Bu ekranın alt başlığında
aktiviteleri bulunmaktadır.

spor

Bilekliğinize
ait
MAC
adresi
bulunmaktadır. Ortamda birden fazla
bileklik
var
ise
eşleştirmenizi
kolaylaştırmak için kullanabilirsiniz.

*** Mobile cihazınızdan gelen bildirimleri
açtığınızda akıllı bilekliğin ekranına gelir ve 5
saniye ön izleme imkânı sunar, tekrardan
bileklik üzerinden bu bildirimlere ulaşmak
isterseniz. Ana ekran üzerinde, “Step”
menüsünden sonra, “İnfo” adlı menü
içerisine düşecektir. Bu arayüzden gelen
bildirimleri bir kez daha kontrol edebilirsiniz.

YURTİÇİ SERVİS NOKTASI
FİRMA ADI

İL

ADRES

VERGİ NO VERGİ DAİRESİ

ZAFER MAH.
859 0979347
TT TEKNOLOJİ İSTANBUL
169 SOKAK NO: 20-22
ÜRÜNLERİ
ESENYURT - İSTANBUL
A.Ş.

AVCILAR

TELEFON
0 212 803 16 84

* Ürünün, kullanım esnasında
kırılmamasına, deforme olmamasına
ve zarar görmemesine; taşıma
esnasında,
hasar
ve
arıza
oluşmamasına, vurma, çarpma,
düşürme vb. gibi dış etkenler
nedeniyle zarar görmemesine dikkat
ediniz.

: Polosmart Smart Plus
: Akıllı Bileklik

Ürün aşağıdaki standartlara ve/veya diğer normatif belgelere uygundur.

EN 62479:2010
EN60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
ETSI EN301 489-1 v 2.1.1 (2017-02); ETSI EN301 489-17 v 3.1.1 (2017-02)
ETSI EN 300 328 v2.1.1 (2016-11)

SHENZHEN TIMEWAY TESTING LABORATORIES

Zone C, 1st Floor, Block B, Jun Xiang Da Building, Zhongshan Park Road West,
Tong Le Village, Nanshan District, Shenzhen, China
www.timeway-lab.com - 077-83448688

2019-05-15

CİHAZINIZIN KULLANMA ÖMRÜ
VE GARANTİ SÜRESİ
Aşagıdaki bilgiler sadece Türkiye içingeçerlidir.
* Cihazınızın kullanım süresi 3 yıldır.
* Bu ürünün garanti süresi 2 yıldır.
* AEEE’ye uygundur.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve
Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvurabilir.

Ekranları bulunmaktadır. Çıkmak için
tuşa 3 saniye basılı tutmanız
gerekmektedir.

4-Motion

• About

• Return

Ürün Adı
Ticari Adı

İthalatçı Firma:
TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.
Namık Kemal Mah. Tonguç Baba Cd. 121 Sk. No.: 1
Esenyurt / İSTANBUL
Tel: +90 212 803 16 84
www.ttteknoloji.com.tr

iOS

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici
işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilir.

• Batarya durumu

Hızlı bir şekilde bu ara yüzden çıkıp
ana menüye dönmenizi sağlar.

Alt

Biz TT Teknoloji Ürünleri A.Ş. aşağıda özellikleri verilen ürünü, sadece kendi
sorumluluğumuz altında, RE Direktifinin (2014/53/EU) temel gerekliliklerine
ve diğer gerekliliklere uygun olarak ürettiğimizi beyan ederiz.

7) Malın kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

• Yaktığınız kalori

Bu ekran ayarlar ekranıdır.
başlıklarında sırasıyla,

5-More

* Ürünü, ambalajına ve paketine
zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs)
etkenlere karşı koruyunuz.

DOC: 1905072

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya
satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10
iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir
malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir.

• Cihazı kapatmak için, ana ekranda

• Yürünen mesafe

Cihazınızı kullanmadığınız zamanlarda
şarjının bitmemesi için kapatmayı
sağlar.

miktarı/

* Taşıma ve nakliye işlemini orijinal
ambalajı ile yapınız.

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep
edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen
sorumludur.

• Cihazı açmak için, fonksiyon tuşuna 4
saniye basılı tutunuz.

• Adım sayar

Bulunmaktadır. Çıkmak için tuşa 3
saniye basılı tutmanız gerekmektedir.

yakma

* Taşıma ve nakliye sırasında
ambalajın
tamamen
kapalı
olduğundan emin olunuz.

b- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

• Menü içerisinde bir ara yüze girmek
ya da ara yüzden çıkmak için 3 saniye
boyunca
tuşa
basılı
tutmanız
gerekmektedir.

Ara yüzünde sırasıyla,

Bu ekranın ara yüzüne girdiğinizde
bilekliğinizin
arkasındaki
sensör
çalışacaktır. Biraz beklemenin ardından
size yakın değerlerde kan basıncınızı
gösterecektir. Çıkmak için yine tuşa 3
saniye basılı tutmanız gerekmektedir.

