
  
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

SMARTZILLA Spirit okosóra   



  Használati útmutató      
1. Beüzemelés            2. Alap funkciók 3. Értesítő 

funkciók            4. Egyéb   

   
   

1. Beüzemelés   

   

1.1 Töltés, ki-/bekapcsolás   

Húzza ki az óraegységből a szíjat mindkét oldalon. A kék végű 

csatlakozót illessze be egy számítógép vagy töltő USB portjába.   

   

  



  

   

   

   

Figyelem!   

● Az óraegység kék csatlakozójával töltsön. A készülék 

kijelzőjén megjelenik a töltési ikon töltés közben.   

● Ha a töltési ikon nem jelenik meg, győződjön meg róla, hogy 

az eszköz megfelelően van csatlakoztatva.   

   

1.2 Alkalmazás letöltése és telepítése   

Keressen rá, majd töltse le a „WoFit” nevű alkalmazást a főbb 

alkalmazás áruházakból, vagy olvassa be az alábbi QR kódot a 

letöltéshez.   

    



   

   

   

   

     

  
1.3 Eszköz csatlakoztatása a mobiltelefonhoz   

   

A WoFit alkalmazás (későbbiekben: alkalmazás) letöltése után 

regisztráljon, hozzon létre egy felhasználót.   

Kapcsolja be az órán a Bluetooth-t a csatlakoztatáshoz.   

   

1.4 Alapadatok megadása   

Célok   

Testalkati adatok   

   

1.5 Párosítási módba lépés   

Párosítási adatok megadása.   

   



1.6 Érintés   

Az érintőképernyőt jobbra vagy balra húzva tud az opciók 

között előre vagy vissza haladni.   

   

   

   

   

   

   

   

   

2. Alap funkciók   
   

2.1 Az eszköz szenzorokkal van felszerelve, melyek a csuklón 

monitorozzák a sport aktivitást, alvást, pulzust, és rögzíti az 

adatokat.   

2.2 Az eszköz automatikusan érzékeli a napi tevékenység adatait 

(lépésszám, távolság, kalória stb.). Érintse meg a képernyőt, 

és váltson az aktivitásmérőre az adatok megtekintéséhez.   

2.3 Az eszköz automatikusan monitorozza az alvást éjjel. A 

képernyőn az alvás oldalra váltva ellenőrizheti alvása 

minőségét. A délutáni pihenőket és a rendellenes alvást nem 

monitorozza.   

2.4 Az eszközön megtalálható a pulzus monitor. A képernyőn a 

pulzusra váltva automatikusan megkezdi a mérést.   



2.5 Az eszköz méri a vérnyomást. Először kapcsolja be a 

vérnyomásmérőt az alkalmazásban.   

2.6 Az eszköz méri a testhőmérsékletet. Először kapcsolja be ezt 

a funkciót az alkalmazásban. Az eszköz 24 óráig 

automatikusan monitorozza a hőmérsékletet, de kézileg is 

vezérelhető.   

2.7 Az eszköz képernyőjén különböző oldalakon találja meg a 

különböző funkciók adatait. További részleteket az 

alkalmazásban talál. (Az eszköz 7 napig őrzi meg az 

adatokat. Az adatok megőrzése érdekében érdemes minden 

nap csatlakozni az alkalmazáshoz.)   

   

   

   

   

Figyelem!   

● Pulzus monitor használata előtt az eszköz hátulján található 

fotoelektromos szenzort a csuklóhoz kell igazítani. Ha túl 

lazán, vagy túl szorosan viseli az eszközt, az befolyásolhatja az 

mérés eredményét.   
● A pulzus mérését nyugodt állapotban kell végrehajtani. Az 

automatikus monitorozás az alkalmazásban a Beállítások 

pontban található.   
● Az eszköz nem orvosi eszköz, a mért adatok tájékoztató 

jellegűek.   
● Az alvás monitorozása funkció folyamatosan rögzíti az 

aktuális adatokat a fizikai tulajdonságok indexe 

figyelembevétele helyett. Az adatok tájékoztató jellegűek.    



● Az elalvás és ébredés állapotát az eszköz, idő és pulzus adatok 

alapján észleli. Ha nyugodt állapotban fekszik, az eszköz 

alvásnak érzékeli.   
● Az eszköz antiallergén anyagból készült, viselje bátran. Ha 

viseléskor bőrén kellemetlenséget érez, vegye le az órát, és 

forduljon orvoshoz.   
A készülék méri bőre hőmérsékletét, ami a környezettől és a 

ruházattól is függ. Az adat nem helyettesíti az orvosi 

diagnózist, nem ad pontos testhőmérsékletet. Érvényes skála: 

0°C~50°C, ami 32°F-122°F.   

   

   

   

   

   

   

3. Értesítések   
   

3.1 Hívás értesítő: bejövő hívás esetén az eszköz vibrálva jelez, 

ekkor lenémíthatja, vagy elutasíthatja a hívást   

3.2 Üzenet értesítő: bejövő üzenet esetén az eszköz vibrálva 

jelez, és az üzenet szövege megjelenik a képernyőn 

Megjegyzések:   

● Hívás/üzenet értesítő az eszköz és a telefon közötti 

kapcsolaton alapszik.   

● Engedélyezze az értesítéseket a telefonján, és kapcsolja be 

az üzenet értesítő funkciót az alkalmazásban   

   



  

   

4.  Egyéb   
   

További használati útmutatásért keresse a “Segítség” pontot 

az alkalmazásban.   

   


