Gyors üzembe
helyezési útmutató

Az Úszó Sportkaróra a teljesítményt mérő rendszerek
evolúciójának következő szintje, mely a Swimmo és
a Hydropool egyedi fejlesztése, az ellenáramoltatós
úszómedencékre karlibrálva.
Az Úszó Sportkaróra a megtett távolságról is valós
információt ad, emellett számos egyéb, az edzés
hatékonyságát mérő funkcióval van ellátva.
Az időalapú megoldások helyett, ez az óra az egyéni
teljesítményét méri, a lehető legpontosabban megadva
a úszás közben megtett távolságot.
Az Úszó Sportkaróra és a letölthető mobilalkalmazás
egyedülálló kombinációja támogatja önt kitűzött
edzés céljai elérésében.
Megjegyzés: Kérjük, ﬁgyelmesen olvassa el
ezt az útmutatót, mielőtt beállítaná az eszközt.
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A távolság automatikus nyomon követése – Ne veszítse többé
szem elől a megtett távokat. Koncentráljon a teljesítményére.

Rendkívül pontos kalóriaszámlálás – Az ön által elégetett
kalóriák pontos száma, kiegészülve a pulzussal és továbbfejlesztett
algoritmusokkal.
Valós idejű, tapintható visszajelzés – Az Úszó Sportkaróra
egyedi rezgéseken keresztül küld visszajelzést meghatározott
tevékenységekről.
Nyomon követés az úszómedencében – Az Úszó Sportkaróra
segítségével többek között mérheti az úszómedencében
megtett távot vagy az edzés időtartamát is.
Pulzusszám ﬁgyelése – Ellenőrizze az edzés intenzitását/erősségét
valós idejű rezgő visszajelzés alapján. Tartsa a pulzusszámát
egy olyan kiválasztott zónában, amelyik serkenti az anyagcserét
és növeli az energiáját.
Edzéstörténet – Tekintse meg teljesítményét egyszerű graﬁkonok
és részletes edzésinformációk formájában. Az úszásnaplója
mindig önnel van.
Eredmények – Ne hagyja ki többé a büszke pillanatokat.
Értesüljön minden eredményéről és egyéni csúcsáról.
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Bekapcsolás & töltés
USB kábel

Kapcsolja be az órát
az első feltöltés által.

Töltő

Helyezze az órát az USBtöltőre, ami a dobozban
található. Csatlakoztassa
a töltőt egy USB-porthoz.
A töltő két oldala („fogók”)
szorosan tartja az órát.
LEJÁTSZÁS

www.swimspawaterwatch.com/how/chargePLAY

Amikor a töltöttségi szint 20% alá esik, az akkumulátort jelző ikon
pirosra vált, tudatva önnel, hogy az órát fel kell tölteni.
A töltés általában két órát vesz igénybe. Amikor az óra teljesen
feltöltődött, a töltést jelző ikon csíkja nem mozog tovább, az ikon
teljesen feltöltött állapotba kerül.
A továbbfejlesztett akkumulátornak és a beépített energiatakarékos
beállításoknak köszönhetően több napig is használhatja az Úszó Sportkarórát, mielőtt újra fel kellene töltenie azt.
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Az óra felhelyezése
01

Csatolja ki az óra
csatját és helyezze azt
a csuklójára.

02

Állítsa be a pánt szorosságát
a rugósfüllel, ahogyan az
a jobb oldalon látható.

03

Amint a rugósfül a helyére
kerül, csatolja be az óra csatját.

Bizonyosodjon meg róla, hogy pánt és a pánt vége is tökéletesen
illeszkedik a csuklójára. Az órának szorosan kell illeszkednie a csuklójára,
hogy mérni tudja az ön pulzusszámát.

LEJÁTSZÁS
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www.swimspawaterwatch.com/how/wearPLAY

Irányítás a Rotate&Tap™
lehetőséggel
Ez nem egy érintőképernyő!
01

02

Koppintson (tap) a képernyőre
erőteljesebben, mint egy okostelefon esetében

Forgassa el (rotate)
a csuklóját felfelé
vagy lefelé,

a kijelző bekapcsolásához vagy egy
lehetőség kiválasztásához.

hogy választhasson a lehetőségek
közül, amikor a nyilak megjelennek.

