
Gyorsútmutató

1. Töltés
Illessze a töltõdokkoló kiálló részét a csuklópánt szíjának pozícionálónyílásába, és kapcsolja be a csatot. Az akkumulátorszint 
megjelenik a képernyõn.

 

· Töltés elõtt törölje meg a töltõ portot, amíg száraz nem lesz.

 

· A töltéshez használja a karpánthoz kapott hivatalos töltõkábelt.

 

· A karpánt automatikusan bekapcsol töltés után. A karpánt kikapcsolásához lapozzon a képernyõn, majd menjen a 

Pulzusérzékelõ

Továbbiak > Rendszer > Kikapcsolás (More > System > Power off) lehetõségre.

Érintésérzékelõ gomb

Képernyõ
Töltõ port
Foglalat

2. Huawei Health letöltése
Az alkalmazásáruházban keresse meg a „Huawei Health” alkalmazást, majd töltse le és telepítse a Huawei Health alkalmazást.

3. A csuklópánt és a telefonpárosítása

4. Segítség

A Huawei Health alkalmazás eszközlistájában válassza a karkötõt, és kövesse az utasításokat a képernyõn a párosítás 
befejezéséhez. 

Megtekinthet online segítséget a Huawei Health alkalmazásban a további információkért a csatlakozásról és funkciókról, valamint 
használati tippekrõl.

Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2019. Minden jog fenntartva.

EZ A DOKUMENTUM INFORMÁCIÓS CÉLOKAT SZOLGÁL, ÉS SEMMILYEN GARANCIA  ALAPJÁNAK NEM TEKINTENDÕ.

Védjegyek és engedélyek

A , a  , a  és a  a Huawei Technologies Co., Ltd. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei.

A Bluetooth® kifejezés és logók a Bluetooth SIG, Inc . tulajdonában álló, bejegyzett védjegyek, amelyeket a Huawei 

Technologies Co., Ltd. licenc alapján használ.
Az összes egyéb említett védjegy, termék, szolgáltatás és vállalatnév birtokosai esetenként a tulajdonosaik.
Adatvédelmi irányelvek
Ha szeretné jobban megismerni, hogyan védjük személyes adatait, olvassa el adatvédelmi irányelvünket a következõ weboldalon: 
http://consumer.huawei.com/privacy-policy, vagy a telefonjával való párosítástk övetõen olvassa el az adatvédelmi irányelveket 
és a szolgáltatási feltételeket az alkalmazás segítségével.

Robbantási területek
• Kapcsolja ki mobiltelefonját vagy vezeték nélküli készülékét, ha a robbantási területen vagy olyan helyen van, ahol a robbantási 

mûveletek megzavarásának elkerülése érdekében kérik a "rádiós adó-vevõ" vagy az "elektromos készülékek" kikapcsolását.

Mûködtetés és biztonság
• Jóvá nem hagyott vagy inkompatibilis elektromos adapter, töltõ vagy akkumulátor használata tûzveszélyhez, robbanáshoz 

vagy más veszélyhelyzethez vezethet. 

• Az ideális hõmérséklet: -10°C-tól +45°C-ig. 

• Egyes vezetékmentes eszközök negatív hatással lehetnek a hallókészülékekre vagy a pacemakerekre (szívritmus-
szabályozókra). További tájékoztatásért forduljon a szolgáltatóhoz.

• A szívritmusszabályzók gyártói azt javasolják, hogy a szívritmusszabályzóval fellépõ potenciális interferencia 
elkerülése érdekében legalább 15 cm-es távolságot tartson a szívritmusszabályzó és az eszköz között. Amennyiben 
szívritmusszabályzót használ, az eszközt a szívritmusszabályzóval ellentétes oldalon használja, és ne hordja a 
mellényzsebében.

• Tartsa készüléket és az akkumulátort távol a túlzott hõtõl és a  közvetlen napfénytõl. Ne helyezze hõt fejlesztõ eszközökre vagy 
eszközökbe, például mikrohullámú sütõbe, sütõbe vagy radiátorra. 

5. Firmware frissítés

A termék hibátlan mûködése érdekében törekedjen a legfrissebb ?rmware használatára

A frissítés menete:
- Lépjen be az okostelefonon a Huawei Health (Huawei Egészség) alkalmazásba.
- Válassza ki az Eszközök menüben a párosított eszközt, majd ezen belül keresse meg a Frimware frissítés menüpontot.
- Addig kellene a frissítéseket futtatni amíg naprakész nem lesz.
- Fontos, hogy a készülék legyen feltöltve és maradjon a telefon közelében amíg a frissítés tart.



• A készüléket a helyi jogszabályokkal és elõírásokkal összhangban használja. A balesetveszély megelõzése érdekében ne 
használja a vezeték nélküli eszközt vezetés közben.

• A készülék alkatrészei és belsõ áramkörei károsodásának elkerülése érdekében ne használja füstös, nedves, vagy koszos 
környezetben és mágneses mezõk közelében.

• Ne használja, tárolja, vagy szállítsa a készüléket ott, ahol tûz- és robbanásveszélyes anyagokat tárolnak (benzinkúton, 

üzemanyag-tárolónál, illetve vegyi üzemben). Ha ilyen környezetben használja a készüléket, az növeli a robbanások, 

tûzesetek veszélyét. 

