
S88 okosóra használati utasítás 

 
1. Applikáció letöltése 

Az Androidos felhasználók a Google Play Áruházban keressék a „SmileRun” nevű applikációt és 

telepítsék azt fel; IOS felhasználók pedig az AppStore-ban keressék meg és telepítsék fel a 

„SmileRun” nevű aplikációt. 

Az applikáció a megfelelő QR kód beolvasásával is telepíthető. 

 

 
 



2. Párosítás a mobiltelefonnal 

Győződjön meg róla, hogy a mobiltelefonján a Bluetooth funkciót bekapcsolta. Majd lépjen be az 

applikációba → Eszközöm (IOS esetén Beállítások → Készülékem → Elérhető készülékek), 

keresse meg a karkötő nevét a listában és válassza ki a csatlakozáshoz. (a Bluetooth név és MAC 

kód a következő oldalon látható, ha nem találja azt a karkötőn.) A karkötő Bluetooth neve a 

párosítás után megváltoztatható. 

(Ábra) 

Megjegyzés: amennyiben az eszközt iPhone-hoz csatlakoztatta, úgy egy másik eszközt csak akkor 

tud csatlakoztatni, ha a kapcsolatot ezzel az eszközzel megszünteti! 

 

3. Használat 

◦ a párosítás után az alvás és a pulzus rögzítése és analizálása azonnal megkezdődik 

◦ érintse meg a karkötő kijelzőjét az óra megjelenítéséhez (itt láthatóak a töltöttség 

mértéke, a dátum, a hét, a lépésszámláló, a pulzus és a kalóriák.). Így jeleníthető még 

meg a lépésszámláló, az alvás, a pulzus és a vérnyomás is. 

1. Fotózás (nyissa meg a Kamerán belül a smileRun-t, hogy hosszú nyomással fotót 

készíthessen 

2. Sport mód (nyomja 3 másodpercig, hogy a menübe lépjen) 

◦ futás, séta, biciklizés, evezés, tollasozás, kosárlabdázás, futball 

◦ belépéshez az egyes funkciókba nyomja 3 másodpercig a karkötő kijelzőjét, a 

feljegyzés/mérés megkezdéséhez pedig nyomja röviden 

◦ visszatéréshez a főmenübe nyomja 3 másodpercig a kijelzőt 

3. más módok (nyomja 3 másodpercig, hogy a menübe lépjen) 

◦ ébresztő, kikapcsolás, verziószám) 

◦ belépéshez az egyes funkciókba nyomja 3 másodpercig a karkötő kijelzőjét, a 

feljegyzés/mérés megkezdéséhez pedig nyomja röviden 

 

4. Órakép megváltoztatása 

A változtatáshoz nyomja 3 másodpercig a kijelzőt. 

 

5. Főmenü funkciói: 

lépésszámláló, alvás megfigyelés, pulzusszámláló, vérnyomás, sport mód, fotó mód, egyéb módok 

a) lépésszámláló: jegyezze fel mindennap lépéseit. Az applikációban megadhat egy célértéket. A 

karkötő és az applikáció „mozgás” interfészében tekintheti meg a napi gyakorlatokat és a 

felhasznált energiamennyiséget. Az applikáció „Részletek” menüjében megtekintheti a napi, heti és 

havi statisztikáit. Kérjük vegye figyelembe, hogy a pulzus 5 percenként, a vérnyomás pedig 15 

percenként mérhető; az adatokat részletesen is megtekintheti. 

b) kalóriák 

c) stopper: menjen a „más funkciók” interfészbe és nyomja 3 másodpercig a megnyitáshoz. A 

menüből válassza a … ikont és nyomja 3 másodpercig, hogy beléphessen és tesztelhesse a funkciót. 

d) alvás megfigyelés: a karkötő megfigyeli, hogy Ön mélyen alszik-e, vagy csak felületesen; 

megítéli az ön alvásminőségét a statisztikai eredmények alapján. A főmenüben válassza az „alvás” 

funkciót, hogy lássa a napi alvásmennyiséget. Az applikáció „Részletek” menüjében megtekintheti 

a napi, heti és havi adatokat. (Az alvás megfigyelés 20:30 óra és 08:30 óra között lehetséges) 

e) pulzusszámláló: Érintse meg az ikont a teszteléshez. A mérésnek 3 módja van: 

1. érintse meg a karkötő kijelzőjét és ikonról-ikonra haladva jusson el a pulzusszám 

ikonhoz, várjon pár másodpercig és a mért pulzusszám megjelenik a kijelzőn. 

2. Az applikáció kezdőoldalát csúsztassa balra a pulzus ikon megjelenéséig, kattintson a 

„start” gombra a mérés megkezdéséhez. Kb. 10 másodperc múlva a mért eredmény 

megjelenik a telefon kijelzőjén. 

