1. Встановлення ремінця, заряджання та вмикання
пристрою

Короткий посібник користувача

Короткий ремінець
встановлюється згори, довгий
ремінець встановіть знизу.
Для встановлення чи знімання
ремінця натисніть та рухайте
його в праву сторону від рухомого
вушка.

Пристрій активується
заряджанням, або затисненням
кнопки на правій стороні
годинника.
Використовуйте відповідний
зарядний пристрій з напругою
заряджання 5V, для повного
заряду пристрою знадобиться
близько 3 годин. Для заряджання
пристрою не рекомендується
використовувати універсальні
батареї.

2. Опис кнопок

4.Пульс

Кнопка
«Підтвердити»

Кнопка
«Назад»

Головний екран

Меню

* Натисніть будь-яку кнопку чи поверніть зап’ястя для розблокування
годинника, після того як значок блокування зник, годинник
розблоковано, можна керувати годинником за допомогою сенсорного
екрану.
* При відображенні головного екрану натисніть кнопку «Підтвердити»
для переходу до меню.
* Затисніть кнопку «Підтвердити» на 10 секунд для перезавантаження
годинника.
3. GPS
Смарт-годинник Hey 3S має вбудований високоточний GPSмодуль, перед використанням поза межами приміщення в режимі
«Спорт», здійсніть синхронізацію даних з застосунком на смартфоні,
це підвищить точність GPS та збільшить швидкість пошуку
місцерозташування.
При пошуку місцерозташування для кращого прийому сигналу GPS
необхідно знаходитися поза межами приміщення під відкритим небом,
в місцях з найменшою кількість перешкод.

Смарт-годинник Hey 3S має модуль вимірювання пульсу, для
здійснення моніторингу пульсу в стані спокою та підчас виконання
фізичних вправ. Для найкращого результату вимірювання пульсу
в стані спокою ступінь натягнення ремінця має бути такою щоб
можна було просунути один палець, для правильного вимірювання
пульсу годинник має знаходитися вище рівня зап’ястя на відстань
що дорівнює ширині пальця. Для більш точного вимірювання пульсу
підчас руху необхідно затягнути ремінець так щоб браслет не рухався,
зробити розминку перед виконанням фізичних вправ.
* Функція вимірювання пульсу застосовується лише для моніторингу
щоденної активності, та не має використовуватися в медичних цілях.
Правила гарантійного обслуговування

5. Сенсорне керування

Проведіть пальцем догори
чи донизу для перемикання
на відображення стану мети,
погоди, нагадувань чи QRкоду.

Проведіть пальцем
вліво чи вправо для
перегортання меню.

Натисніть на іконку для
переходу до відповідного
підменю.

Відображення повідомлень

Вимірювання пульсу

Біг

Секундомір

Таймер

Їзда на
велосипеді

Керування музикою

Пошук телефону

Налаштування

Зміна
циферблату

6. Відскануйте QR-код для завантаження додатку

Гарантійне обслуговування

При наявності претензій до якості компонентів, що виникли не по
[Відскануйте QR-код]
причині людського фактору, протягом 15 днів з моменту покупки
Після сканування QR-коду, виберіть «Відкрити за допомогою браузера»
(отримання) здійснюється гарантійний обмін (лише на аналогічну
для переходу до сторінки завантаження.
модель пристрою), гарантійний термін складає 1 рік. Для отримання
гарантійного ремонту не потрібно надавати товарний чек, необхідний
лише код пристрою, гарантійні послуги до лінійки продукції WeLoop
на даний момент надаються лише на території материкового Китаю.
Відскануйте QR-код для того щоб підписатися на публічний аккаунт
WeLoop, для вирішення гарантійних та експлуатаційних питань Ви
можете звернутися до онлайн-служби підтримки.
7. Підключення пристрою

Гарантійне обслуговування не надається у наступних випадках:

Після завантаження застосунку, та реєстрації аккаунту здійсніть пошук
та підключення пристрою.
Один смарт-годинник Hey 3S підключається лише до одного
смартфону, після завершення підключення Ви зможете отримувати
оповіщення про вхідні виклики, здійснювати синхронізацію даних для
відображення їх у застосунку і тд. На смартфонах на базі Android
необхідно надати відповідний дозвіл у центрі оповіщень, конкретні
кроки з налаштування дивіться на сторінці «Пристрій» у застосунку,
натисніть на «Вирішення питань» для пошуку методу налаштування
згідно моделі Вашого смартфону.
Без підключення до смартфону смарт-годинник Hey 3S також зберігає
дані про стан Вашої активності та пульс у стані спокою.

1.
Вичерпаний гарантійний термін;
2.
Пошкодження що виникли з причини необережного ставлення,
помилок чи зловживань (використання при високій температурі, високому тиску та інших суворих умовах; несправності та зовнішніх пошкодженнях що виникли в результаті стиснення, удару чи падіння);
3.
Самостійне розбирання, ремонт чи переобладнання; самостійне
розбирання та збирання пристрою, ремонт пристрою чи переобладнання пристрою;
4.
Використання неоригінальних запчастин чи компонентів;
5.
Використання що суперечить вимогам посібника користувача;
6.
Під гарантійне обслуговування не підпадає природне зношення
зовнішнього вигляду (окрім окремих випадків про які повідомлено окремо), але це не впливає на надання гарантійного обслуговування;
7.
Відсутність чека, неможливість підтвердження того що пристрій
знаходиться в межах терміну гарантійного обслуговування;
8.
Інші пошкодження що виникли за форс-мажорних обставин (пожежа, землетрус, удар блискавки та ін.)
9.
На даний момент гарантійне обслуговування надається лише на
території материкового Китаю (Примітка: більш детальну інформацію
з надання гарантійного обслуговування дивіться на офіційному сайті
WeLoop у розділі «Гарантійне обслуговування»)

8. Щоденний догляд
Якщо після фізичних вправ Ваше зап’ястя спітніло, обережно
витріть зап’ястя та годинник, після цього знову вдягніть годинник.
Використовуючи мило чи рідину для миття рук періодично очищуйте
поверхню годинника. Місце де годинник контактує зі шкірою має бути
сухим, у разі виникнення алергічних реакцій чи інших подразнень шкіри
зніміть годинник.
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