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BEVEZETÉS 
 
Köszönjük, hogy Haylou terméket választott! 
Kérjük, használatba vétel előtt olvassa el figyelmesen ezt a használati utasítást, hogy a 
készüléket könnyen és egyszerűen tudja használni. 
A jobb szolgáltatás elérése érdekében a használati utasítás tartalma megváltozhat! 
A készülék funkciói és tulajdonságai előzetes figyelmeztetés nélkül megváltozhatnak! 
Amennyiben eltérést tapasztal, keresse fel weboldalunkat a legfrissebb információkért! 
 
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 
 
Biztonsági figyelmeztetések 
Mindig tartsa be az alábbi előírásokat a készülék használata során. Ezzel csökkentheti a tűz, 
áramütés és balesetveszély kockázatát.  
Figyelem: Áramütés elkerülése érdekében ne töltse a terméket esőben vagy víz közelében.  
 
Karbantartás előtt húzza ki a készülékből a hálózati adaptert.  
Tartsa távol az órát magas hőforrástól. Védje az adapter kábelét. Vezesse úgy a kábelt, hogy ne 
lehessen rálépni, illetve ne sértse meg rá vagy mellé helyezett más eszköz. Különösen figyeljen 
a kábelre a készülék csatlakozójánál.  
Csak a készülékhez mellékelt USB kábelt használjon. Más kábel használata érvényteleníti a 
garanciát. Húzza ki az adaptert (nem tartozék) a fali aljzatból, amikor nem használja azt a 
készülék töltéséhez.  
 

- Tartsa az órát és tartozékait gyermekek által nem elérhető helyen. 
- Ne használjon kémiai / vegyi anyagokat a készülék tisztításához 
- A készüléket csak arra felhatalmazott személy (márkaszerviz) szerelheti szét. 
- Beázás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket. Ne vegye le a hátlapot és a szárításhoz 

ne használjon melegítő / szárító eszközt, pl. hajszárító, mikrohullámú sütő, stb. 
- Bármilyen kérdés felmerülése esetén forduljon a szervizhez. 
- Ne használja a készüléket extrém hőmérsékleti körülmények között (0°C alatt és +45°C 

felett), mivel ez megrövidítheti a készülék élettartamát és károsíthatja az akkumulátort. 
- Ne dobálja, kopogtassa vagy zárogassa a készüléket, mivel ez sérülést okozhat a készülék 

alaplapján. 
- Ne javítsa, vagy ne javíttassa a készüléket arra nem felhatalmazott szervizben. 
- Huzamosabb használat esetén, vagy folyamatos terhelés mellett az óra valamelyest 

felmelegedhet. Ez normális jelenség. 
- A kijelző sérülésének elkerülése érdekében ne helyezzen nehéz tárgyakat az órára. 

 
- Az internetre, vagy egyéb hálózatokra, mint pl. számítógépekre való csatlakozás során a 

készülékre vírusok, kéretlen applikációk vagy egyéb ártalmas programok települhetnek. 
- Kérjük, csak olyan kapcsolódási kéréseket, vagy letöltött fájlokat fogadjon / nyisson meg, 

amelyek biztonságos helyről származnak. 
- Készítsen biztonsági másolatot a fontos adataidról az adatvesztés elkerülése érdekében. 

 
- Ez a készülék Lithium-Ion Polymer akkumulátort tartalmaz.  
- Nem megfelelő kezelés esetén kigyulladhat, vagy égési sérüléseket okozhat. 
- Ennek elkerülése érdekében az akkumulátort soha ne szereld szét.  
- Ne használja az órát az alábbi környezetekben: benzinkút, kémiai anyagokat tároló 

raktárak, kórházak, gyúlékony gáz vagy egyéb vegyi anyag közelében. 
- Az orvosi műszerekkel való interferencia elkerülése érdekében, ne használd a készüléket 

kórházakban, rendelő intézetekben, intenzív osztályokon, sürgősségi ellátó osztályokon. 
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- Repülőgépen kövesd a repülésbiztonsági utasításokat, és amikor szükséges, kapcsold ki 
a készüléket. 

 
- A saját és más emberek biztonsága érdekében, vezetés közben ne használja az órát. 
- Ne használja a készüléket rendeltetésszerű használatán kívül más célra! 
- Ne terjesszen szerzői joggal védett tartalmat. 
- Ne használjon sérült töltőt, vagy akkumulátort. Ne tárolja a készüléket mágneses tér 

közelében. 
- Ne töltse a készüléket hosszabb ideig (napokig), a túltöltés csökkentheti az akkumulátor 

élettartamát.  A hosszabb ideig nem használt készülék is lemerül, használat előtt újratöltést 
igényel. Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból. Az akkumulátort kizárólag 
rendeltetésszerűen használja. 