LEJÁTSZÁS

www.swimspawaterwatch.com/how/navigatePLAY
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A mobilalkalmazás letöltése
Az Úszó Sportkaróra Swimmo technológiával és a Swimmo-val
kompatibilis rendszerek keretein belül működik.

www.swimspawaterwatch.com/m/ios

www.swimspawaterwatch.com/m/android

Keresse meg a „Swimmo”
alkalmazást és töltse le azt.
Nyissa meg a Swimmo alkalmazást.
Jelentkezzen be.
Használjon olyan iPhone-t vagy Android
operációs rendszerrel működő mobiltelefont, ami Bluetooth Low Energyvel
van felszerelve.
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Az Úszó Sportkaróra
összekapcsolása a mobilalkalmazással
Miután bejelentkezett, az alkalmazás kapcsolódik
a hozzá legközelebb lévő Úszó Sportkarórához.
Bizonyosodjon meg róla, hogy a Bluetooth be van kapcsolva.
Ha pipa ikon jelenik meg az óra kijelzőjén, akkor csatlakoztatva van
az alkalmazáshoz. Ön csak akkor képes egyéni célokat beállítani, ha az óra
megfelelően szinkronizált minden adatot.
Hibaelhárítás: www.swimspawaterwatch.com/bluetooth
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Az úszómedence
típusának kiválasztása
A zökkenőmentes és egyszerű használat érdekében
válassza ki az úszómedence típusát a mobilalkalmazás
beállításainál.
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01

Nyissa meg a „Settings” (Beállítások) fület
a mobilalkalmazásban.

02

Koppintson a „Watch” (Óra) almenüre.

03

Megjelenik az „I swim in...” („Egy ... medencében úszom”)
szekció, ahol egy listából választhatja ki az úszómedence
típusát.

04

Válassza a „Save” („Mentés”) gombot, hogy szinkronizálja
a beállításokat az Úszó Sportkarórával.

Az egyéni cél beállítása
01

02

Koppintson az „Add your own
goal” („Saját cél hozzáadása”)
lehetőségre. Az óra alapértelmezetten tartalmazza az alapvető edzésfajtákat.
Válassza ki az elérni kívánt
célt (például: „Burn calories”
– kalóriaégetés).

03

Válassza ki a cél
mértékét, majd
állítsa be azt.

04

Az ön új célja
szinkronizálás után
az óráján is megjelenik.
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Az Aqua Aerobic mód
Használhatja Úszó Sportkaróráját Aqua Aerobic módban is.
Ebben a módban az ön pulzusát mérjük edzés közben.
Így biztos lehet abban, hogy a megfelelő intenzitású
edzést hajtja végre a maximális teljesítmény érdekében!
Válassza ki az Úszó Sportkarórán
az Aerobic Mode (Aerobic mód)
lehetőséget az edzés
indításához.

Kérjük, vegye ﬁgyelembe, hogy
az Aqua Aerobic módban végrehajtott edzések mentése nem
lehetséges az alkalmazásban.
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Az úszás nyomon követése
01

Az Úszó Sportkarórán válassza ki ugyanazt a sebességi fokozatot,
amelyet az AquaPro áramlásvezérlőn szeretne beállítani (például:
Swimming SP 5 – úszás ötödik sebességi fokozatban). Ha ön most
úszik először, válassza az ötödik sebességi fokozatot (SP 5)!
Az áramlásvezérlőn beállított sebességi fokozatnak meg kell
egyeznie a karórán kiválasztott fokozattal.

02

Válassza ki a célt (például 1000 méter).

03

Kezdjen el úszni!

04

Ne felejtsen el az edzés végén kétszer rákoppintani
a karóra kijelzőjére!