Bilekliğinizin ana ekran görüntüsünü
içinde
bulunan
seçenekler
ile
değiştirip özelleştirebilirsiniz.

İmalatçı Firma:
SHENZHEN KM TECHNOLOGY CO., LTD.
4 th Floor, Shenzhen Yongpeng, 2nd Floor, Gushu,
Xixiang, Baoan District, Shenzhen

c- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi
durumlarında;

• Bir kez bastığınızda ana menüde
dolaşma işlemini gerçekleştirirsiniz.

1-Step

• Mekik/ Kalori
Egzersiz süresi

• Shut

• İp atlama/ Kalori yakma miktarı/
Egzersiz süresi

Mobil cihazınızın ana ekranının sol
üstünde bulunan ayarlar kısmına
giriniz. Bildirim ara yüzüne giriş
yaptığınızda, burada çıkan ve
bilekliğinize düşmesini istediğiniz
bildirimleri açık konumuna getirip bu
ekrandan çıkış yapmanız yeterli
olacaktır.

İMALATÇI İTHALATÇI BİLGİLERİ

a- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

3- mmHg

Bilekliğin çok fonksiyonlu tek bir
dokunmatik tuşu bulunmaktadır. Tüm
komutları bu tuş ile gerçekleştirirsiniz.

• Theme

TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA
DİKKAT EDİLECEK HUSULAR

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın,

Akıllı bilekliğin modları

Bilekliğin Tuş komutları?

Bu ekranın ara yüzüne girdiğinizde
bilekliğinizin
arkasındaki
sensör
çalışacaktır. Biraz beklemenin ardından
size yakın değerlerde kalp atış
miktarını gösterecektir. Çıkmak için
yine tuşa 3 saniye basılı tutmanız
gerekmektedir.

• Koşu/ Kalori yakma miktarı/ Egzersiz
süresi

MOBİL
CİHAZ
BİLDİRİMLERİ
ÜRÜN
KULLANIMI
NASIL AÇILIR?

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

2-Nabız ölçer

ÜRÜN KULLANIMI

Akıllı bilekliğiniz ile mobil cihazınız
birbirine
Bluetooth
üzerinden
bağlanmaktadır. Mobil cihazınıza
“Yoho Sports” adlı uygulamayı
indirmeniz gerekmektedir.

Android

Mobil cihazınızın, ayarlar kısmından
Bluetooth’u açın. Uygulamanın ana
ekranının sol üst köşesinde bulunan
ara yüze girin. Burada “Aygıt” kısmına
giriniz. Beyaz kısmından sayfayı

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka
herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım
hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen
sorumludur.

“More” kısmına gelin. 3 saniye basılı
tutup ara yüzüne girin. “Shut” ekranına
gelin. 3 saniye tuşa basılı tutun
karşınıza onay kısmı gelecek bir kez
dokunun ve “Yes” yazısının sarı
yanmasından sonra 4 saniye bekleyin.
Bileklik kendisini kapatacaktır.

ÜRÜN KULLANIMI

SOSYAL
MEDYA

b- Satış bedelinden indirim isteme,

yenileyin. En üstte çıkan bilekliğe
tıklayın. Bir süre sonra bağlantı
gerçekleştirilir. Mobil cihazınız ile akıllı
bilekliğiniz, saat-tarih ve aktivite
bilgilerinizi eşleştirir.

ÜRÜN KULLANIMI

NABIZ
ÖLÇER

haklarından birini kullanabilir.

ÜRÜN KULLANIMI

Nasıl Bağlanır?

Kullanımdan önce cihazınızı şarj
etmeniz gerekmektedir. Şarj etme
işlemini, bilekliğin üzerindeki USB
girişinden yapabilirsiniz. Bu kısım
kayışın içerisinde bulunmaktadır. Dışarı
çıkartmak için kayışı dik şekilde esnetin
ve başparmağınız ile ekran kısmından
hafifçe ittiriniz. Ana gövde kayıştan
ayrıldıktan sonra üst kısmında bulunan
USB
soket
dışarı
çıkacaktır.
Bilgisayarınızın
veya
2.1A
5V
adaptörünüzün USB girişinden şarj
edebilirsiniz. Şarj dolum süresi
ortalama 2 saattir.

a- Sözleşmeden dönme,

ÜRÜN KULLANIMI

Nabız Sensörü

KALORİ
ÖLÇER

ÜRÜN KULLANIMI

Nasıl Şarj edilir?