- Az óra szoftverének / firmware-ének módosítása, vagy nem hivatalos szoftverek 
használata adatvesztést és a készülék károsodását okozhatja, és azonnali 
garanciavesztéssel jár 

- Az összekapcsolt okostelefon típusától függően a funkciók, vagy azok megjelenése 
eltérhet a használati útmutatóban leírtaktól. 

- Az okosórával járó alapértelmezett alkalmazások frissülhetnek, vagy megváltozhat a 
támogatottságuk előzetes figyelmeztetés nélkül. 

- Bizonyos tartalmak a szolgáltató, a régió, a modell műszaki tulajdonságai, illetve a 
készülék szoftverének függvényében eltérőek lehetnek 

 
Figyelmeztetés: 

- A biztonsági előírások nem korlátozódnak a fent leírt esetekre, kérjük, minden esetben 
legyen körültekintő.  

Vízállóság: 
- Megfelel az IEC 60529:2013 szabvány IP68 védelmi szint követelményeinek. Megfelel a 

mindennapi vízálló igényeknek, és viselhető és használható edzés (izzadságnak kitett), 
esős napok és kézmosás során; ne használja úszáshoz, zuhanyozáshoz, szaunázáshoz, 
szörfözéshez és más nagy sebességű vízi tevékenységekhez. A készülék folyadékba 
merülése által okozott károkra, amikor nem megfelelő körülmények szerint használják, a 
garancia nem terjed ki. 

Kijelző tisztítása 
Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet.  
Az ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, 
mint pl. kamera lencsetisztító kendő.  
Ha általános tisztító csomagot használ, ügyelj arra, hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a 
kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a folyadékkal.  
 
A készülék tisztítása  
A készülék külső felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja meg. 
 
Hulladékkezelés 
A hulladékkezelésre a 2012/19/EU európai irányelv vonatkozik. 
Az elektronikus hulladékot a háztartási hulladéktól elkülönítve kell elhelyezni az arra kijelölt 
helyen. További információt a helyi önkormányzattól vagy környezetvédelmi szervektől kérhet. 
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Gyártó: 
Dongguan Liesheng Electronic Co., Ltd.. 
Cím: Room 401-410, Building 1, No. 86 Hongtu Road, Nancheng District, Dongguan District, 
Guangdong, China. 
 
Megfelelőségi nyilatkozat (Kivonat) 
A forgalomba hozó kijelenti, hogy a készülék megfelel a rendeltetésszerű használatnak és az 
előírásoknak megfelelően termékmatricával, jótállási jeggyel és magyar nyelvű használati 
útmutatóval kerül forgalomba. 
A gyártó által közzétett nyilatkozat alapján a termék CE megfelelőségi jellel kerül a forgalomba a 
79/1997.(XXII.31.) IKIM rendelet 5.§ (1) bekezdésének és a 2014/53/EU direktívának 
megfelelően. 
 
Minőségtanúsítás 
A forgalomba hozó tanúsítja, hogy a készülék a 2/1984. (III.10.) IpM-BkM. Sz. rendeletben 
előírtak szerint megfelel a leírásban szereplő műszaki jellemzőknek. 
© 2022 Minden jog fenntartva a WayteQ Europe Kft. részére. 
 

   
 
TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK: 

 
• Megnevezés: Haylou RS4 
• 1,78”-os színes AMOLED érintőkijelző 368×448 
• Pulzusmérő, mozgásérzékelő, véroxigénszintmérő szenzor 
• Bluetooth 5.1 kapcsolódás 
• Kompatibilitás: Android 6.0+ / iOS 11.0+ 
• 20 mm szabványos, cserélhető óraszíj  
• 230 mAh akkumulátor, üzemidő: 10 nap 
• Működési hőmérséklet: 0-45 °C 
• Tömeg: 48, gramm (szíjjal) 
• Méret: 45.2x37.2x11.1 mm 

 
A DOBOZ TARTALMA 
 

• Haylou RS4 okosóra 
• USB töltő 
• Használati útmutató 
• Jótállási jegy 
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KEZELŐSZERVEK 
 

  
 

  
 

 
 
  

Funkció gomb 

Töltő érintkező 

Pulzus mérő 

Tápkábel 
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AZ ÓRA TÖLTÉSE 
 
Töltéshez használja a mellékelt töltőt. Ellenőrizze, hogy a töltő érintkezők megfelelően 
érintkeznek. Használjon megfelelő töltő adaptert (nem tartozék), 5V / 0,5A (vagy nagyobb) 
teljesítményűt. Ha hosszabb ideig nem használta az órát, akkor a töltés jelzés megjelenéséhez 
hosszabb időre is szükség lehet. Figyeljen arra, hogy a töltő érintkezők mindig szárazak legyenek! 
Első használat előtt töltse fel az óra akkumulátorát! 
 

