
C1 Pro fitﾐesz óra 

Haszﾐálati útﾏutató 

Miﾐiﾏális reﾐdszerkövetelﾏéﾐyek: 

 iOS 8.0 vag┞ újaHH 

 Aﾐdroid ヴ.ヴ vag┞ újaHH 

Figyelﾏeztetés 

Mielőtt Hárﾏil┞eﾐ, reﾐdszeres sporttevékeﾐ┞ségHe 
vag┞ diétáHa kezdeﾐe, ﾏiﾐdeﾐféleképpeﾐ koﾐzultáljoﾐ 
háziorvosával. Az óra valós időHeﾐ tudja ﾏérﾐi 
pulzusát, de orvosi felhaszﾐálásra ﾐeﾏ alkalﾏas. 

 

Gyors Heüzeﾏelés 

1. Töltse le a Da Fit ふaﾐgol ﾐ┞elvűぶ alkalﾏazást a 
Google Pla┞ áruházHól vag┞ az Apple App 
Store-Hól telefoﾐjára.  

2. Mielőtt haszﾐálatHa veﾐﾐé az órát, töltse fel 
az akkuﾏulátorát. Csatlakoztassa a Isíptetős 
töltő káHelt, úg┞, hog┞ a tüskék poﾐtosaﾐ 
illeszkedjenek. Az óra töltéséhez ﾐe 
haszﾐáljoﾐ g┞orstöltőt ふヱA-ﾐél ﾐag┞oHH 
áraﾏerősségぶ, ﾏert károsíthatja az órát és 
Isökkeﾐti az akkuﾏulátor élettartaﾏát. 

3. KapIsolja He telefoﾐjáﾐ a Bluetooth fuﾐkIiót, 
de ﾐeﾏ párosítsa Bluetooth kapIsolatoﾐ 
keresztül az órát. 

4. Iﾐdítsa el a Da Fit alkalﾏazást, majd válassza 

válasza ki a C1 Pro órát a listáHól és párosítsa 
telefoﾐjával. 

5. Az óra öﾐﾏagáHaﾐ - a telepített alkalﾏazás 
ﾐélkül is -, de ﾐéháﾐ┞ Heállítás Isak az 
alkalﾏazásHaﾐ állítható He. 

Az óra haszﾐálata 

Az óra ﾏeﾐüjéHeﾐ a ﾏeﾐü gomb egyszeri 

ﾏegﾐ┞oﾏásával ﾏozoghat. Az eg┞es ﾏeﾐüpoﾐtokat a 
goﾏH ﾐéháﾐ┞ ﾏásodperIes ﾐ┞oﾏva tartásával 
nyithatja meg. 

A ﾐ┞itó képerﾐ┞őﾐ az aktuális idő, dátuﾏ, az 
akkuﾏulátor töltöttsége és a ﾏegtett lépések száﾏa 

olvasható le. 
AlapállapotHaﾐ a ﾐ┞itóképerﾐ┞őt a ﾏeﾐügomb 

eg┞szeri ﾏegﾐ┞oﾏásával ﾐ┞ithatja ﾏeg vagy a 

Isuklója elforgatására is feléHresztheti az órát. 
Az óra Hejövő telefoﾐhívás esetéﾐ ふha az alkalﾏazás 
telepítve vaﾐ a telefoﾐraぶ rezgéssel jelzi a hívást és 
kiírja a telefoﾐköﾐ┞vHeﾐ tárolt ﾐevet. 

Meﾐüpoﾐtok 

1. Steps - Megtett lépések száﾏa. A ﾏeﾐüHe 
Helépve ふン ﾏásodperIig tartsa ﾐ┞oﾏva a 
ﾏeﾐügoﾏHotぶ a ﾏegtett távolság és az 
elégetett kalória olvasható le. 

2. Measure HR - Pulzusszáﾏ ふン ﾏásodperIig 
tartsa ﾐ┞oﾏva a ﾏeﾐügoﾏHot a ﾏéréshez) 

3. Running - A ﾏeﾐüHe Helépve a ﾏegtett 
távolság, lépésszáﾏ, elégetett kalória, 
pulzusszáﾏ és az eltelt idő olvasható le.  

4. Measure HP - Vérﾐ┞oﾏásﾏérés 

5. SPO2 - Véro┝igéﾐ ﾏérés 

6. Shutter - Telefon féﾐ┞képezőgépéﾐek elsütése 

7. Player - Telefoﾐ zeﾐelejátszójáﾐak vezérlése 

TeIhﾐikai speIifikáIió 

 Bluetooth: V4.0 

 Kijelző: ヰ.Γヶ" TFT 

 Akkuﾏulátor: ΓヰﾏAh, Heépített 
 Töltési idő: kH. ヲ óra 

 Készeﾐléti idő: kH. ヱヰ ﾐap 

 Csuklópáﾐt aﾐ┞aga: Szilikoﾐ 

 Ház aﾐ┞aga: Műaﾐ┞ag 

 Vízállóság: IPヶΑ 

 Töﾏege: ヲヵ g 

 KoﾏpatiHilitás: Aﾐdroid ヴ.ヴ / iOS Β.0 vagy 

újaHH 

Figyelﾏeztetések 

 Ne szedje szét az órát, ﾐe próHálja ﾏegjavítaﾐi 
 Ne teg┞e ki erős hőhatásﾐak 



 Az óra fizikai sérülése ふszíj elszakadása, törés, 
stH.ぶ vag┞ szoftveres Heavatkozás ﾏiatti 
ﾏeghiHásodása ﾐeﾏ tartozik a jótállás köréHe 

 A ﾏegjeleﾐített-rögzített adatok tájékoztató 
jellegűek, orvosi felhaszﾐálásra ﾐeﾏ 
alkalmasak 

 Üg┞eljeﾐ az USB Isatlakozó ﾏegfelelő iráﾐ┞ú 
Isatlakoztatására 

 Ne hag┞ja az akkuﾏulátort teljeseﾐ leﾏerülﾐi 
és az akkuﾏulátor feltöltődése utáﾐ ﾐe hag┞ja 
a töltőﾐ az órát 

 Ne haszﾐálja ﾏeleg vízHeﾐ, fürdés-tusolás, 
ﾏosogatás közHeﾐ 

 


