ALPHA M7 OKOSÓRA
SPORT ÓRA

I. Okosóra csatlakoztatása a telefonhoz Bluetooth
kapcsolattal
1. Töltse le a SMART-TIME PRO APP alkalmazást a Google Play,
vagy az Apple Store (IPhone) áruházból és telepítse fel a
telefonra.

2. A telepítés után regisztráljon egy fehasználói fiókot az
alkalmazás útmutatójának megfelelően.
3. A telefonhoz történtő csatlakoztatáskor engedélyezze a két
eszköz közötti kommunikációt (adatok szinkronizálása)
Nyissa meg az alkalmazást -> device -> add new device ->
válassza ki az MC GPS WATCH / MS GPS WATCH eszközt
4. Csatlakoztassa az eszközt a telefonhoz Bluetooth
kapcsolaton keresztül (válassza ki a okostelefonon a Bluetooth
eszközök listájából az MC GPS WATCH / MS GPS WATCH
eszközt), majd az óra kijelzőjén hagyja jóvá azt. Az óra
kijelzőjén megjelenő kék Bluetooth ikon azt jelzi, hogy a
csatlakozás sikeresen megtörtént a Bluetooth 4.0 keresztül.

IPhone használóknak Bluetooth 3.0
esetén első lépésként meg kell
nyitniuk a Bluetooth kapcsolatokat
és párosítani az MC GPS WATCH /
MS GPS WATCH eszközt. Amikor a
Bluetooth ikon kék és narancssárga
színre vált a kapcsolat létrejött az
óra Bluetooth 4.0 és a telefon 3.0
verziója között.

IPhone használóknak Bluetooth 3.0 esetén második lépésként
az órán ki kell választani a Bluetooth eszközök között az
telefont, amikor a Bluetooth ikon kék és narancssárga színre
vált, a kapcsolat létrejött az óra Bluetooth 4.0 és a telefon 3.0
verziója között.

Android használóknak a Bluetooth 3.0 csatlakoztatási eljárás a
következő. Kattints a Bluetooth 3.0 párosítás pontra ez után a
kapcsolat létrejött, a Bluetooth ikon kék és narancssárga színre
vált. Amennyiben ez az eljárás nem vezet célra, akkor az
IPhone-ra vonatkozó fenti írás szerint járjon el.

II. Az okosóra funkciói
1. Változatható számlap: tartsa nyomva a kijelzőt 2 mp-ig,
ezután jobb/balra húzva keresse ki a használni kívánt stílust,
majd röviden nyomja meg azt.

2. A fő kezelőfelület megnyitásához fentről lefelé húzza végig
az ujját a kijelzőn. Ekkor a menü megjelenik.

1) Anti-interferencia mód
2) Beállítások: Nyelv, Idő, Kijelző, Reset, Az óráról
3) Akkumulátor kímélő mód
4) Kijelző fényereje
5) Képernyő zár
3. Húzza végig alulról felfelé az ujját a kijelzőn:
Az egészség (lépésszámláló, pulzus, vérnyomás) és sport
(beltéri és kültéri sportok) alkalmazás.

Értesítések: megtekintése, törlése
Beállítások: Nyelv, Idő, Kijelző, Reset, Az óráról
Zene lejátszás: Szünet, indítás, előző és következő szám,
hangerő állítás
Naptár
Relaxációs gyakorlat: állítsa be a légzésgyakorlat idejét
Ébresztő: 8 időpont menthető
Mozgáshiány: beállítható az órán és applikációban az
emlékeztető funkció
Telefon megkeresése: kapcsolódás szükség, az indítást
követően, ha telefon hatótávon belül van akkor csörögni kezd.
Távirányító: telefon kamerájának indításához használható
Légnyomás: a légnyomást méri
Magasság: kijelzi az aktuális magasságot, és monitorozható az
magasság szint az adott napra
Iránytű: a beállításához jó jelerősség szükséges. Amennyiben
nem ad vissza információt, akkor mozgassa fel-le, balra-jobbra
360° fokos szögben az órát.
Eszközök: visszaszámlálás, stopper, számológép, iránytű,
magasság, légnyomás
Mozdulat: képernyő ébresztés mozdulatra beállítása
Témák: 8 választható stílus
Időjárás: Folyamatos kapcsolat szükséges, helyi időjárás
megjelenítése

4.Gyors funkciók elérése. A kijelzőt balra, vagy jobbra húzva
elérhetők az alábbiak: egészség, légnyomás, magasság,
iránytű, lépésszámláló.

