sisteminin bluetooth'unu yeniden başlatın.
3. Uygulamayı arka planda kapatın ve tekrar açın.
4. Saati sıfırlayın.
5. Cihazı uygulama üzerinden yeniden eşleştirin.

Ürün Açıklaması

Dokunmatik
Ekran

Düğme

Şarj
Arayüzü
Kalp Atışı
Sensörü

Temel İşlemler

Açma/Kapatma
Şarj Kablosu
Bilek Kayışı

Kurulum

Her işlevin arayüzünü görüntülemek için yukarı, aşağı, sola ve sağa kaydırın.
Sağa kaydırarak önceki arayüze dönün.
Arama arayüzünü/menü arayüzünü görüntülemek için fiziksel düğmeye kısa basın.

Açma: Şarj olurken açmak veya otomatik olarak açmak için güç düğmesine uzun
basın.
Kapatma: Kapatmak veya kapatma arayüzüne geçmek için güç düğmesine uzun
basın ve kapatma'yı tıklayın.

Bileklikteki kulakçıkları ana gövdedeki kulak deliklerine “klik” sesi duyuncaya kadar
sokun. Bu sesi duyduğunuzda kurulum başarılı demektir.

Uygulamaya Bağlanma
Uygulamayı açın ve cihazı eşleştirmek için uygulama talimatlarını izleyin.
Eşleştirdikten sonra, cihaz tarafında bir arayüz istemi olacaktır. Eşleştirme işlemi
sırasında lütfen cep telefonunun Bluetooth'unun açık olduğundan ve cihazın cep
telefonuna yakın olduğundan emin olun.

Şarj Etme
Cihazın arkasındaki metal temas noktalarının şarj metaliyle eşleştiğinden emin olun.
Güç bağlandığında, ekranda bir şarj işareti görünecektir.
!

Not ：
Lütfen şarj için paketteki şarj kablosunu kullanın. Lütfen şarj etmeden önce şarj
portunu kurutun; şarj olmadığında, şarj kablosunu çekin ve temasın yanlışlıkla
metal nesneye dokunmasını ve yangına neden olmasını önlemek için gücü kesin.

Bilekliği Takma

Band Pro
MJ222 KULLANIM KILAVUZU

Aşağıdaki koşullar ekipmanın su geçirmezliğini etkileyebilir, bu nedenle kullanırken
buna dikkat etmelisiniz:
1. Ekipman düşürülürse, çarpılırsa veya başka darbelere maruz kalırsa;
2. Ekipman sabun, duş jeli, deterjan, parfüm, losyon, yağ vb. ile temas halindedir.
3. Sıcak banyoları, saunaları ve diğer yüksek sıcaklık ve yüksek nemli ortamları alın.
Sıvı girmesinden kaynaklanan ekipman hasarı ücretsiz garanti kapsamında değildir.

Cihazı bilek kemiğinden parmak genişliğinde bir mesafeye takın ve bilek
kayışının sıkılığını rahat bir konuma ayarlayın. En iyi ölçüm sonucunu alabilmek
için cihazın arkasının cilt ile temas etmesi gerekmektedir.

Su Geçirmezlik
Eşleştirme anormal olduğunda, lütfen aşağıdakileri deneyin:
1. Bir Android telefon ise, lütfen konum iznini açın.
2. Lütfen cep telefonu şebekesinin normal olduğundan emin olun ve cep telefonu
!

Cihazın Suya dayanıklılık derecesi, ömür boyu su geçirmezlik için IP67'dir ve elde
yıkama, soğuk duş, yağmur, yüzme ve sörf gibi yaşam senaryolarında normal
kullanımı destekler. Cihazın su geçirmezlik işlevi kalıcı olarak etkili değildir ve
zamanla zayıflayabilir.

Önlemler
1. Bu ekipman tıbbi bir cihaz değildir ve test verileri tıbbi tedavi veya diğer tıbbi
amaçlar için karar verilmesi için temel olarak kullanılamaz. Sağlanan veriler ve
bilgiler yalnızca referans amaçlıdır.
2. Cihazın depolama alanı sınırlıdır ve 7 günlük veri tasarrufu sağlayabilir. Veri
kaybını önlemek için, her gün senkronizasyon için uygulamay bağlanmanız
önerilir.
3. Cihaz tarafından ölçülen sıcaklık, yalnızca Giyme pozisyonundaki cilt sıcaklığıdır.
Cilt sıcaklığı, ortam sıcaklığından ve giyilen giysilerden büyük ölçüde etkilenir ve
derin vücut sıcaklığını tam olarak yansıtamaz.