3. Az applikáció → Eszközöm menüjében engedélyezze a „Pulzusmérés a háttérben” 

funkciót. Ebben az esetben a karkötő rendszeresen megméri az Ön pulzusát és továbbítja 



az adatokat a telefonjába. Az applikáció „Részletek” menüjében megtekintheti a 

legmagasabb és a legalacsonyabb pulzusszámot, az napi átlagpulzust és a napi 

pulzusdiagramot. 

f) Vérnyomás: Érintse meg az ikont a teszteléshez. A mérésnek 3 módja van: 

1. érintse meg a karkötő kijelzőjét és ikonról-ikonra haladva jusson el a vérnyomás 

ikonhoz, várjon pár másodpercig és a mért vérnyomás megjelenik a kijelzőn. 

2. Az applikáció kezdőoldalát csúsztassa balra a vérnyomás ikon megjelenéséig, kattintson 

a „start” gombra a mérés megkezdéséhez. Kb. 10 másodperc múlva a mért eredmény 

megjelenik a telefon kijelzőjén. 

3. Az applikáció → Eszközöm menüjében engedélyezze a „Pulzusmérés a háttérben” 

 funkciót. Ebben az esetben a karkötő rendszeresen megméri az Ön vérnyomását és 

 továbbítja  az adatokat a telefonjába. Az applikáció „Részletek” menüjében 

 megtekintheti a legmagasabb és a legalacsonyabb vérnyomását, az napi átlagos 

 vérnyomását és a napi vérnyomásdiagramot. 

 Megjegyzés: kérjük vegye figyelembe, hogy a karkötő által mért vérnyomásadatok nem 

 szinkronizálhatók a telefonos applikációban mért adatokkal. 

A pulzus és a vérnyomás pontos megmérésének érdekében kérjük a karkötő alján található 

 szenzor lencséit tartsa tisztán és az szorosan érintkezzen a csukló bőrével. Az ülő pozícióban 

 történő vérnyomásmérés még pontosabb adatot adhat. 

g) Sportok 

séta, futás, kerékpározás, ugrókötelezés, tollaslabdázás, kosárlabdázás, futball 

h) karkötő keresése 

A karkötő Bluetooth-on csatlakozik a telefonhoz. Kattintson az „Eszközöm” → karkötő 

megtalálása lehetőségre; a karkötő egy rázkódó hanggal fog válaszolni. 

i) Kikapcsolás 

Nyomja 3 másodpercig az interfész ikont és a karkötő kikapcsol (a kijelzőn 

megjelenik, hogy Bye-Bye.) 

 

 
 

6. A karkötő applikáció segítségével elérhető funkciói: 

1. Megosztás: ossza meg sebességét és hangulatát barátaival QQ, Wechat, micro blog stb. 

segítségével 

2. Figyelmeztetések és emlékeztetők: ébresztőóra, hívás és üzenet, QQ és WeChat, nem 

mozgás figyelmeztetés stb. Rezgés és ikon is figyelmezteti Önt. 



3. Kijelző kivilágosítása a csukló fordítására: a karkötő kijelzője a csukló fordítására, vagy 

a kar felemelésére kivilágosodik. (A megfelelő funkciót az applikációban be kell 

kapcsolni. 

4. Reset: az applikációban válassza a „Reset” lehetőséget, így a beállítások és minden adat 

törlésre kerül, a karkötő csatlakozása megszűnik; de az idő és a mozgási adatok a 

karkötőben nem változnak. 

5.  

GYIK 

 

1. A Bluetooth nem csatlakozik, vagy az adatok szinkronizálása nem lehetséges. 

Indítsa újra a telefont és a Bluetooth funkciót. Egyes mobiltelefonok az operációs rendszer 

verziója miatt nem találhatók, pl. az Android 6.0. Ebben az esetben kapcsolja be előbb a GPS 

funkciót és próbálja meg újra megkeresni az eszközt. 

1.  

2. Nem lehet QQ, WeChat vagy más üzeneteket küldeni 

Ellenőrizze le az „Üzenetek kezelése” alatt, hogy engedélyezte-e az üzenetek küldését. 

 

3. Ha a telefon készenléti állapotban van, akkor nem lehet hívásokat, vagy üzeneteket 

fogadni. 

Néhány telefon beépített biztonsági központtal rendelkezik, amely törli az applikáció 

háttérben futó adatait. Kattintson a „Biztonsági központ” → felhatalmazáskezelés → és állítsa 

automatikus indításra. 

Egyes telefonok energiahasználati szoftverrel rendelkeznek, ez esetben adja hozzá 

applikációját a védett applikációkhoz. 

 

4. A mért pulzusszám helytelen. 

• A karkötőt nem megfelelően viseli. 

• A sötétebb bőrszín, a vastagabb kar vagy jelentősebb szőrzet a csuklón negatívan 

befolyásolhatják a pulzusmérés pontosságát. 

 

5. A távoli kamera funkció nem használható 

• Kérjük engedélyezze az applikáció számára a kamera használatát. 

 

 