III. Üzenet értesítési beállítások
1. Engedélyezze telefonján a különböző üzenetküldő
alkalmazások értesítésének előnézetét ahhoz, hogy az óra
kijelzőjén is megjelenjen.
2. Nyissa meg a SMART-TIME PRO APP alkalmazást, kattintson
az SMS értesítések idejének beállításához, hogy mikor szeretne
értesítéseket kapni.
Az egyik döntő tényező abban, hogy az okosóra képes-e
üzenetet fogadni, az az, hogy az okostelefonon felugró
ablaknak engedélyezve kell lennie az üzenet fogadásakor. (az
ábrán látható módon).

IV. Időjárás információk megjelenítése
Szinkronizálás lépései:
1. Telefon beállítás: GPS bekapcsolása és használatának
engedélyezése a SMART-TIME PRO alkalmazás számára.
2. A használati útmutatónak megfeleően csatlakoztatni kell az
órát a telefonhoz.
3. Amikor az óra csatlakozott, nyissa meg a SMART-TIME PRO
alkalmazást és görgessen le a szinkronizáció frissítéséhez.
Időjárás adatok szinkronizálásának feltételei:
1. Engedélyezze a hely adatokhoz való hozzáférést a telefonon.
2. Telefon beállítások között engedélyezze az állandó
hozzáférést a GPS-hez a SMART-TIME PRO alkalmazás
számára.

Megjegyzés: Az órán található időjárás alkalmazás harmadik
féltől származik, így a telefonon látható adatok eltérhetnek az
órán láthatótól (általában 1 - 2 °C különbség).
Ha nem látszanak az időjárás információk a csatlakoztatást
követően, akkor ellenőrizze a beállítások, szükség esetén
ismételje meg azokat, amíg az alábbihoz hasonló felület meg
nem jelenik.

V. Alvás elemzés
Az alvás elemzés az okosórán beállított időintervallum alatt
történik 22:00 - 10:00 között. Az elemzéshez az alvás alatti
mozdulatok és a pulzus szolgálnak alapul.

VI. Sport mód
Amikor sportolni szeretne, kapcsolja be az órán a sport módot
és indítsa el a választott foglalkozást. Az edzés végeztével
nyomja meg a jobb felső gombot, nyomja meg a pause (szünet)
gombot, és húzza felfelé a kijelzőt majd kattintson a pipára az
adatok mentéséhez.

1. Adatok mentése:
Nyissa meg a sport módot az órán és indítsa el az adatok
szinkronizálását a SMART-TIME PRO alkalmazásba.
2. Mozgás adatainak megtekintése: kattintson a mentés
(record) gombra az adatok megtekintéséhez.
3. SMART-TIME PRO ellenőrzése: helyezze az órát a csuklójára,
nyissa meg a sport módot, a mozgás befejeztével mentse az
adatokat, majd szinkronizálja az alkalmazásba, ezután láthatók
lesznek az adatok a mobiltelefonon.
4. SMART-TIME PRO edzés adatok mentése: amikor a memória
megtelik a korábbi adatok automatikusan törlődnek.
5. Korábbi adatok megtekintése a SMART-TIME PRO
alkalmazásban: nyissa meg az alkalmazást. Kattintson a dátum
ikonra a bal felső sarokban, a kék pontokkal jelölt dátumok a
mentett adatokat jelzik, ezek megtekinthetők.
Megjegyzés: Kültéri sport módhoz lehetőleg nyílt területet
válasszon, ahol a GPS jel erős.
Gyenge GPS jel miatt a sport módban rögzített adatokat
hiányosak lehetnek.

