
 

 

 

 

 

 

 

 

 
AKILLI SAAT 

Model: SMART WATCH 
 

 

HOŞGELDİNİZ 

 

Ürünlerimizi seçtiğiniz için teşekkür ederiz.  

 

PAKET İÇERİĞİ 

 

1 × Smart Watch 

1 × Şarj Aleti 

1 × Kulanım Kılavuzu 

 

ÜRÜN TANITIM VE KURULUM 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

CUSTOMER SERVICE 

 

Name： 
 

Address： 
 

Tel. No： 
 

Date of purchase： 
（dd/mm/yy） 

 

Store name： 
 

S/N： 
 

  

 
 

KURULUM 
 
Bu ekipman, ekipmanı kapatıp açarak belirlenebilecek şekilde radyo veya 
televizyon alımında zararlı parazite neden olursa, kullanıcının aşağıdaki 
önlemlerden bir veya daha fazlasını alarak paraziti düzeltmeye çalışması 
önerilir: 
 
—Alıcı antenin yönünü veya yerini değiştirin. 

—Ekipman ve alıcı arasındaki mesafeyi artırın. 

—Ekipmanı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devre üzerindeki bir 

prize bağlayın.. 

—Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın. 

FCC Radyasyona Maruz Kalma Beyanı: 

Bu ekipman, kontrolsüz bir ortam için belirlenen FCC radyasyona maruz 

kalma sınırlarına uygundur. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

                Kablosuz Kulaklık 

 
 KULLANIM KILAVUZU 

 

 

 
                                    TECNO AKILLI SAAT 

 

 

 
TECNO AKILLI SAAT 

 

GÜVENLİK BİLGİLERİ 

 
Lütfen bu ürünü kullanmadan önce talimatları iyice okuyun ve ileride 
başvurmak üzere saklayın.  
 

İŞİTME GÜVENLİĞİ 
 

1. Zarar vermemek için yüksek hacimli kulaklıkları uzun süre 
takmayın. 
 

2. Kulaklıkları takmadan önce düşük ses düzeyine ayarlayın, 
ardından, tercihinize göre kademeli olarak arttırın. 
 

3. Çevrenizden haberdar olmak için sesi çok yüksek 
ayarlamayın. 
 

4. Sürüş esnasında  telefon aramalarına cevap vermek 
istiyorsanız lütfen yerel yasalara ve düzenlemelere  göre 
aksiyon alın. 
 

5. Güvenliğiniz için, müzik veya telefon görüşmelerinden 
dolayı oluşacak dikkat dağılmasından kaçının. 

 
Uyarı: İşitme hasarlarını önlemek için lütfen sesi uygun seviyeye ayarlayın. 
 
Dikkat; 

1. Bu ürünü yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın. 
2. Kulak içi kulaklıkları suya batırmayın veya uzun süre 

neme maruz bırakmayın. 
3. Ürünü alkol, amonyak içeren, veya aşındırıcılar.deterjanla 

temizlemeyin. 
4. Düşürmekten kaçının. 
5. Kullanmadığınız zamanlarda kulaklıkları tekrar şarj 

kutusuna yerleştirin ve saklayın. 
6. Boğulma tehlikesini önlemek için çocuklardan ve evcil 

hayvanlardan uzak tutun. 
7. Bu ürün yangın tehlikesine, garantinin geçersiz olmasına 

ve / veya mal kaybına neden lityum pil içerir. Patlamayı 
önlemek için asla doğrudan güneş ışığı veya yangın gibi 
aşırı sıcağa maruz bırakmayın. 

 

TEMİZLİK VE BAKIM 
 
Tüketicinin cihazla ilgili olarak yapabileceği herhangi bir bakım veya onarım 
işlemi söz konusu olmayıp,periyodik bakım gerekmemektedir. 
 
Cihazın arızalanması durumunda tamir için yetkili servise teslim ediniz. 
 

KULLANIM HATALARINA YÖNELİK UYARILAR 

 
1. Ürünün kılavuzda belirtilen şekilde kullanılmamasından 

kaynaklanan hatalar. 
2. Sıcak ve aşırı nemli ortamlarda çalıştırıldığı zaman ürünün 

kısa devre yapması. 
3. Ürün kutusu içinde üretici firma tarafından verilen 

bağlantı kabloları dışında ek bağlantı kabloları kullanmak 
4. Kullanıcı ya da yetkili olmayan servisler tarafından yapılan 

müdahaleler veya parça eklenip çıkartılması. 
5. Ürünlere dışarıdan yapılan fiziksel darbeler ve kırılma gibi 

hasarlar 
6. Ürünün seri numarasının tahrip edilmesi ya da sökülmesi 
7. Ürünün üzerine herhangi bir sıvı dökülmesi ya da ürün su 

ve neme maruz bırakılması. 
 

