iWown i6 HR розумний фітнес-браслет
Інструкція користувача

1. З’єднання пристрою та смартфона

повернути кисть

підняти руку

4. Зарядка браслету
Зарядіть браслет протягом 45 хвилин перед першим використанням.
Для цього натисніть на корпус браслета знизу, де написано Remove. Видаліть
браслет з ремінця. Заряджайте пристрій за допомогою USB-зарядки з
параметрами 5В/1А.

Знайдіть на Google play store або App Store
додаток iWOWNfit Pro або відскануйте QR-код
і встановіть додаток на свій смартфон.
Увага! Додаток підтримує наступні ОС:
iOS 8 та вищі, Android 4.4 та вищі.
Запустіть встановлений додаток iWOWNfit Pro, оберіть відповідний браслет у
списку пристроїв і створіть з’єднання.
Увага! Bluetooth повинен бути увімкнений, розташуйте пристрій близько до
смартфона.
Після успішного з’єднання, синхронізуються час та дата, всі сервіси будуть
активовані.

2. Надягання браслету

5. Функції пристрою

не турбувати не турбувати
(вімкн.)
(вимкн.)

Надягніть браслет на руку, застібніть
настільки сильно, наскільки ви будете
відчувати себе комфортно. Ремінець не
повинен стискати руку, але й не може бути
занадто вільним.

Старт

інформація

не турбувати

Стоп

час

знайти
смартфон

дата

(починається)

3. Керування жестами
Є три способи керування жестами:
торкнутися екрану, підняти руку, або
повернути кисть руки.
торкнутися екрану

5. Функції пристрою

7. Попередження
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кількість
кроків

відстань
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повідомлення

час
дзвінка

тренування
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розклад

функції

час
бути активним

скинути
виклик

калорії
(ккал)

камера

будильник

оновлення

- Цей пристрій має електронні компоненти, що можуть спричинити травми при їх
неправильному використанні;
- Цей пристрій не є медичним засобом і не може використовуватися при лікуванні,
або медичних дослідженнях;
- За кермом, або в інших ситуаціях, що потребують зосередженності, не перевіряйте
повідомлення, дзвінки та іншу інформацію на браслеті;
- Цей пристрій не є іграшкою. Не давайте його дітям чи тваринам, які можуть
проковтнути пристрій або його частини;
- Довге носіння браслету може призвести до подразнення шкіри, або алергічної
реакції. Якщо ви помітили почервоніння шкіри, свербіж, або подразнення, зверніться
до лікаря за консультацією;
- Тримайте браслет подалі від гарячої води, кислотних чи лужних розчинів;
- Слідкуйте за натяжінням ремінця, щоб він не заважав вільному кровообігу;
- Час від часу знімайте браслет для того, щоб тримати його у чистоті і давати шкірі
дихати;
- Не розбирайте корпус пристрою. Якщо екран розбився чи пошкодився, припиніть
використання браслету;
- Не допускайте потрапляння браслета у пральну машину;
- Цей пристрій має деталі, що вміщують в собі шкідливі і отруйні елементи, що
можуть зашкодити довкіллю. Утилізуйте пристрій згідно місцевим правилам утилізації
шкідливих елементів;
- Не піддавайте браслет впливу низьких та високих температур;
- Не допускайте потрапляння браслету у сауну чи парну;
- Не тримайте браслет на сонці тривалий час;
- Не кидайте пристрій у вогонь. Батарея може вибухнути;
- Якщо браслет нагрівся, зніміть його з руки негайно;
- Не використовуйте абразивні матеріали для чищення браслету;
- Якщо браслет потрапив під воду, не заряджайте його до він не висохне;
- Браслет комплектується незйомною вбудованою батареєю. Не намагайтеся
витягнути її власноруч. Це призведе до руйнування пристрою;
- Заряджайте браслет сертифікованими зарядними пристроями, що відповідають
вимогам зарядки і параметрам, описаним у ції інструкції.

6. Параметри
Розмір: 49х19х10мм;
Ремінець: 252 мм;
Вага: 17,8 г;
Екран: OLED;
Батарея: вбудована літієва батарея;
Bluetooth: версія 4.0, відстань 10 м;
Ємність батареї: 75 мАг;

Водонепроникність: IP67;
Робочі умови: -20С+60С;
Системні вимоги: iOS 8 та вищі,
Android 4.4 та вищі, Bluetooth 4.0 та
вищі.
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