 
 
AZ ALKALMAZÁS LETÖLTÉSE 
 
Nyomja meg a funkció gombot és tartsa nyomva a bekapcsoláshoz. A kijelzőn megjelenik egy 
QR kód. Olvassa be telefonjával a QR kódot a Haylou Fun alkalmazás telepítéséhez. A QR kódot 
innen is beolvashatja: 
 

 
 
Megjegyzés:  
Az alábbi utasítások tájékoztató jellegűek. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat! 
 
Indítsa el a Haylou Fun alkalmazást és adjon hozzá új eszközt az „Add device” gombbal.  
 
Megjegyzés:  
1. A csatlakoztatás folyamán a Bluetooth funkció legyen bekapcsolva. 
2. Ha a csatlakoztatás nem sikerül vagy lecsatlakozik a készülékről, akkor nyomja meg a funkció 
gombot 3 másodpercig és válassza a gyári állapotra állítást az órán. Próbálja újra a 
csatlakoztatást.  
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AZ ÓRA VISELÉSE 
 
Helyezze fel a csuklójától egy ujjnyi távolságra. Állítsa be a szíjat megfelelően szorosra.  
Megjegyzés: túl laza szíj esetén a pulzusmérő nem tud megfelelően működni. 
 

 
 
SZÍJ LEVÉTELE ÉS FELHELYEZÉSE 
 
Ha le kell cserélnie a szíjat, akkor kövesse az alábbi ábrát.  
 

 
 
GYAKORI KÉRDÉSEK 
 
1. A készülék rendszeresen csatlakozik és lecsatlakozik 
 
Ez előfordulhat, ha idegen tárgy kerül a készülék és a telefon közé. Az emberi testben lévő fém 
implantátumok vagy viselt fém ékszerek hatással lehetnek a Bluetooth kapcsolat stabilitására.  
 
Ellenőrizze, hogy a készülék energiaszintje megfelelő-e. 
 
iPhone esetén ellenőrizze, hogy nincs-e a telefon túl sok Bluetooth eszközhöz társítva. Ha igen, 
távolítson el néhány eszközt a Bluetooth beállításokban. 
 
Android telefon esetén javasolt, hogy beállítsa a Haylou Fun alkalmazás védett, háttérben történő 
futása biztosítva legyen, amely növeli a csatlakozás stabilitását a telefon és a készülék között. 
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2. A készülék nem található az alkalmazásban 
 
Nyomja meg a gombot az órán. Ha a kijelző nem éled fel, csatlakoztassa az órát a töltőre az 
akkumulátor töltéséhez. 
 
Ha az óra másik telefonhoz van csatlakoztatva, akkor szüntesse meg a kapcsolatot és állítsa az 
órát gyári állapotra a csatlakoztatáshoz. 
 
iPhone esetén tiltsa le az órát a Bluetooth eszközök között: Rendszer beállítások (System 
settings) → Bluetooth → koppintson a ⓘ ikonra → Eszköz letiltása (Ignore this device). 
 
Ha az óra elegendő energiával rendelkezik és a telefon közelében sem található, akkor indítsa 
újra a telefon Bluetooth funkcióját. 
 
Ha Android telefon esetén nem található meg az óra, ellenőrizze, hogy a helymeghatározás ki 
van-e kapcsolva a telefonon. Ha ki van kapcsolva, kapcsolja be és keresse meg újra az órát. 
 
Megjegyzés: Ha a probléma nem oldódik meg a fenti tanácsok ellenére sem, indítsa újra a 
Bluetooth funkciót vagy a telefont. 
 
3. Mikor kezdi meg az óra a lépések számlálását? 
 
A napi szokások felismerése és a pontosabb lépésszámlálás érdekében a valós lépésszámlálás 
akkor kezdődik meg, ha megtett legalább 10 lépést (20 lépést éjszaka).  
 
