
SMARTZILLA SMilla okosóra 

Használati útmutató  



1. Áttekintés 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Az eszköz töltése 

Az óra mellett a dobozban található egy speciálisan megtervezett USB 

töltőkábel. 

   

 

Az eszköz mágnes segítségével töltődik. Az órán és az USB töltőkábelen 

is megtalálhatók a töltőérintkezők, az alábbi illusztráció szerint. 

 

   

 

 

Győződjön meg róla, hogy az óra és az USB töltőkábel érintkezői szilárdan 

csatlakoznak! 



   

 

Ezután csatlakoztassa az USB töltőkábelt az USB porthoz! 

Csatlakoztatás után egy töltés alatt álló akkumulátor ikonja villan fel, az 

alábbi illusztráció szerint: 

   

 

 

 

 



Megjegyzések töltéshez: 

● Használjon 5V/1A vagy 5V/0.5A (500mA) USB portot. 

● Teljesen feltöltött akkumulátor ikon jelzi, hogy a töltés kész. 

● Egy teljes töltés kb. 2 órát vesz igénybe. 

● Ajánlott az eszköz első használata előtt teljesen feltölteni az 

akkumulátort. 

● Töltés közben ne távolítsa el az eszközt! (rendeltetésszerű töltés 

hosszabb élettartamot biztosít az akkumulátornak)  

  



3. Alkalmazás telepítése 

A Google Play Store-ban/Apple App Store-ban keressen rá a Da Fit 

nevű alkalmazásra, vagy szkennelje be az alábbi QR kódot. Töltse le 

az alkalmazást! 

      

Android 5.1, iOS 8.0, Bluetooth 4.0 és az utánuk megjelent verziók 

támogatottak. 

A telepítés után adja meg testalkati adatait! 

Eszköz csatlakoztatása: 

1. lépés: Kapcsolja be telefonján a bluetooth-t! 

2. lépés: Nyissa meg a Da Fit alkalmazást, és válassza ki a „Mine” 

menüt! 

3. lépés: Válassza ki az eszköz hozzáadását: „ADD A DEVICE”! 



4. lépés: az órán keresse meg a beállítások között az „About” 

menüpontot, ahol az eszköz ID található!

 

5. Az alkalmazásban válassza ki a megfelelő eszköz ID-t, hogy 

csatlakoztassa az órát és a telefont! 

Sikeres csatlakozás után egy Bluetooth ikon fog megjelenni a fitness 

tracker óra bal felső sarkán. 

  



4. Óra használata 

Az eszköz oldalán található gombot 3 másodpercig nyomva tartva 

kapcsolja be az eszközt! A képernyő megérintésével a kijelző 

megjelenik. A fitness tracker órának több felülete is van. Húzza a 

kijelzőt balra/jobbra, hogy a főképernyőről átlépjen az edzés, 

alvásmonitorozás oldalakra! Húzza a kijelzőt fel/le, hogy a fő 

képernyőről a funkcionális ikonokhoz lépjen! Válassza ki a 

megjelenő felületen a kívánt funkciót! Kilépéshez húzza jobbra a 

kijelzőt! Az oldal gomb megnyomásával bármikor visszatérhet a 

főképernyőre. 

 

4.1 Főképernyő 

Az alábbi kép illusztrál egy példát, hogyan néz ki a főképernyő: 

 

A főképernyő megjelenésének kiválasztásánál több mint 60 

lehetőség közül választhat. A kívánt megjelenést az alábbi úton 

választhatja ki: Mine\My device B21\Watch Faces\More 

Watch Face\Setting of main interface style. 

Az alábbi 3 opció példa a választható megjelenésekre. 



 

 

A dátum és idő szinkronizálva lesz a telefonnal a sikeres 

csatlakoztatás után. 

Az idő formátumát az alkalmazásban tudja megváltoztatni. 

 

5. Edzés / Lépésszámláló / Alvás monitorozása 

 

 

6. Funkcionális ikonok 

 

 

 

 



6.1 Edzés 

 

 

6.2 HR (pulzusmonitor) 

 

 

6.3 mmHg (vérnyomás mérése) 

 

Ezen a felületen a vérnyomását mérheti meg. 

Válassza ki a vérnyomásmérő funkciót, a fitness tracker óra 

elkezdi mérni vérnyomását! Győződjön meg róla, hogy az órát 



szorosan viseli, és a szenzor pontosan illeszkedik csuklójára. A 

mérés kb. 15 másodpercet vesz igénybe. 

Figyelem: Mérje vérnyomását nyugodt körülmények között! A 

mérés előtt legalább 5 perccel helyezze magát nyugalmi 

állapotba! Az ideges, aggodalmas, izgatott állapot pontatlan 

mérést eredményezhet. 

Az óra vérnyomásmérő funkciója tájékoztató jellegű, az orvosi 

vizsgálatot nem helyettesíti! 

 

6.4 SPO2 (véroxigénszint mérése) 

 

 

6.5 Értesítések 

Az utolsó 3 beérkező üzenet elolvasásához húzza jobbra/balra 

a képernyőt. 