LEJÁTSZÁS

www.swimspawaterwatch.com/how/swimPLAY
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AquaTrainer vagy Executive Trainer
vásárlása esetén – a sebesség
beállítása a vezérlőpanelen
Válassza ki a kívánt sebességet az AquaPro áramlásvezérlő panelen (például SP 6 – hatodik sebességi fokozat)
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01

A sebesség kiválasztásához nyomja felfelé vagy lefelé
a sebességgombot.

02

Addig nyomja a gombot, amíg a kívánt szint (például SP 6
– hatodik sebességi fokozat) meg nem jelenik a képerny
képernyőn.

Gratulálunk! Az Úszó Sportkaróra mostantól
nyomon követi az ön úszását.

AquaSport vásárlása esetén
– a sebesség beállítása a vezérlőpanelen
Az elérhető sebességi szintek beállításai a következők:
01

1-es sebességi fokozat – 2-es vízpumpa kikapcsolva
– 1-es vízpumpa bekapcsolva – 1-es pumpa irányváltója
az úszófúvóka felé

02

2-es sebességi fokozat – 2-es vízpumpa bekapcsolva
– 1-es vízpumpa kikapcsolva – combfúvókák teljesen nyitva

03

3-as sebességi fokozat – 2-es vízpumpa bekapcsolva
– 1-es vízpumpa kikapcsolva – combfúvókák félig nyitva

04

4-es sebességi fokozat – 2-es vízpumpa bekapcsolva
– 1-es vízpumpa kikapcsolva – combfúvókák teljesen zárva

05

5-ös sebességi fokozat – 2-es vízpumpa bekapcsolva
– 1-es vízpumpa bekapcsolva – combfúvókák teljesen zárva
– 1-es pumpa irányváltója az úszófúvóka felé

További részletekért kérjük, olvassa el az úszómedence használati
utasítását vagy forduljon a Hydropool ügyfélszolgálatához
(telefon: +3630 645-7001, e-mail: info@hydropool.hu)!
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Megjegyzés
Felhajtó erőt biztosító vízpumpa
Ha kisebb sebességi fokozaton problémát jelent folyamatosan fenntartani
az adott úszópozíciót, kérjük, kapcsolja BE a felhajtó erőt biztosító
vízpumpát, amely segít felemelni önt az úszópozícióba.

Áramlásszabályzó
Az áramlásszabályzó beállításával kapcsolja KI a masszázsfúvókákat,
így az áramlat közvetlenül a fő úszóterületre koncentrálódik majd.
Részletekért tekintse meg az úszómedence használati utasítását.

AquaPlay felhasználók számára
Abban az esetben, ha ön nem szinkronizálta az óráját a mobilalkalmazással,
és nem választotta ki az úszómedence típusát, akkor is tudja használni
az Úszó Sportkaróráját úgy, hogy kiválasztja a „Swimming SP 4”
(„Úszás negyedik sebességi fokozatban”) lehetőséget.
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Megjegyzés
Az okosrezgés beállítása
Nyissa meg a Swimmo mobilalkalmazást > válassza ki a Settings (Beállítások)
menüt > azon belül a Swimmo Watch (Swimmo óra) lehetőséget > majd a „Vibrate
when...” („Rezegjen, ha...”) résznél kapcsolja be a választani kívánt lehetőségeket,
és ne felejtsen el rákoppintani a „Save” („Mentés”) feliratra.

Hogyan kapcsolható be a klasszikus karóra üzemmód?
Nyissa meg a mobilalkalmazást > válassza ki a Settings (Beállítások) fület > azon
belül a Watch (Óra) lehetőséget > majd kapcsolja be a „Works as a daily watch”
(„Klasszikus óra üzemmód”) lehetőséget, és koppintson a „Save” („Mentés”)
feliratra, amellyel jóváhagyja döntését. Bizonyosodjon meg róla, hogy
elmentette a változtatásokat és szinkronizálta azokat az órával.

A szinkronizálás megerősítése
Miután szinkronizálta az óráját az alkalmazással, az óra elmenti a beállított céljait.
Nem szükséges magával vinnie telefonját.
Ha pipa ikon jelenik meg az óra kijelzőjén,
akkor az óra szinkronizálva van. Ön csak
akkor képes egyéni célokat beállítani,
ha az óra megfelelően szinkronizált
minden adatot.