4. Az alkalmazás nem fut a háttérben hosszú ideje Android telefonon és nincs üzenet értesítés  
 
Az Android rendszer korlátai miatt, ha egy alkalmazás a háttérben fut a bejövő hívások, üzenet 
értesítések és GPS követés funkciók nem működnek megfelelően, be kell kapcsolni az energia 
kímélő funkciót és az automatikus indítást a rendszer engedélyekre. 
 
Android telefon esetén javasolt a Haylou Fun alkalmazást védett háttérben futó alkalmazásnak 
beállítani a telefon és az óra közötti stabil kapcsolat érdekében. 
 
5. Azonnali üzenetek használata 
 
Nincs értesítés olyan üzeneteknél, mint pl. QQ, WeChat, FaceBook és hasonlók 
 
(1) Ellenőrizze, hogy a QQ, WeChat, FaceBook és hasonló alkalmazások számára engedélyezett 
az értesítősáv használata 
(2) Indítsa újra az alkalmazást az értesítések engedélyének megadása után 
(3) Lépjen be a „Kiegészítő funkciók”-ba és nyissa meg az „Alkalmazás értesítések” beállítását.  
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Nincs értesítés a bejövő hívásokról 
 
(1) Ellenőrizze, hogy a Névjegyek/Kapcsolatok engedélye be van-e kapcsolva 
(2) Ellenőrizze, hogy a Tárcsázó engedélye be van-e kapcsolva 
(3) Ellenőrizze, hogy a Hívásnapló engedélye be van-e kapcsolva 
 
Nincs értesítés SMS üzenetről 
 
(1) Ellenőrizze, hogy a Névjegyek/Kapcsolatok engedélye be van-e kapcsolva 
(2) Ellenőrizze, hogy az SMS üzenetek engedélyei be vannak-e kapcsolva 
 
6. Nincs azonnali értesítés hívásokról és üzenetekről 
 
Ha a telefon támogatja az azonnali értesítés küldést: 
 
(1) Ellenőrizze, hogy az értesítés emlékeztető felületen, minden elem, amelyre emlékeztető 
szükséges be van kapcsolva. 
 
(2) Ellenőrizze, hogy a „Ne zavarjanak” funkció a telefonon be van-e kapcsolva 
 
(3) Keresse meg az értesítések kezelését a telefon beállítás menüjében és engedélyezzen 
minden értesítést. 
 
(4) Ha üzenete érkezik, ellenőrizze, hogy a telefon értesítősávján megjelenik-e erről értesítés.  
 
(5) Az azonnali üzenet értesítés folyamatos Bluetooth kapcsolatot igényel. Ne kapcsolja ki a 
Bluetooth funkciót a telefonon. 
 
(6) iPhone készülék esetén ellenőrizze, hogy a telefon Bluetooth csatlakozása párosítva van-e 
az órával (a Bluetooth eszköznél van-e felkiáltójel az eszköz neve mellett). 
 
(7) Android telefon esetén, javasolt, hogy a Haylou Fun alkalmazást védett háttérben futó 
alkalmazásnak állítsa be a stabil kapcsolat érdekében. 
 
7. Miért nem érkezik értesítés a WeChat, QQ és egyéb alkalmazás üzeneteiről miután 
beállítottam az értesítéseket? 
 
(1) Ellenőrizze, hogy van értesítés a telefon értesítősávjában. Ha nincs érkezett üzenet az 
értesítősávban, lépjen be a rendszerértesítésekbe és nyissa meg a WeChat és a QQ 
értesítéseket. 
 
(2) Ha elindította a QQ, WeChat és egyéb alkalmazásokat PC-n és továbbra is szeretné, hogy az 
üzenet értesítések megérkezzenek, be kell állítania a „Mobiltelefon értesítések visszaállítása” 
funkciót a QQ, WeChat és egyéb alkalmazásokban. 
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(3) Az órának csatlakoznia kell a mobiltelefonhoz folyamatosan és a Bluetooth funkciónak 
bekapcsolva kell lennie.  
 
8. A Bluetooth funkciónak végig bekapcsolva kell lennie az óra használata során? 
 
(1) Az olyan funkciók, mint a lépésszámlálás, alvásfigyelés, pulzusmérés, stopper, ébresztő és 
tétlenség emlékeztető nem igényel folyamatos Bluetooth kapcsolatot. Az órát csak 
tevékenységek közben kell viselnie. A tevékenység végén indítsa el az alkalmazást, a telefon és 
az óra automatikusan csatlakozni fog, így ellenőrizheti az adatokat a szinkronizáció végeztével. 
 
