
 

SMARTZILLA Flash okosóra 

Használati útmutató 

 

 

 

 

  



Köszönjük, hogy okosóránkat választotta. A használati útmutató átfogó 

értelmezést nyújt az eszközről. 

Csomag tartalma: egy ajándék doboz, egy használati útmutató és egy 

okosóra. 

Az eszköz IP68 vízállósággal rendelkezik, kézmosás és úszás közben lehet 

használni. Forró zuhany és szaunázás közben az óra nem használható. Az 

eszköz nem rendeltetésszerű használata esetén a cég nem biztosít 

garanciát. 

 

Használati útmutató 

Felső gomb: Nyomja meg a képernyő megjelenítéséhez! Nyomja meg még 

egyszer a sport menübe lépéshez! 

Alsó gomb: Tartsa nyomva hosszan az óra be- és kikapcsolásához; nyomja 

meg a képernyő megjelenítéséhez és elsötétítéséhez! 



 

Érintőképernyő használata: Érintse meg egy menü kiválasztásához, majd a 

képernyőt jobbra húzva tud visszatérni. A főképernyőt lefele húzva az 

állapotsor ikonjaihoz, jobbra húzva az értesítésekhez, balra húzva a fő 

menübe, felfelé húzva az időjáráshoz jut. Érintse meg az órát a kijelző 

megjelenítéséhez. 

Óraszíj csere: a szíjak hátulján található gombokat oldalra húzva 

lecsatolhatóak a szíjak, majd kicserélhetőek.  



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az óra töltése 

Az eszköz mágnesességet alkalmazva tölt. Érintse a töltőkábel mágneses 

végét az óra hátulján található érintkezőkhöz. A töltés automatikusan 

megkezdődik. Általában a teljes töltés 2 órát vesz igénybe. Készenléti 

állapotban hagyva 30 napig, használat esetén 5-10 napig nem kell tölteni 

az eszközt. Ne használja az órát töltés közben! 

Figyelem: Ne érintse a töltőkábel érintkezőit vezető anyaghoz, mert az 

rövidzárlathoz vezethet.  



Óra és telefon csatlakoztatása 

Alkalmazás telepítése 

Írja be a Google Play/App Store keresőjébe, hogy HPlusFit, vagy 

szkennelje be az alábbi QR kódot az alkalmazás letöltéséhez. 

 

 

 

Telepítés után kapcsolja be telefonján a Bluetooth-t, és nyissa meg a 

HPlusFit alkalmazást. Hagyja jóvá az alkalmazás engedélykéréseit, majd 

adja meg a személyes adatokat. Kapcsolja be telefonján a GPS-t, majd az 

„Add device” menüben tudja hozzáadni az órát, az „SG2-XXXX” nevet 

kiválasztva. 

 

 

 

 



Értesítések beállítása 

Telefonja beállításai között az alkalmazásoknál válassza ki a HPlusFit-et, és 

aktiváljon minden engedélyt. 

Figyelem: Győződjön meg róla, hogy az alkalmazások, amelyekről 

értesítést kíván kapni az órán, engedélyt kaptak, hogy a telefonja 

értesítési sávján is megjelenjenek. 

Ha egy alkalmazás értesítései nincsenek engedélyezve a telefon értesítési 

sávján, akkor az óra sem fog értesítést kapni. 

Firmware frissítése 

Bluetooth kapcsolat létesítése után a HPlusFit alkalmazásban keresse a 

„More – Updates” menüt. Ha van új elérhető firmware, frissítsen a 

legújabb firmware verzióra.  

Megjegyzés: Sikertelen frissítés esetén kapcsolja ki, majd újra be a 

bluetooth-t és próbálja meg újra a frissítést. 

Minthogy a bluetooth protokoll a különböző telefonmárkák esetén eltérő, 

előfordulhat, hogy a bluetooth kapcsolat a mobiltelefon és az okosóra 

között instabil. Ezesetben kapcsolja ki, majd újra be a bluetooth-t, és 

próbálja meg újra a csatlakoztatást.  



Főbb funkciók bemutatása: 

Nyelv/Idő/Dátum: Bluetooth kapcsolat létrehozása után a dátum és idő 

automatikusan szinkronizálva lesznek a telefonról. 

Készenléti képernyő: A főképernyőt hosszan nyomva tartva megjelennek 

a különböző óralapok, melyek között jobbra és balra húzva tud válogatni. 

Állapotsor: Főképernyőt lefelé húzva tudja megjeleníteni: bluetooth, 

HPlusFit alkalmazás QR kódja, világosság, akkumulátor töltöttségi szintjét. 

Lépésszámláló, távolság, kalória: Mért adatok kijelzése. Minden éjfélkor 

az adatok mentésre kerülnek és lenullázódnak. Az alkalmazásban 

megtekintheti az elmentett adatokat. 

Üzenet: Húzza jobbra a főképernyőt az értesítések megjelenítéséhez! 