VII. Pulzus, vérnyomás monitorozása és az adatok
szinkronizálása
1. Pulzus monitorozás
Manuális mérés: Húzza balra a kijelzőt a pulzus mérés funkció
megnyitásához.
Automatikus mérés: Nyissa meg a telefonon lévő
alkalmazásban (APP-device-heart rate setting) a pulzus mérés
beállítást és adja meg a mérés időintervallumát.
Nyissa meg az "APP-Me-Settings" az adatok automatikus
szinkronizálásának beállításához, nincs szükség manuális
szinkronizálásra.

2. Vérnyomás mérés
A vérnyomás manuálisan indítható. Húzza felfelé az ujját az óra
kijelzőjén, válassza ki a Health (Egészség) menüpontot, és
kattintson a Blood Pressure (vérnyomás mérés) -re a mérés
elindításához.
Frissítse az adatokat a SMART-TIME PRO alkalmazásban a
pulzus és a vérnyomás adatok megjelenítéséhez.

VIII. Egyéb funkciók beállítása
1. Ébresztő óra
(1) Állítson be ébresztést az órán.
(2) Állítson be ébresztést az alkalmazásban. (Az ébresztés
ebben az esetben csak akkor működik, ha csatlakoztatva van
az óra a telefonhoz)

2. Kijelző ébresztésének beállítása
APP-device-Wake up gesture
(ébresztés kézmozdulatra),
beállításával megadható, hogy mely
időintervallumban világosodjon ki a
kijelző kézmozdulatra. Kattintson a
"wake-up gesture" funkcióra az
alkalmazásban, nyissa meg az idő
beállításokat, és állítsa be az
intervallumot.

3. Akkumulátor kímélő mód
Amikor az óra töltöttségi szintje kevesebb, mint 10%, akkor
felajánlja az akkumulátor kímélő üzemmódot.
Elfogadásakor az okosóra csak az időt fogja mutatni, más
művelet nem végezhető.
Amennyiben nem fogadja el az akkumulátor kímélő módot, az
óra normál üzemben működik tovább és viszonylag gyorsan
lemerül. A mielőbbi töltése ajánlott.
Megjegyzés: Az akkumulátor kímélő mód, manuálisan is
bekapcsolható. Kattintson az akkumulátor kímélő mód ikonra.
Ha véletlenül kapcsolta be a funkciót, akkor ugyanígy ki is tudja
kapcsolni.

IX. Hívások kezelése
1. Az óra támogatja a hívások kezelését Bluetooth kapcsolaton
keresztül.
2. Az óra (csak a GSM verzió) SIM kártyával is használható.

A hívásokat fogadhatja a telefonon keresztül is, az alábbi
eljárással.
1. Kapcsolja ki a Bluetooth-t a telefonon.
2. Válassza ki a telefon képernyőjén a hang kezeléséhez a
telefon hangszóróját.
Hívás közben az alábbi módon választhatja ki, hogy az órán
keresztül, vagy a telefonnal kívánja fogadni a hívást.
1) A telefon kijelzőjén a hívás
képernyőn válassza ki a
Bluetooth funkciót az órán
keresztül
történő
hívásfogadáshoz.
2) Válassza a hangszórót,
vagy a fülhallgatót, ha a
telefonon,
vagy
a
fülhallgatón keresztül akar
beszélni.
Melléklet: Amennyiben SIM kártya fogadására képes órát vásárolt,
helyezze be a kártyát az alábbi képen látható módon. Ilyenkor a
telefonhoz történő csatlakozás nélkül is képes hívást fogadni és
indítani. (Csak Nano SIM kártyával használható).