TAŞIMA VE NAKLİYE BİLGİSİ 

 
Cihazınızı herhangi bir nedenle taşımak veya kargo ile bir yere göndermeniz 
gerekirse, orijinal ambalajı içerisinde ve aynen geldiği şekilde paketlenmiş 
olarak göndermeniz gerekmektedir. Lütfen bu amaçla orijinal ambalajını 
saklayınız. 

KULLANIM ÖMRÜ 

Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 3 yıldır. 

SORUN GİDERME 

Teknik Destek için  https://tr.tecno.com/warranty/  sitemizi ziyaret 
edebilirsiniz. 

 

TEKNİK ÖZELLİKLER 
 
İsim: TECNO  
Modeli: TSP-W01 
Ekran Boyutu：1.3 inç 
Çözünürlük: 240*240 
Pil Kapasitesi: L60*W33*H49 
Pil özellikleri: 200mAh 
Bekleme Süresi：Günlük Kullanım: 8 - 9 Gün Bekleme Durumu: 90 Gün 
BT Sürümü: BT V4.2 
Ürün Ölçüsü：41*35*10.3mm 
Ürün Ağırlığı: 34g 
Su Geçirmez Seviye: IP65 
Akıllı Sıcaklık Dedektörü 
Üstün Pil Performansı 
Sağlık Yönetimi 
Dahili Çok Fonksiyonlu Arayüz 
Akıllı Hatırlatma 

Birinci Sınıf Cilt Dostu Malzeme 

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI 

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 11.maddesinde yer alan;  

 
1. Sözleşmeden dönme,  
2. Satış bedelinden indirim isteme,  
3. Ücretsiz onarılmasını isteme, 
4. Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, 

haklarından birini kullanabilir. 

 Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; 
isçilik 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 karsı da kullanabilir. Satıcı, 
üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen 
sorumludur. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın; 
Garanti süresi içinde tekrar arızalanması, Tamiri için gereken azami sürenin 
asılması Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici 
veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; 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. Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim Yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin 
yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Mahkemesine başvurabilir. 

. 

 

 

 

 

SERVİS BİLGİ SİSTEMİ 

 
https://www.servis.gov.tr/ Adresine yetkili servis listelerine ulaşabilirsiniz 

 

SERVİS BİLGİLERİ 

    
Ouno Teknik Servis 
Atilla İlhan Cd. No:20, 34750 Ataşehir/İstanbul 
Tel : 0850 502 08 00 

 
KVK Teknik Servis Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. 
Soğanlık Yeni Mahalle, Soğanlık D-100 Kuzey Yanyol Caddesi, Kanat Sanayi Sitesi, No:32-2/1  
Soğanlık-Kartal/İstanbul 
Tel : 216 452 8450 

 
AEEE yönetmeliğine uygundur 
 

 
 

 
 
Üretici  
Tecno Mobile Limited 

Adres: room 604 6/f south tower world finance ctr 
 harbour city 17 canton road tst kl 

(PLACE AND DATE OF ISSUE):SHENZHEN, 2019-12-25  
(NAME, FUNCTION): YITING,LUO/ MANAGER (SIGNATURE): 

 
İthalatçı : 
Arena Bilgisayar San.Ve Tic. A.Ş. 
Göktürk Merkez Mah., Göktürk Cad., no: 4  Göktürk Eyüp İstanbul 
Tel: +90 212 364 64 64, 
Fax: +90 212 310 46 80 
E-mail: musteri.hizmetleri@arena.com.tr 

 

 
 

1) Saat Kayışının ve Şarj Kablosunu Çıkarın  

1) İndirme ve Bağlanma 

1. Açmak için güç düğmesine uzun basin.Lütfen ilk kez kullanmadan önce şarj edin.Pil zayıf 

ise normal şekilde başlayamaz. 

2. Tecno Watc APP’yi indirmekve kurmak için aşağıdaki QR kodunu tarayın;veya ‘TECNO 

WATCH’I Apple APP Store veya Android Google Play’den indrim kurun. 

3. Uyumlu system: Android 4.4 ve üstü  İOS 9.0 ve üstü ,Bluetooth 4.0 ve üstü. 

1) Saati Bağlamak 

1.Mobil uygulamada                      2.’Taranan Aygıt’I  

‘Cihaz’I tıklatın                                 baglamak için tıklayın 

                                                                                  

     3.Saati MAC’si ile tutarlı olan kimlik numarasına tıklayın 

4. Bağlayıcı başarılıdır. 

İOS sistemi, Bluetooth eşleştirme için bir istek gösterecek ve ‘Eşleştirme’yi tıklayacaktır.Android sistemi 
doğrudan bağlanabilir. 

