, szétszerelése és ártalmatlanítása céljából. A 3R elképzelése az, hogy az e-hulladékot
nemcsak hulladéknak tekintjük, hanem egy fontos erőforrásnak is, amelyek még hasznosak lehetnek,
ahelyett, hogy társadalmi és környezeti terhet jelentene annak teljesen automatizált eszköze mellett, az ehulladék újrahasznosításáért.
Az e-hulladék újrahasznosításával és az e-hulladék újrahasznosítási partnerünkkel, valamint azok
folyamatával kapcsolatos további információkért tekintsen rá a a www.3rrecycler.com weboldalra, vagy írjon
és e-mailt küldjön az admin@3rrecycler.com webhelyre.
Hívjon minket ingyenes számunkon - 1800 200 2450

