
DK02  okosóra használati utasítás 

 
Köszönjük, hogy termékünket választotta. Nagy örömmel fogadunk bármilyen visszajelzést, amely 

termékünk továbbfejlesztésében segíthet nekünk. Kérjük tartsa meg ezt az útmutatót, mert a 

későbbiekben még szüksége lehet rá. 

 

 Android 4.4 + 

 IOS 8.5+, iPhone 5s 

 

Gyorsindítás 

1. Applikáció letöltése és csatlakoztatás 

1. A karkötő csatlakoztatásához applikáció szükséges. A megfelelő applikációt az alábbi QR 

kódok valamelyikének beolvasásával találhatja meg 



 
2. Keressen rá a „WearFit” nevű alkalmazásra a Googleplay Áruházban (Androidos 

felhasználók), vagy az AppStore-ban (IOS felhasználók) 

3. A karkötő és az applikáció csatlakoztatása 

◦ Kapcsolja be a Bluetooth funkciót mobiltelefonján 

◦ Töltse le és telepítse a WearFit alkalmazást 

◦ Nyissa meg a WearFit alkalmazást és válassza ki a „karkötő csatlakoztatása” 

lehetőséget és adja meg, melyik Bluetooth-hoz szeretné a karkötőt csatlakoztatni. 

Az applikáció jelzi, ha a csatlakoztatás sikeres volt. A csatlakozás után a karkötő 

szinkronba kerül a mobiltelefonnal. 

 

Működés 

1. Rövid nyomás: interfész átkapcsolás 

2. hosszú nyomás: ok/kilépés, átkapcsolás mód 

3. Bekapcsolás: tartsa a gombot legalább 3 másodpercig lenyomva a bekapcsoláshoz 

4. Kikapcsolás: az „egyéb funkciók”-ban keresse meg a kikapcsolás lehetőséget és nyomja meg 

hosszan a kikapcsoláshoz 

5. Az első használat előtt kérjük győződjön meg róla, hogy az elem teljesen fel van töltve. Ha a 

készüléket nem tudja bekapcsolni, akkor kérjük töltse fel teljesen az elemet (kb. 2-2,5 karkötő 

töltés szükséges). Kikapcsolt állapotban a kijelzőn a töltés jel látszik. Amennyiben hosszabb 

ideig nem használja az eszközt, kérjük kapcsolja azt ki és havonta egyszer töltse fel. 

 

Funkciók 

• Számlap: elektromosság, dátum, lépésszámláló. (Az eszköz időbeállítása a 

mobiltelefonhoz történt csatlakoztatás után automatikusan szinkronba kerül a telefon 

időbeállításával és az a karórán nem módosítható); a váltáshoz nyomja hosszan. 

 

• Pulzusmérő: a pulzusmérés automatikus, de az applikációban manuálisan is 

megmérhető. A mérés megkezdéséhez tartsa a gombot lenyomva 3 másodpercig, a 

mérés végét rezgés jelzi és a kijelzőről leolvasható a pulzusszám. 

• Sportinformációk: a napi lépésszám, a kalória és a megtett távolság automatikusan  

feljegyzésre kerül. 

• Alvás megfigyelés: napi alvásminőség automatikus figyelése. 

• Torna mód: nyomja meg hosszan a torna mód interfészt, hogy kiválassza a megfelelő 

mozgásformát (futás, mászás, lovaglás). Nyomja meg hosszan a kiválasztott módot, 

hogy a gyakorlat ideje és a felhasznált kalória feljegyzésre kerüljön. Kilépéshez 

nyomja hosszan a gombot. 

• Stopper: a ki/belépéshez nyomja meg hosszan, indításhoz és szüneteltetéshez érintse 

meg. 



• Telefon megtalálása: ki/belépéshez nyomja meg hosszan, kereséshez vagy 

szüneteltetéshez érintse meg. 

• Kikapcsolás: nyomja meg hosszan a kikapcsoláshoz. 

• Egyéb funkciók: emelje fel a kezét a képernyő világosításához; inaktivitás emlékeztető, 

ne zavarjanak mód, fotózás, mérési pont, WeChat sportok, automatikus nyelvpárosítás 

Töltés: 

Az karkötő mágneses érintkezési töltési módot használ: az USB töltő és a töltési pont közötti 

fémkapcsolat teszi lehetővé a töltést 

 
GYIK 

1. A karkötő nem található, vagy csatlakoztatható a párosításkor? 

Android: 

◦ Kérjük menjen közelebb az órához és próbálja meg újra csatlakoztatni. Továbbá 

győződjön meg róla, hogy az operációs rendszer Android 4.4 vagy magasabb (ha nem, 

akkor az karkötő nem csatlakoztatható) 

◦ Ha még mindig nem tudja csatlakoztatni, menjen a Telefonbeállítások → 

Alkalmazáskezelés → Engedélyezések → Alkalmazás engedélyek. Keresse meg a 

„WearFit” alkalmazást és minden opciót engedélyezzen. Majd lépjen be a 

Telefonbeállítások → GPS pozíció opcióba és kapcsolja be a telefon GPS funkcióját. 

Indítsa újra a készülékét és próbálja meg ismételten csatlakoztatni az órát. 

IOS: Kérjük győződjön meg róla, hogy a telefonján a Bluetooth funkciót bekapcsolta. Az 

Apple telefon csatlakoztatása után kapcsolja be a Bluetooth-t. A Bluetooth-os eszköz 

automatikusan csatlakoztatásra kerül. Menjen a Telefonbeállítások → Bluetooth opcióba 

és válassza ki „ezen eszköz figyelmen kívül hagyása” lehetőséget, hogy az applikáció 

megtalálja a karórát. 

 

2. Az karkötő az összekapcsolás után azt mutatja, hogy nincs csatlakoztatva; vagy csatlakozik, 

de az elem 0%-os? 

Ebben az esetben az összekapcsolás nem volt sikeres, kérjük próbálja meg újra. 

 

3. Az applikációban nem láthatók adatok. 

A fő interfészt frissítse (húzza le). Az adatok manuális szinkronizálásával az adatok megjelennek az 

applikációban is. Automatikus adatszinkronizálás: az karkötő és a telefon első csatlakozásakor az 

adatok szinkronizálásra kerülnek, majd az adatok minden órában frissülnek. Ehhez az óránkénti 

mérést be kell kapcsolni. A lépésszámláló oszlopdiagramja, a pulzusszámláló és a fáradtság mind az 

aktuális adatokat olvassák. Ha az nincs, akkor az applikáció nem tud adatokat megjeleníteni. 

 



4. Az applikáció frissítése után az adatok nem tölthetők le. 

Applikáció beállítások → Gyári beállítások → kattintson a gyári beállításokhoz való visszatéréshez 

→ a karkarkötő kikapcsol → indítsa újra az órát a telefonhoz történő csatlakozáshoz. Kérjük használja 

az órát mint általában és az adatok beöltésre kerülnek. 

 

5. Hiába csatlakozik a karkötő a telefonhoz, az idő nem került szinkronba. 

Telefonbeállítások → Alkalmazás/Engedélykezelés → Karkötő újracsatlakoztatása → a fő 

interfészben frissítsen (húzza lefelé). 