• A helyi szabályozásoknak megfelelõen szabaduljon meg a készüléktõl, az akkumulátortól és a tartozékoktól. Tilos 
háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani. Az akkumulátor nem rendeltetésszerû használata tüzet, robbanást okozhat, 

és egyéb veszélyekkel járhat.

• Az eszközt tesztelésnek vetették alá, meghatározott környezetben víz- és porálló tulajdonsággal rendelkezik.

• A készülékben beépített, el nem távolítható akkumulátor található, ne kísérelje meg eltávolítani az akkumulátort, mert kárt 

tehet a készülékben. Az akkumulátor cseréjéhez vigye a készüléket hivatalos szervizközpontba.

• Ha az akkumulátor szivárog, ügyeljen, hogy az elektrolit ne érintkezzen közvetlenül a bõrével és a szemével. Ha az 

elektrolit a bõrére kerül vagy a szemébe fröccsen, akkor azonnal mossa le, illetve öblitse ki tiszta vízzel, és forduljon 

orvoshoz.

• A készülék töltésekor ellenõrizze, hogy a töltõ csatlakozó a készülékhez közel van bedugva az áramforrásba, és könnyen 

elérhetõ. 

• Ha nem használja, húzza ki a töltõt a konnektorból és a készülékbõl. 

Hulladékkezelésiésújrahasznosításitudnivalók

A terméken, az akkumulátoron, a papírokon, vagy a csomagoláson található áthúzott kuka szimbólum arra utal, hogy 

minden elektronikus terméket és akkumulátort külön erre a célra kialakított hulladékgyûjtõ pontra kell szállítani az 

élettartam lejártakor, tilos ezeket a rendes hulladékáramokon keresztül a háztartási hulladékkal együtt 

ártalmatlanítani. A felhasználó felelõssége a terméket a helyi törvényeknek megfelelõen a megfelelõ gyûjtõponton 

vagy szolgáltatón keresztül ártalmatlanítani az elektronikus és elektromos eszközök (WEEE), illetve akkumulátorok 

elkülönített újrahasznosítása érdekében.

A készülékek megfelelõ összegyûjtése és újrahasznosítása biztosítja, hogy az EEE hulladék megfelelõ módon, a hasznos 

anyagok megõrzésével kerül újrahasznosításra, továbbá gondoskodik az emberi egészség és a környezet védelmérõl. A 

helytelen kezelés, véletlen törés, sérülés és/vagy nem megfelelõ újrahasznosítás a készülék élettartamának végén ártalmas 

lehet az emberi egészségre és a környezetre. További információkért az EEE gyûjtõpontok helyérõl és használatáról, vegye 

fel a kapcsolatot a helyi hatóságokkal, viszonteladókkal, vagy a háztartási hulladék ártalmatlanítását végzõ szolgáltatóval, 

vagy látogasson a http://consumer.huawei.com/en/ weboldalra.

Veszélyes anyagok elleni védelem

A készülék és minden elektromos tartozéka megfelel az érvényes helyi, egyes káros-anyagok elektromos vagy elektronikus 

eszközökben történõ használatára vonatkozó rendelkezéseknek, így például az EU REACH, RoHS és akkumulátor (ahol 

tartozék) szabályozásoknak stb. A REACH és RoHS megfelelõségi nyilatkozatok megtekintéséhez látogasson a

 

http://consumer.huawei.com/certifcation weboldalra.

EU elõírásoknak való megfelelõség

Rádiófrekvenciás sugárzás hatásával kapcsolatos követelmények

A rádiófrekvenciás sugárzás (RF) hatására vonatkozó, fontos biztonsági információk:

A rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó irányelvek elõírásai értelmében az eszköz kizárólag a csuklón viselhetõ. Az 

irányelv betartásának hiányában a rádiófrekvenciás sugárzásnak való kitettség meghaladhatja a határértéket.

Nyilatkozat

A Huawei Technologies Co., Ltd. ezennel kijelenti hogy a CRS-B19S készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv alapvetõ 

követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A DoC (Declaration of Conformity) megfelelõségi nyilatkozat aktuális és érvényes verziója itt tekinthetõ meg: 

http://consumer.huawei.com/certifcation

A készülék az EU minden tagállamában használható.

A készülék használatakor tartsa be az országos és helyi jogszabályokat.

A helyi hálózattól függõen a készülék használata korlátozás alá eshet.

Tartozékok és szoftver információk

Javasolt az alábbi tartozékokat használni:

Töltõdokkoló: AF33-1                                                  Töltõkábel

A termék szoftververziója: CRS-B19S: 1.0.0.1

Az RF paraméterek (pl. frekvenciatartomány és kimeneti teljesítmény) a felhasználók számára nem hozzáférhetõk, és nem 

módosíthatók.

A tartozékokra és szoftverekre vonatkozó aktuális információkért tekintse meg a DoC (Declaration of Conformity) 

megfelelõségi nyilatkozatot a http://consumer.huawei.com/certifcation weboldalon.

 

Figyelem: A Huawei Technologies Co., Ltd. megfelelõséget megerõsítõ, kifejezett beleegyezése nélküli módosítás vagy 

átalakítás esetén a felhasználó elveszítheti azt a jogát, hogy az eszközt mûködtesse, használhassa.
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