(2) Az olyan funkciók, mint a hívás jelzés, alkalmazás értesítések, keresés, telefon keresés, 
eszköz keresés, stb megfelelő működéséhez folyamatos Bluetooth kapcsolatra van szüksége.  
 
9. Hogyan történik az adatszinkronizálás? 
 
(1) Amikor a telefon Bluetooth funkciója be van kapcsolva, az automatikusan kapcsolódik az 
órához az adatok szinkronizálásához. A kézi szinkronizáláshoz húzza le a kijelzőt az alkalmazás 
kezdő képernyőjén.  
 
(2) Ha kapcsolódási hiba jelenik meg az adatok szinkronizálása során, próbálja meg az 
alábbiakat: húzza le a kijelzőt az alkalmazás kezdőképernyőjén a kézi szinkronizáláshoz. Ha ez 
nem jár sikerrel zárja be az alkalmazás háttérben történő futását és indítsa el újra. 
 
(3) Ha ez sem hoz eredményt, kapcsolja ki és be a Bluetooth funkciót vagy indítsa újra a telefont. 
 
10. Mennyi adatot tud tárolni az óra, ha a telefon nincs a közelben? 
 
(1) Az óra az adatokat elkülönítetten tárolja, így nem szükséges magával vinnie a telefont 
futáshoz. Ha szükséges az adatok szinkronizálása, kapcsolja be a Bluetooth funkciót a telefonon, 
indítsa el az alkalmazást helyezze az órát a közelbe és a csatlakozás automatikusan megtörténik. 
 
(2) Az óra legfeljebb az utolsó 7 nap adatait tudja tárolni. 
 
11. Miért nem jelenik meg vagy frissül az időjárás információ az órán? 
 
Némelyik eszköz támogatja az időjárás funkciót, némelyik nem. 
 
Az óra közvetlenül nem frissíti az időjárás adatokat. Ehhez csatlakoznia kell az alkalmazáshoz 
és az alkalmazás fogja szinkronizálni az időjárás adatokat. Ha az ön készüléke támogatja az 
időjárás funkciót, de az időjárás adatok nem szinkronizálódnak, próbálja az alábbiakat: 
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(1) Engedélyezze az alkalmazásnak a helymeghatározást és a hálózati hozzáférést. 
 
(2) Kézzel elindíthatja a szinkronizálást az alkalmazás kezdő képernyőjén és az időjárás adatok 
szinkronizálása megtörténik. (Koppintson az időjárás felületre, hogy ellenőrizze az időjárás 
adatok érkezését.) 
 
12. Mi a teendő, ha a frissítés nem sikerül? 
 
(1) Az akkumulátor energiaszintje 50% vagy magasabb legyen. A frissítés nem végezhető el, ha 
az energiaszint 50% vagy alacsonyabb. 
 
(2) Ha a frissítés nem sikerül, az alkalmazás automatikusan újra csatlakozik. Ha az automatikus 
csatlakozás sikertelen, kézzel szinkronizálhatja az adatokat az újracsatlakozáshoz. 
 
(3) Két perces várakozás lehet néhány eszköz esetén, ha a frissítés sikertelen (nincs válasz az 
eszköz felől ez alatt) mielőtt a csatlakozás újraaktiválódik. 
 
13. Az óra nem tölthető 
 
(1) Ellenőrizze, hogy az USB csatlakozás energiaellátása megfelelő. 
 
(2) Ellenőrizze, hogy az USB csatlakozás megfelelő. 
 
(3) Ha szennyeződés, rozsda, egyéb dolog van a töltőérinkezőkön a töltés nem lesz megfelelő. 
 
(4) Ha az energiaszint túl alacsony, akár 2 perc is eltelhet, mire a töltés jelzése megjelenik. 
 
14. Tölthető az óra hordozható akkumulátorról? 
 
Az óra nem alkalmas hordozható akkumulátorról történő töltésre. 
 
A hordozható akkumulátorok többnyire mobiltelefonok töltésére vannak fejlesztve, amelyek töltési 
áramerőssége legalább 1A. Ha a telefon teljesen feltöltött csepptöltésre vált és a töltés 
áramerőssége nagyon alacsony lesz. Ilyen esetben néhány hordozható akkumulátor kikacpsolhat 
energiatakarékosság miatt. Mivel az óra töltési áramerőssége viszonylag alacsony a hordizható 
akkumulátor tévesen azt érzékelheti, mintha a telefon feltöltött volna és így kikapcsol és nem tölti 
fel az órát.  

IMPORTŐR: 
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