17

Úszás után
Az órája vezeték nélkül szinkronizál az alkalmazással,
amikor tartományon belül van. Használja az alkalmazást
az ön által elért eredmények részletes elemzésére. Vegye
ﬁgyelembe, hogy az Úszó Sportkaróra felfelé kerekítheti
az ön által megtett távolságot, hogy az eredmény
25 többszöröse legyen.
Tekintse meg
a statisztikákat vagy
az úszásnaplót

Koppintson ide, hogy
részletes elemzést
kapjon az edzéseiről
egyszerű graﬁkonok
formájában
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History
(Előzmények) fül

Achievements
(Eredmények) fül

Fontos
termékinformációk

Általános
Büszkén mutatjuk be a Swimmo technológia által működtetett Úszó Sportkarórát.
Az Úszó Sportkaróra a Swimmo Sportkaróra saját márkája, amelyet a Swimmo sp
z.o.o. (Swimmo Rt.) készít a Hydropool Inc. (Hydropool Rt.) részére. Ennél fogva,
az alkalmazás és jelen dokumentum tartalma mindkét márkára vonatkozik, mindkét Swimmo termékre.
Mielőtt elkezdi az edzést, konzultáljon kezelőorvosával. Ha önnek beültetett
szívritmusszabályzója vagy más elektronikus eszköze van, konzultáljon kezelőorvosával az óra első használata előtt!
A szenzorokkal felszerelt Swimmo óra fogyasztási cikk, nem pedig orvosi eszköz.
Előfordulhat, hogy külső elektronikus források miatt zavar lép fel nála. A kijelzőn
megjelenő pulzusszám csupán tájékoztató jellegű, és lehet pontatlan is, azonban
ezért a Swimmo nem vonható felelősségre.
Az eszköz mágneseket tartalmaz. Az American Heart Association (Amerikai
Kardiológiai Társaság, Egyesült Államok) és a Medicines and Healthcare Products
Regulatory Agency (Gyógyszerek és Egészségügyi Termékek Szabályozó Ügynöksége, Egyesült Királyság) is arra ﬁgyelmeztet, hogy az eszközben lévő mágnesek
zavarhatják a beültetett szívritmusszabályzók, kardioverterek, deﬁbrillátorok,
inzulinpumpák vagy más elektronikus orvosi eszközök működését, ha az eszköz
15 centiméteren belül helyezkedik el ezektől.
Ha ön ilyen jellegű orvosi eszközöket használ, csak akkor használja az órát, ha
konzultált erről kezelőorvosával. Az eszköz biztonságos és megfelelő alkalmazásához kérjük, olvassa el a használatról és biztonságról szóló részt.
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Szervizelés és javítás
A szervizelést és a javítást kizárólag a gyártó végezheti. Ha ön megkísérli az
eszköz egyéni javítását, vagy egy olyan helyen javíttatja meg az eszközt, amely
nem rendelkezik engedéllyel, akkor ebben az esetben a garancia elveszik. A felhasználó ne kísérelje meg az eszköz egyéni javítását, mert ez nem egyszerű
folyamat speciális eszközök nélkül!
Ha az eszköz bármelyik része el van törve vagy az eszköz forró, kérjük, azonnal
hagyja abba az eszköz használatát és tájékoztassa a gyártót a problémáról!

