
  

SMARTZILLA Excube okosóra  

Használati útmutató  

  
  

 



 

  

Köszönjük, hogy okosóránkat választotta!  

Használat előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a használati 

útmutatót!    

Eszköz töltése  

Első lépésként tartsa nyomva 5 másodpercig az órán található gombot a 

bekapcsoláshoz! Ha az akkumulátor le van merülve, először töltse fel az 

eszközt!  

Az USB töltőkábel mágneses érintkezőit csatlakoztassa az óra hátlapján 

található érintkezőkhöz! Ezt követően csatlakoztassa az USB kábelt egy 



adapterhez, vagy egy számítógéphez a töltéshez! A megfelelő feszültség 

5V1A vagy 5V2A.  

  
  

  

    

Alkalmazás letöltése  

  

Keressen rá alkalmazásáruházában a FitCloudPro névre, vagy az alábbi 

QR kód szkennelésével töltse le az alkalmazást!  

        

  

Az alkalmazás letöltése után regisztráljon egy felhasználót, majd a 

felhasználónév és jelszó beírásával jelentkezzen be!  

  



Az óra és az alkalmazás csatlakoztatása  

Kapcsolja be telefonján a Bluetooth-t!  

Az alkalmazásban válassza ki a Device (Eszköz) menüben az Add device  

(Eszköz hozzáadása) lehetőséget! Ezután kattintson arra, hogy Search  

(Keresés), majd mikor az alkalmazás megtalálja az órát, kattintson az 

eszköz Bluetooth-nevére a csatlakoztatáshoz!    

Főképernyő kiválasztása  

  

Tartsa nyomva 3 másodpercig a kijelzőt a különböző főképernyő 

megjelenítéséhez! 6 különböző óralap közül választhat, mint az alábbi 

képek mutatják:  

  

  

 Bőrének hőmérséklete     Testhőmérséklet  

  

Javaslatok testhőmérséklet-mérés esetén:  

1. Az első mérés előtt legalább 5 percig viselje az órát.  



2. Ajánlott 18-32 °C hőmérsékletben mérni a testhőmérsékletet, 

különben a mért adat eltérhet a valóságtól.  

    

Az óra használata  

  

  

Oldalgomb:  

1. Tartsa nyomva 5 másodpercig a ki- és 

bekapcsoláshoz!  

2. Nyomja meg röviden a képernyő 

megjelenítéséhez/elsötétítéséhez!  

Képernyő:  

1. Nyomja meg röviden a kijelzőt!  

2. Tartsa nyomva 3 másodpercig a kijelzőt az 

óralap kiválasztásához!  

Húzza a képernyőt balra, hogy a következő oldalra lépjen!  

Húzza a képernyőt jobbra, hogy visszatérjen az előző oldalra!  

Húzza fel a főképernyőt az értesítések gyors eléréséhez!  

  

  

  

  



  

  

  

Fő funkciók:  

  

● Idő jelzése  

● Lépésszámláló  

● Megtett távolság mérése  

● Elégetett kalóriák száma  

● Alvásmonitorozás  

● Sport funkciók  

● Mozgásemlékeztető  

● Időzített leállítás  

● Hívásjelzés  

● Értesítésküldés (Facebook, WhatsApp stb.)  

● Testhőmérséklet mérése  

● Időzítő  

● Telefon keresése  

● Többnyelvűség (angol, német, spanyol, francia, olasz, japán, kínai, 

lengyel, portugál, orosz)  

● Pulzusmérés  

● Vérnyomásmérés  

● Véroxigénszint-mérés  

  



  

  

Figyelem!  

1. Vigyázzon, hogy ne érje ütés az óraegységet!  

2. Kémiai anyagok mint benzol és higító ne érintkezzenek az órával!  

3. Ne tegye ki az órát erős mágneses sugárzásnak és áramütésnek!  

4. Ne érje közvetlen erős fény- és hősugárzás az eszközt!  

5. Ne szedje szét, és ne próbálja megjavítani az órát!  

6. Zuhanyzás közben ne viselje az órát! (Nem érheti 45 °C-nál magasabb 

hőmérséklet.)  

  

Termékparaméterek  

Szíj anyaga: TPU  

Akkumulátor: 250 mAh  

Működési időtartam: 5-7 nap  

Működési hőmérséklet: -10 °C ~ 50 °C  

Bluetooth: 5.0  

Szükséges operációs rendszer: iOS8.4 vagy újabb, Android4.4 vagy újabb  

Garanciakártya  

Termék neve:  

Modell:  

Név:  



Telefonszám:  

Lakcím:  

Disztribútor cég:  

Telefonszám:  

Cím:  

Vásárlás dátuma:  