  

4. Operasyon Talimatı 

Ekranı uyandırmak için yan tuşa basın veya bileğinizi kaldırın, ara yüzü değiştirmek için yukarı/aşağı /sola 
/sağa kaydırın, girmek veya onaylamak için tıklayın, önceki arayüze dönmek veya çıkmak için sağa kaydırın. 

 

     

5. Akıllı Saat İşlevleri 

1. Zaman Arayüzü 

 1.1 Açma: Açmak ve arayüze girmek için güçlü düğmesini 3 saniye boyunca uzun basin. 

 1.2 Kapatma: Zaman arayüzünde güç düğmesine 3 saniye boyunca uzun süre basın ve ‘kapatma’ 
arayüzünün bulun veya aşağıdaki resimlerde gösterildiği gibi ‘diğer ayarlar’ üzerinden gücü kapat seçeneğini 
seçin 

 

 

 

1.3 Ekranı uyandırmak için elinizi kaldırın ekranı uyandırmak için güç düğmesine basın veya bileğinizi kaldırın 
not lütfen APP ki ekranı uyandırmak için bilek kaldırma işlemini açın 

 

2.Dil Ayarları 

 

3.Adımları Sayın 

Günün adımlarını mesafesini ve kalori tüketimini kaydedin verileri  APP ile senkronize edin 

 

4.Uyku Monitörü 

Saat 22.00- 08.00 arasında uyku süresini ve durumunu otomatik olarak izleyin. Verileri APP ile senkronize 
edin verileri tespit etmek için lütfen az saatte uyku moduna geçirin 

 

5.Uyku Monitörü 

Saat 22.00- 08.00 arasında uyku süresini ve durumunu otomatik olarak izleyin. Verileri APP ile senkronize 
edin verileri tespit etmek için lütfen az saatte uyku moduna geçirin 

 

6.Kalp atış hızı monitörü 

Kalp atış hızı arayüzüne tıklayın tam gün kalp atış hızı monitörü bu işlevi APP ‘Diğer Ayarlar’ üzerinden açın 

 

7.Spor  

Çoklu spor modları yürüyüş-koşu- egzersiz- bisiklet- badminton, başarı bulutsu bağlantısından sonra tüm 

egzersiz verini APP ile senkronize edin. 

 

 

7.Vucut Sıcaklığı Ölçümü  

 

8.Kan Basıncı Ölçümü  

Lütfen kan basıncını ölçerken rahat olduğunuzdan emin olun 

 

9.Kan Basıncı Ölçümü  

Kan oksijen ölçümünü  girmek için tıklayın 

 

 

 

15.Diğer İşlevler 

Destek hesaplama işlevi. 

 

 

 1.Bluetooth bağlantısı 

 

 1.1 Bağlanmadan önce Lütfen cep telefonu bluetooth ve akıllı saati açın  

 1.2 Lütfen bluetooth  ararken akıllı saatin başka bir hesaba bağlı olmadığından emin olun 

 1.3 Bluetooth ararken akıllı saati mümkün olduğunca cep telefonu yakın tutun 

 

 2.Lütfen cep telefonu bildirim itmesini açın ve cep telefonu ‘mobil yönetici’ veya diğer benzer APP’ler  yükle 
yüklediyse sahne arkası çalışmasını izin verin Aksi takdirde saat mesajla olmayacak ve itmeyecektir 

 

 3.Şarj talimatı:şarj etmek için lütfen 5w 0.5- 1-a şarj cihazı kullanınız. saat uzun süre kullanılmayacaksa 
lütfen kapatın ve ayda bir kez şarj edin. 

Ölçüm sonucunu doğruluğunu sağlamak için, kan basıncı izleme moduna girdikten sonra lütfen akıllı saati 
kalbinizi aynı yükseklikte tut, rahatlayın ve sakinleşin. Kan basıncını ölçerken lütfen konuşmayın. 

Not:Bu işlev, egzersizden önce ve sonra kan basıncı değişimini izlemektir. veriler yanlış referans amaçlıdır ve Tıbbi amaç için 

temel olarak  kullanılmamalıdır 

Feragatname 

 Uyarı:Bu Ürün tıbbı bir cihaz değildir. akıllı saat ve APP, hastalıklar ve hastalıklar için teşhis, tedavi veya ön 
tedavi var kullanmamalıdır. Ciddi yaralanmalardan kaçınmak için egzersiz alışkanlığını veya uyku alışkanlığı 
değiştirmeden önce lütfen tıp uzmanlarına danışın.Şirketimiz, bu kullanım kılavuzunda açıklanan herhangi 
bir işlevi ve önceden haber vermeksizin değiştirme ve iyileştirme hakkını saklı tutar. şirketimiz Ayrıca ürün 
içeriğini sürekli güncelleme hakkını saklı tutar.Bu kullanım kılavuzu sadece referans içindir ve satışını akıllı 
saat nihai ürüne tabidir. 

 

https://tr.tecno.com/warranty/
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