Használat és biztonság
Ha az eszközt klóros vagy sós víz éri, alaposan öblítse le tiszta vízzel.
Az eszköz műanyag és rozsdamentes acél elemekből épül fel, belül pedig érzékeny elektronikus részek találhatók. Ne használja az eszközt nagy hőségben.
Kerülje az elektrosokkal történő kezelést. Az óra megsérülhet esés, égés,
lyukasztás, zúzás esetén.
Kérjük, csak a gyártó által kínált USB-töltőt és akkumulátort használja.
Ne használja a töltőt, ha a tápkábel vagy az USB-port sérült.
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Ne tartsa közel az óra hátoldalán található lézert a szeméhez. Az óra alsó része
kissé felmelegedhet, miközben edzés módban használja az órát vagy miközben
az eszköz az ön pulzusát méri.
Ha az óra sérült, ne használja. Soha ne szerelje szét az órát, mert ez veszélyes
lehet az ön számára. Ha az óra megsérült, kérjük, lépjen kapcsolatba a gyártóval.
Kérjük, vegye ﬁgyelembe, hogy a biztonsági előírások be nem tartása tűzhöz,
áramütéshez, testi sérüléshez, az eszköz sérüléséhez vagy egyéb veszélyhez
vezethet.

Töltő
Ha leveszi a Swimmo órát a töltőről, megszűnik a töltés. Amikor leveszi az órát
a töltőről, ne az USB-kábelt húzza meg, hanem egyik kezével fogja meg az órát,
a másik kezével pedig nyissa szét a töltő oldalait (fogóit).
A töltő és az USB-kábel nem vízálló, ezért ne használja ezeket víz vagy nedves
anyagok közelében.
A következőkben felsorolt szituációkban távolítsa el az órát a töltőről: ha megtisztítja a burkolatot, ha megsérül a tápkábel vagy a konnektor, ha eső vagy nedvesség érte az USB-kábelt vagy a töltőt, ha folyadék szivárgott a burkolaton belülre,
ha az óra leesett vagy megsérült.
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Akkumulátor
Az akkumulátort tilos szétszedni, megváltoztatni, kilyukasztani és eltávolítani
az órából. Ezen szabályok be nem tartásának az alábbi következményei lehetnek:
az akkumulátor hamarabb elromolhat, megsérülhet az eszköz, tűz keletkezhet
vegyi anyagoknak köszönhetően, elektrolitszivárgás léphet fel stb.
A saját biztonsága érdekében ne kísérelje meg az akkumulátor eltávolítását.
Ha az akkumulátort nem rendeltetésszerűen távolították el, az az akkumulátor és
az eszköz sérüléséhez, személyi sérüléshez, vagy nem biztonságos eszközhöz
vezethet.

Megfelelő hulladékkezelés
Ez a jelzés a terméken, annak tartozékain vagy a hozzá tartozó dokumentáción azt jelöli, hogy a terméket és annak elektronikus tartozékait (töltő, USB-kábel) nem szabad a háztartásban keletkezett többi
hulladékkal együtt eltávolítani.
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Megfelelőségi nyilatkozat
Az Úszó Sportkaróra a Swimmo Sportkaróra saját márkája, amelyet a Swimmo sp
z.o.o. (Swimmo Rt.) készít a Hydropool Inc. (Hydropool Rt.) részére. Ennélfogva,
az alkalmazás és jelen dokumentum tartalma mindkét márkára vonatkozik, mindkét Swimmo termékre.

EURÓPA
A Swimmo sp. z o.o. (Swimmo Rt.) kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel az alábbi
európai uniós irányelvek alapvető követelményeinek vagy egyéb releváns rendelkezéseinek: 2006/95/EK, 2004/108/EK, 1999/5/EK.

24

Engedélyek & garancia
A teljes végfelhasználói megállapodás és a garanciafeltételek
megtekintéséhez látogassa meg oldalunkat:
www.swimspawaterwatch.com/legal/waterwatch/

Kapcsolat
Ha további kérdése van, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba e-mailen:
swimspa@swimmo.com
info@hydropool.hu
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Még több információ
Videó-útmutató
www.swimspawaterwatch.com/video/

Help Center
www.swimspawaterwatch.com/help/

Öntisztító Úszómedencéje karbantartásához és javításához
kérjük, forduljon a Hydropool márkaképviseletéhez:
HYDROPOOL bemutatóterem:
Hydropool Hungaria Kft.
1039 Budapest, Batthyány utca 28.
Telefon: (30) 645-7001
E-mail: info@hydropool.hu

www.hydropool.hu

