Realme Watch S Pro
Használati útmutató
Az alkalmazás telepítése és párosítás
Kapcsolja be a Bluetooth kapcsolatot a telefonján, és töltse le az okosóra kijelzőjén
megjelenő QR kód segítségével, vagy a telefon alkalmazásboltjából a Realme Link
alkalmazást.
Lépjen be a Realme Link alkalmazásba, válassza ki az „eszköz hozzáadása” menüpontot, és
párosítsa az órát az utasításoknak megfelelően.
Tipp: párosítás előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a telefonján a Bluetooth be van
kapcsolva, és csatlakozik az órához. Ha nem látja a listában az órát, vagy nem képes
használat során csatlakozni hozz, állítsa vissza az óra gyári beállításait, majd adja hozzá
újra az alkalmazásban.
Felhasználói útmutató
Részletes felhasználói útmutatót a Realme Link alkalmazás Beállítások -> Felhasználói
útmutató menüpontja alatt talál.
Megfelelő viselet
Annak érdekében, hogy biztosítsa a pulzusmérés pontosságát, az órát hordja a
kézközépcsontjaitól nagyjából 2 cm távolságra, és győződjön meg róla, hogy a szívritmus
szenzor megfelelően képes adatot gyűjteni.
Alacsony töltöttség
Ha az akkumulátor töltöttsége 10% alá esne, azonnal töltse fel az órát. 10% töltöttségnél az
óra rezgő jelzést fog ad, és felugró üzenetet jelenít meg: a pipát megérintve bekapcsolhatja
az Energiatakarékos módot, az X-et megérintve a jelenlegi beállításokkal folytatja.
Töltés
- Helyezze az órát a töltő állványra, és bizonyosodjon meg, hogy a töltő csatlakozások
megfelelően érintkeznek az állvány fém nyúlványaival.
- Csatlakoztassa a töltő állványt egy szabványos, megfelelő minőségű USB töltőhöz.
Tippek:
- Ha hosszabb ideig nem használja, előfordulhat, hogy az óra nem kapcsol be. Ebben az
esetben töltse kb. 2 percig, mielőtt a töltés ikon megjelenik a kijelzőn.
- töltés előtt óvatosan törölje tisztára és szárazra a csatlakozókat.
Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK)
Helytelen lépésszámlálás
Lehetséges okok és megoldások: A berendezés rendellenes vibrációja: viselje megfelelően
az órát, hogy elkerülje a rendellenes vibrációt;
Sétáljon 10 lépésnél kevesebbet: 10 lépésnél többet sétáljon folyamatosan;
Csúszás vagy járás papucsban: normál testtartásban járni.
Nincs kijelző
Lehetséges ok és megoldás: Alacsony akkumulátor: csatlakoztassa a töltőt az óra
töltéséhez.
Nem sikerült szinkronizálni az adatokat az applikációval
Lehetséges okok és megoldások: A mobiltelefon Bluetooth ki van kapcsolva: kapcsolja be a
mobiltelefon Bluetooth funkcióját; Az Applikáció leállt vagy összeomlott: állítsa vissza a
"realme Link" APP-t; Bluetooth jeltartományon kívül: Kapcsolja be a Bluetooth-t, és közelítse
készülékét a mobileszközhöz.

