
 



 

[Rendszerkövetelmények] 

1. Android 4.4 vagy újabb 

2. IOS 8.5 vagy újabb 

3. Bluetooth 4.0 vagy újabb 

[Termék részletek] 

 

[Funkciók bemutatása] 

1. Idő: Idő, Dátum, hátralévő töltöttség jelenik meg az 

óralapon. (Az idő automatikusan szinkronizálódni fog a 

telefonnal való csatlakozáskor. Az idő manuálisan nem 

állítható.) 

2. Státusz információ: Rögzíteni fogja: edzés idő, megtett 

távolság, elégetett kalóriák, alvás minősége, és 

alvásidő. 



3. Üzenetek felület: Kapcsolja be az értesítéseket az 

alkalmazásban. Az értesítések meg fognak jelenni az 

órán amikor a telefonra értesítés érkezik. 

4. Alvás: Az okosóra rögzíti és megjeleníti az alvás idejét, 

továbbá mély alvás és könnyű alvás között is 

különbséget tesz. 

5. Szívritmus felület: Kattintson és mérje meg az aktuális 

pulzusát, az eredmény később megjelenik. További 

részletek és adatok rögzítésre kerülnek és 

szinkronizálódnak az alkalmazásba. 

6. Vérnyomásmérő felület: Kattintson és mérje meg az 

aktuális vérnyomását, az eredmény később megjelenik. 

További részletek és adatok rögzítésre kerülnek és 

szinkronizálódnak az alkalmazásba. 

7. Vér-oxigénszint mérő felület: Kattintson és mérje meg 

az aktuális vér-oxigénszintjét, az eredmény később 

megjelenik. További részletek és adatok rögzítésre 

kerülnek és szinkronizálódnak az alkalmazásba. 

8. Edzés mód: Kattintson a belépéshez az edzésmód 

felületen. Nyolcféle sportmód közül választhat: gyors 

gyaloglás, futás, biciklizés, hegymászás, futball, 

kosárlabda, tollaslabda és asztalitenisz. A mozgási időt 

és a kalória az egyes módok felületein kerülnek 

rögzítésre. 



9. Fényképező mód: Kapcsolja be a fényképezőgépet az 

alkalmazásban, hogy irányítsa a telefont a 

fényképezéshez. 

10. Zenevezérlés: Miután csatlakoztatta a készüléket, az 

óra képes vezérelni a zenelejátszót. Nyomja meg és 

tartsa lenyomva a belépéshez a zenei vezérlőpultra a 

felületet a lejátszás / szüneteltetés, ugrás az 

előző/következő zeneszámra opciók elérhetőek. 

11. Emelje fel a csuklóját: Kapcsolja be / ki a csukló 

emelésével történő bekapcsolás érzékelését. 

12. Visszaszámlálás: Miután rákattintott az enter-re, 

válassza ki a visszaszámlálás megkezdésének idejét. 

13. A képernyő ébrenlét időtartam: Kattintson az elemre a 

képernyő ébrenlét időtartamának beállításához. 

14. Stopper: Kattintson ide a stopper funkcióhoz, 

elindíthatja / szüneteltetheti / befejezheti a működést, 

jobbra csúsztatva kiléphet. 

15. Telefon megkeresése: Ha az óra csatlakoztatva van az 

alkalmazáshoz, kattintson a gombra a kereséshez, és a 

telefon megszólal. 

16. Beállítások: Tartalmazza a verziószámot, a gyári 

visszaállítást, a leállítást.  

17. További funkciók: (Tartalmazza a töltési emlékeztetőt, 

ülő emlékeztetőt, frissítést) 

  



[Használat] 

 



[Alkalmazás csatlakoztatása] 

 

WearFt2.0 Alkalmazás QR kódja 

(A WearFit teszi lehetővé az alkalmazás szolgáltatásait) 

 

1. Szkennelje be a QR kódot a letöltéshez, vagy keressen 

rá a „Wearfir 2.0” alkalmazásra az Android Store-ban, 

majd töltse le. 

2. Tartsa nyomva 3 másodpercig a gombot a 

bekapcsoláshoz, majd nyissa meg telefonján az 

alkalmazást, kövesse az utasításokat és válassza ki a 

megfelelő eszközt a csatlakozáshoz. 

Tipp: IOS eszközökön, kérjük először párosítsa az eszközt 

az első csatlakoztatásnál. Később az óra képes lesz bejövő 

hívásokat, üzeneteket, és más értesítéseket fogadni az IOS 

okostelefonról. 



[Wearfit 2.0 Bemutatása] 

1. Főoldal, további funkciók, személyes adatok 

 

2. Alvás modul: Rögzítse a napi, heti, havi alvás 

adatait diagramm formájában. Az óra adatai 

alapján kalkulálva az alvás minőségét, és alvás 

idejét. 

3. Lépés modul: Egy diagramm fog megjelenni, a 

lépések, megtett távolság, és az elégetett 

kalóriák alapján. Betekintést nyújtva a 

felhasználó napi, heti, havi adataiba. 

4. Pulzusmérő modul: Részletes adatokat szolgáltat 

a pulzusáról, napi, heti, havi szinten. A pulzus 

óránként kerül megmérésre. 

5. Vérnyomás modul: Részletes adatokat szolgáltat 

a vérnyomásról, napi, heti, havi szinten. A 

vérnyomása óránként kerül megmérésre. 



6. Vér-oxigén szint: Részletes adatokat szolgáltat a vér-

oxigén szintjéről, napi, heti, havi szinten. A vér-oxigén 

szintje óránként kerül megmérésre. 

7. Fáradtság modul: Mérje saját, valós idejű fáradtságát. 

Az információ óránként frissül a képernyőn. 

[Alapvető paraméterek] 

Képernyőméret 1.3 inch 

Bluetooth Bluetooth 4.0 

Vízállósági tanúsítvány IP68 

Akkumulátor típusa Lithium polymer 

Akkumulátor kapacitása 230mAh 

Töltési idő 2 óra 

Fizikai Méret 47mm*52mm*11mm 

Töltés Mágneses töltő, 5V 

Érintő képernyő Teljes képernyős érintő 

Csomag tartalma Okosóra+Mágneses 
töltő+Használati útmutató 

[Megjegyzés] 

1. Ha probléma merül fel termékminőséggel, vagy a termékek 

felhasználása nem egyértelmű, kérjük, vegye fel a kapcsolatot 

üzletünkkel, közvetlenül levélben, gyorsan foglalkozunk vele. 

2. A termék mérési eredményei csak referenciaként szolgálnak. 

Semmilyen orvosi célra nem használható és semmilyen alapnak nem 

szolgál. Kérjük, kövesse az orvosa utasításait, és ne támaszkodjon a 

mérési eredményekre diagnózis és kezelés fontolásakor. 



3.Az óra IP68-as vízálló tanúsítvánnyal rendelkezik, amellyel az eszköz 

mindennapi életre alkalmas. Az órával azonban nem lehet hosszú ideig 

búvárkodni vagy víz alá tenni. Ezen felül a termék nem ellenál a forró 

víznek, mivel a gőz árthat az intelligens órának. 

4.A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül módosítsa a 

kézikönyv tartalmát. Egyes funkciók különböznek a különféle 

szoftververziókban, ami normális. 

 