Engedélyezze a különböző alkalmazásoknak az értesítések küldését 

(Facebook, WhatsApp, SMS, Email stb.)! Ha szeretné, hogy az óra a 

beérkező üzenetek tartalmát is megjelenítse, azt telefonján tudja 

beállítani az alkalmazások beállításai között. A bejövő hívásokat és 

üzeneteket az óra rezgéssel jelzi. 

Kijelző állandó megjelenítése: Lépjen a menü utolsó oldalára, válassza ki 

az ikont, majd az  ikont kiválasztva beállíthatja, hogy a képernyő 

ne sötétüljön el! 

Sport: A sport menüben ki tudja választani a kívánt sportot. Ezután a 

képernyőt jobbra húzva tudja megszakítani a tevékenységet. Minden 

sport esetén láthatja az edzés időtartamát, az elégetett kalóriát, a pulzust 



stb. További sportok megjelenítéséhez nyomja meg az ikont. A 

megjelenő menü léptetéséhez nyomja meg az  ikont. Az előző 

sport menühöz való visszatéréshez nyomja meg az  ikont. 

Alvásmonitor: Az alvásmonitor funkció automatikusan aktiválva van, este 

10 és reggel 8 között. Az óra és a telefonos alkalmazás csatlakoztatása 

után az alkalmazásban ellenőrizheti alvása minőségét. 

 

Egészség 

Pulzus: A funkció kiválasztása után 2 másodperccel az óra elkezdi mérni, 

majd elmenti a pulzusszámot. A bőr felszínén található hajszálereket 

szkenneli az óra hátulján található zöld szenzor. Másik menüre való 

váltáskor a mérés megszakad. Az optimális eredmény 60-90 ütés/perc. 

Élsportolók esetén az eredmény 60 alatt lehet. Egy megerőltető edzés 

során a mért adat a 200-at is elérheti. A folyamatos edzés növeli a szív és 

tüdő kapacitását. 

Vérnyomás: Méréskor helyezze kezeit vízszintes nyugalmi állapotba. Az 

eredmény pár másodperc múlva megjelenik. Általában a vérnyomás 

idősebb korban magasabb, valamint a nők vérnyomása alacsonyabb, mint 

a férfiaké. 

ECG: Belépés után automatikusan elkezd mérni. Az optikai 

pulzusérzékelés és az elektrokardiogram kombinálása 10 másodperc után 



kiírja a mért adatot. A mérés befejeztével az  ikon jelenik meg, és a 

mért adatot a HPlusFit alkalmazás elmenti. 

 

Beállítások 

About (az eszközről): Megtekintheti az óra modelljét, a firmware verzióját 

és a Bluetooth Mac azonosítót. 

Reset: Visszaállíthatja az óra alapértelmezett beállításait, minden adat 

törlődni fog. 

Véroxigénszint: SPO2H, a véroxigénszintet méri, az optimális eredmény 

94-99%. 

Stopperóra: Nyomja meg a start gombot a mérés elindításához, majd még 

egyszer a megállításához! 

Zene távvezérlése: Az okosórán tudja léptetni a zenét, amit a telefon 

játszik. 

Ébresztés: Az alkalmazásban tudja beállítani az ébresztéseket, 

riasztásokat. 

Mozgásszegény emlékeztető: Beállíthatja, hogy az óra emlékeztesse a 

mozgásra. 

Képernyő megjelenítése: Csuklója felemelésével megjelenítheti a 

képernyőt. Ezt a funkciót az alkalmazásban lehet beállítani. Ha aktiválva 

van, nagyobb az eszköz energiafelhasználása. 



Mértékegységek beállítása: Metrikus vagy brit rendszer. 

Telefon keresése: Az órán ezt a funkciót kiválasztva meg tudja csörgetni 

telefonját. 

Adatátvitel: Az összes mért adatot elmenti a rendszer, és megtekinthetők 

a telefonos alkalmazásba.n 

 

 

 

Garancia 

 

1. Ha gyártás során okozott problémát észlel az eszközön, a vásárlástól 

számítva 1 éves garancia vonatkozik a termékre. 

2. A vásárló okozta károk esetén nem biztosítunk garanciát: 

a. A termék szétszedése, szerelése, 

b. A termék leejtése, 

c. Nem rendeltetésszerű használat esetén (víz bejut az 

óraegységbe, külső erő okozta sérülés, karcolás stb.) a 

termékre nincsen garancia. 

3. Garancia igénylése esetén be kell mutatni a vásárlás idejének és 

helyszínének pecsétjével ellátott garanciajegyet! 

4. Használat során felmerülő probléma esetén keresse az 

ügyfélszolgálatot. 



 

 

Vásárlás dátuma: 

 

 

Vásárló aláírása: 

 

 

IMEI kód: 

 

 

Jegyző aláírása: 

 

 

Üzlet: 

 

 

Üzlet pecsétje: 

 

 