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer
alan,

destek@ttteknoloji.com.tr

Şarj Girişi

KAT EDİLEN
MESAFE

* Android 4.4 üstü, iOS 8.0 üstü,
Bluetooth 4.0 destekler
* Pil kapasitesi: 90 mAh
* Şarj süresi: 2 saat
* Bekleme süresi: 15 güne kadar
* Çalışma süresi: 5-7 gün
* Tuş: Dokunmatik
* Titreşimli uyarı

GARANTİ ŞARTLARI

0533 966 49 74
0533 966 49 75
0533 966 49 76

* Akıllı bilekliğinizi asla çamaşır
makinesi, bulaşık makinesi gibi
cihazlarla yıkamayınız.
* Akıllı bilekliğinizi temizlemek için
kimyasal ya da deterjanlardan yardım

Dokunmatik
Tuş

ÜRÜN KULLANIMI

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

Hızlı Destek için:

* Akıllı bilekliğin sıvı ve neme karşı
dayanıklılığı yoktur, sıvıdan ve
nemden dolayı yaşanacak arızalar
garanti kapsamında değildir.

Bileklik Ayar
Delikleri

ADIM
SAYAR

TEKNİK ÖZELLİKLER

1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.

Kullanım
Kılavuzu

Bu ürün tıbbi olarak kesin
bir sonuç vermemektedir,
tıbbi amaca yönelik
üretilmemiştir. Saatten
alacağınız veriler her
hangi bir sağlık tanısı için
olumlu ya da olumsuz
yorum doğurmayacaktır!

Kordon Ekran

* 0.96 inch TFT ekran
* Ağırlık: 25 gr.
* Zaman gösterme
* Adım sayımı
* Mesafe göstergesi
* Kalori ölçümü
* Kalp atışı ölçme
* Standart spor fonksiyonu: Koşu, İp
atlama, mekik değerleri ölçme
* Akıllı bileklik ana ekranı
özelleştirme
* Bluetooth aracılığı ile mobil
cihazınıza aktivite veri aktarımı

TEMEL BİLGİLER

Ürün tüm ekipmanları 24 ay garanti kapsamındadır.
Anlaşmazlıklardan doğan şikayetlerinizi tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine
bildirebilirsiniz.

b i l e k l i k

!

almayınız.
* Akıllı bilekliğinizi aşırı sıcak ve aşırı
soğuk yerlerde kullanmaktan
kaçınınız. (+40/-5 °C)
* Akıllı bilekliğinizin içini açmaya
çalışmayınız. Bu, cihazınızın arızalanmasına sebep olacaktır.
* Akıllı bilekliğinizi yumuşak özel
ekran bezleri ile temizleyiniz. Sert
bezler ile silinmesi ekranınızın
çizilmesine sebep olacaktır.
* Bu cihazın kullanımı sona erdiğinde
bu cihazı çöpe atmayınız. Size en
yakın atık toplama merkezine
götürünüz.

TEMEL BİLGİLER

Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri.....................................................

Lütfen ürününüzü kullanmadan
önce bu kılavuzu detaylıca okuyunuz
ve tüm kullanım talimatlarına
uyunuz. Kullanım talimatlarına ve
güvenlik uyarılarına uymamanız
ciddi sonuçlara sebep olabilir.

* Bu ürün 6 yaşından küçük çocukların
kullanımına uygun değildir.
* Bu ürün dahili bir batarya içermektedir. Yüksek ısı ya da ateşe maruz
kalması halinde patlama riski taşır.
* Akıllı bilekliğinizi aracınızın ön konsolu, pencere önü gibi direk ışık
alabilecek noktalara bırakmayınız.

ÜRÜN TANITIMI

: Dijital Kol Saati
: Polosmart
: Smart Plus
: 2 YIL
: 20 İŞ GÜNÜ

b i l e k l i k

GÜVENLİK UYARILARI

MALIN CİNSİ
MARKASI
MODELİ
GARANTİ SÜRESİ
AZAMİ TAMİR SÜRESİ

Bu akıllı bilekliği mobil cihazınız ile
Bluetooth üzerinden bağlayabilirsiniz. Öncelikle mobil cihazınıza
gerekli uygulamayı indirmeniz ve
daha
sonra
akıllı
bilekliğin
Bluetooth'u ile bu mobil cihazın
Bluetooth’unu bağlamanız gerekir.
Bağlantı başarıyla tamamlandıysa,
senkronize edebilirsiniz. Telefondaki
tarih ve saati, ayrıca saatteki verileri
cep
telefonundaki
APP'ye
senkronize edebilirsiniz.

GÜVENLİK UYARILARI

SATICI FİRMA:

a k ı l l ı

smartplus
a k ı l l ı

GÜVENLİK UYARILARI

GARANTİ BELGESİ

smartplus

BAŞLANGIÇ

İTHALATÇI: TT TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ A.Ş.
Namık Kemal Mah. Tonguç Baba Cd. 121 Sk. No.: 1 Esenyurt / İSTANBUL
Tel: +90 212 803 16 84 • www.ttteknoloji.com.tr

Değerli müşterimiz, Polosmart’ı
tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
Bu kullanım kılavuzu ürününüzü
daha güvenli ve daha verimli
kullanabilmeniz için hazırlanmıştır.

PAKET İÇERİĞİ

TT
Teknoloji
Ürünleri
A.Ş.
tarafından, Türkiye Cumhuriyeti'nde
kullanılmak
üzere
üretilmiştir.