X. Tippek
1. Az óra és dátum folyamatos szinkronizálása miatt az
alkalmazás folyamatosan fut a háttérben. Az okosóra sok
funkciójához szükséges a dátum és idő folyamatos
szinkronizálása. Ezért kérjük, hogy a funkciók használata előtt
csatlakoztassa az eszközt a telefonhoz. Továbbá a
csatlakoztatást követően győződjön meg róla, hogy a SMARTTIME PRO alkalmazás fut a telefon háttér alkalmazásai között,
máskülönben megszakadhat a kapcsolat, és a funkciók nem
működnek megfelelően.
2. Akkumulátor élletartam: az MC GPS WATCH / MS GPS
WATCH okosóra beépített GPS-el és üzenet értesítés
funkcióval rendelkezik, a GPS használata gyorsabban meríti az
akkumulátort. Az okosóra a használattól függően körülbelül 2
napig bírja egy feltöltéssel. Folyamatos GPS használat mellett
ez az idő 12 órára csökken.
3. Vízállóság: az okosóra fröccsenő víz ellen védett (pára, eső,
kézmosás, arcmosás stb.), de búvárkodásra, úszásra, fürdőzés
és zuhanyzás közbeni használatra nem alkalmas!

XI. Töltési útmutató
A teljes feltöltéshez 2 óra szükséges. Amikor az óra teljesen
feltöltődött az akkumulátor ikon teli jelzése lesz látható. A
töltő felületet tisztítsa meg a töltés előtt a zárlat elkerülése és
a töltés hatékonyságának növelése érdekében.

Töltés: Kapcsolja ki az órát és helyezze a töltőbölcsőbe úgy,
hogy a csatlakozás megfelelő legyen. Pár másodperc múlva a
kijelzőn látható lesz a töltést jelző ikon.

Hibaelhárítás:
Az óra nem méri a pulzust: az óra folyamatosan méri a
használó pulzusát viselés közben. Amennyiben mégsem
látható érték a kijelzőn akkor ellenőrizze az óra viselésének
helyességét, ha nem megfelelő akkor állítson a szíj feszességén
és az óra pozícióján. Az igazítást követően nyissa meg a pulzus
mérés funkciót. Ha továbbra sem működik a funkció, akkor
ellenőrizze a SMART-TIME PRO alkalmazásban, hogy
engedélyezve van e a működése.

Egyéb problémák:
Az óra nem csatlakozik a telefonhoz. Ellenőrizze a telefonján,
hogy az óra látható e a telefonon a beállítások bluetooth
eszközök között, ha igen, akkor a Bluetooth jel megfelelő.
Ellenőrizze, hogy az óra nincs e esetleg másik eszközhöz
csatlakoztatva. Amennyiben más eszközhöz csatlakozik, akkor
szüntesse meg a kapcsolatot.

Jogi nyilatkozat:
1. Az okosórán megjelenő pulzus és vérnyomás adatok nem
használhatók orvosi, vagy vizsgálati célra.
2. Az öndiagnózi és a kezelés veszélyes. Csak képzett orvos
állapíthatja meg a magas vérnyomás és a rendellenes
szívműködés fennállását. Kérjük konzultáljon orvosával, ha
ilyet tapasztal.

3. Az óra nem megfelelő viselése, külső interferencia, és egyéb
ismeretlen okok miatt az óra téves pulzus és vérnyomás
adatokat jelezhet. Az időjárás és a fizikai állapot
befolyásolhatja a mért értéket.
4. Ne kezelje magát az óra által mért értékek alapján.
Konzultáljon orvosával, ha rendellenességet tapasztal a mért
értékekben. Nem vállalunk felelősséget az ilyen hibákért, és
nem vállalunk felelősséget az ilyen adatok és információk
felhasználásának következményeiért.

Garancia:
Az eszközre 1 év garancia vonatkozik, mely a készülék
vásárlásától számítandó, és a kereskedelmi számlával
érvényesíthető.
A termék sérülése és a nem megfelelő használatból eredő
meghibásodás esetén a garancia nem érvényesíthető!
A garancia az alábbi esetekben nem érvényesíthetó:
A. Baleset, vagy emberi hiba miatti sérülés.
B. Képesítés nélküli személy által okozott meghibásodás
tesztelés, javítás, szétszerelés következtében.
C. A túlzott mértékű elkoszolódás következtében történő
meghibásodás.
D. Az eszközzel nem kompatibilis kiegészítő használatát követő
meghibásodás.
E. Az eszköz természetes elhasználódásából adódó
meghibásodás.
F. Vis maior okozta károk.