Ha a beérkező üzenetet telefonján elolvassa, az óra nem küld 

értesítést. 

6.6 Időjárás 

Húzza fel a képernyőt a 4 napos előrejelzés megtekintéséhez. 



 

 

6.7 Kamera vezérlés 

Kapcsolja be telefonját, majd nyomja meg a fénykép készítő 

gombot az órán. 

 

 

6.8 Zene vezérlés 

 

 

6.9 Stopper 

 



 

7. Használati útmutató az alkalmazáshoz 

A Da Fit alkalmazásban 3 menüpont található a képernyő alján. Ezek 

a Dashboard („Irányítópult”), My device (Eszközöm) és Mine 

(Felhasználó). 

 

7.1 Dashboard menü 

A Dashboard menüben megtekintheti az óra által mért 

adatokat: lépések száma, alvás ideje és minősége, pulzus, 

véroxigénszint és edzés. 

 

7.2 My device menü 

A My device menüben csatlakoztathatja az órát az 

alkalmazáshoz, és kezelheti a beállításokat. 



Az eszköz csatlakoztatásáról szóló részben megtalálja a 

csatlakoztatás menetét. Az alábbi képen egy sikeres 

csatlakoztatás látható: 

 

 

My device\ Watch Face beállítások (Képernyő megjelenése) 

A Watch Face menübe belépve megkezdheti órája személyre 

szabását. 

My device\ Notifications (Értesítések) 

Az értesítések aktiválása után órája rezgéssel fogja jelezni a 

bejövő hívásokat, beérkező SMS-eket és minden kiválasztott 

alkalmazás értesítéseit. A beérkező üzenetek szövege 

megjelenik az óra kijelzőjén. 

Megjegyzés: A funkció használatához engedélyeznie kell 

telefonja beállításainál a Da Fit alkalmazás értesítéseit. 

My device\ Alarms (Ébresztő, riasztás) 

Beállíthat és módosíthat ébresztéseket, riasztásokat. 



My device\ Shutter (Kamera) 

Az okosóra alkalmas telefonja kamerájának vezérlésére. Lépjen 

a Shutter menübe, majd nyomja meg a fényképkészítő gombot 

vagy rázza meg az órát a fénykép elkészítéséhez! 

My device\ Others (Egyéb beállítások) 

Az egyéb beállításoknál személyre szabhatja az 

időformátumot. (Time Formats), az egységrendszert (Unit 

System), a nyelvet (Language)  és aktiválhat különböző 

funkciókat, pl. Find device (Eszköz keresése), Do not disturb 

(Ne zavarjon üzemmód), Reminders to move 

(Mozgásemlékeztető), All day heart rate measurement 

(Folyamatos pulzusmérés) és Weather (Időjárás). 

My device\Upgrade (Frissítés) 

Ellenőrizheti és frissítheti a firmware-t. 

 

7.3 Mine menü 

Felhasználó és célok beállítása. 

 

8. Gyakran ismételt kérdések 

8.1 Mit tegyek, ha a telefonomon nem jelenik meg az eszköz ID 

száma? 

Először is győződjön meg róla, hogy az eszköz fel van-e töltve! 

Ha nincsen, csatlakoztassa a töltőhöz, töltse fel teljesen, és 

próbálja meg újra. 



Ha a probléma nem oldódott meg, kapcsolja ki majd újra be 

telefonján a bluetooth-t, vagy indítsa újra telefonját, és 

próbálja újra a csatlakoztatást! 

8.2 Beállítottam az alkalmazásban, hogy értesítést kapjak bejövő 

híváskor. Mit tegyek, ha az óra mégsem rezeg bejövő 

hívásnál? 

Győződjön meg róla, hogy az óra és a mobiltelefon 

csatlakoztatva vannak bluetooth által! 

8.3 Beállítottam az üzenet és SMS értesítőt. Miért nem kapok 

értesítést? 

Győződjön meg róla, hogy az óra és a mobiltelefon 

csatlakoztatva vannak Bluetooth által! 

8.4 Miért mutat 0-t a lépésszámláló, ha már több lépést is 

megtettem? 

A lépésszámláló pontossága érdekében a rövid séták (pár 

lépés) nem kerülnek rögtön rögzítésre. Tegyen meg még 10 

lépést! A lépésszámláló néhány perces késésben lehet. 

8.5 Miért villog a Bluetooth ikon az óra kijelzőjén? 

Azt jelzi, hogy a Bluetooth kapcsolat az óra és a telefon között 

nem stabil és így lehet, hogy nem lesz minden funkció 

elérhető. Nyissa meg az alkalmazást, és próbálja újra a 

csatlakoztatást! 

8.6 Vízálló az eszköz? Használható búvárkodáshoz? 

Igen, vízálló. Zuhanyzáshoz és úszáshoz használható, azonban 

búvárkodni nem lehet benne! 



8.7 Miért nem sikerült a pulzusmérés? 

Győződjön meg róla, hogy az óra pontosan érintkezik a 

bőrfelülettel. Ne mozgassa karjait a mérés alatt. 


