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Használati utasítás 
Okosóra nagyoknak 
Fittnesz funkciókkal 

 

 
 

Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük használat 
előtt olvassa el ezt a használati utasítást! 
  
Az utasításban leírt funkciók a megvásárolt terméktípusra 
vonatkoznak, de a jövőben folyamatosan új funkciókat fejlesztünk ki. 
Így a leírt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 
Nem tudunk felelősséget vállalni olyan ügyekben, ami a felhasználó 
félreértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. Cégünk 
nem vállal releváns felelősséget, amennyiben a készüléket nem a 
használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használják. 
Semmiképpen ne próbálkozzon a készülék otthoni javításával, mert 
az garanciavesztéssel jár. 
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Bevezető: 
 
Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta! A készülék jó 
minőségű biztonságos, gyerekeknek és fiatal felnőtteknek ajánlott 
okos óra, olyan aktivitásmérő funkciókkal, mint a pulzusmérés, 
vérnyomásmérés és véroxigénszint mérés. A készüléket össze lehet 
kapcsolni okostelefonna, ennek köszönhetően a telefon főbb 
értesítései megjelennek az órán és rezgéssel jelzi azt a viselőjének. 
  

 
Biztonsági előírások: 
 
Kérjük ne engedjék a gyermeknek, hogy szándékosan ledobja, 
ütögesse vagy éles tárggyal megkarcolja a kijelzőt, mert a készülék 
külseje rongálódhat, az akkumulátor kisülhet, működési hiba 
következhet be, vagy elromolhat a készülék. Bár a készüléknek tartós 
és erős a külseje, de nem törhetetlen. Törésre nem vonatkozik a 
garancia. 
A készülék 1 méter mélységig legfeljebb 30 percig vízálló. 
Sose hagyja autó utasterében nagy melegben vagy más forró 
környezetben a készüléket! 
Kérjük, hogy csak eredeti alkatrészeket és akkumulátorokat  
használjon, ne használjon inkompatibilis termékeket. 
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Vegyszereket és mosószereket sose használjon a tisztításhoz, mert a 
készülék külsejét megsértheti. 
 
Csomag lista 
Okos óra készülék 1db 
Használati utasítás 1 db 
USB töltő klipsz 1 db 
 
Legfőbb funkciók: Értesítések: Hívó fél adatainak kijelzése, SMS 
üzenet olvasása, Facebook Messenger, Twitter üzenetek olvasása, 
Fényképezés kezdeményezése, Éresztőóra funkció, Tétlenségi 
figyelmeztetés. Egészségügyi funkciók: Pulzus, Lépésszám, Megtett 
távolság, Ledolgozott kalória Vérnyomás, Véroxigénszint mérése 
 
 
1. Üzembe helyezés 
1.1 Készülék összeszerelése, feltöltése 
Először az óraszíjakat fel kell csatolni az órára. 
Az óra töltése USB csatlakozású klipsszel történik. Helyezze az órát 
a klipszen lévő töltő tüskékre úgy, hogy az óra alsó felén lévő 2db 
arany színű csatlakozóhoz érjen. Sikeres csatlakozás után néhány 
másodperccel a képernyőn megjelenik a töltés. 

  
A készülék akkumulátorát mindig felügyelet mellett töltse. Soha ne 
hagyja az órát egész éjszakára a töltőn! 
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1.2 Bekapcsolás 
Miután a készülék feltöltődött, az óra érintőképernyőjét hosszan 
megnyomva lehetséges bekapcsolni. Sikeres bekapcsolást követően 
az óra rezeg és megjelenik a kijelzőn az óra. 
 
1.3 Társítás a telefonnal 
Töltsük le telefonunkra a WearFit 2.0 alkalmazást,  Andorid rendszer 
esetén a Play Áruház-ból, IOS esetén pedig az AppStore-ból lehet 
beszerezni ezz az alkalmazást. 
Kapcsoljuk be a Bluetooth-t a telefonon és indítsuk el a WearFit 2.0 
alkalmazást ahol először a jobb alsó sarokban lévő „Me” feliratra 
kattintsunk, majd válasszuk „Device Management” és utána 
„Connection Managemet”végezetül az itt megjelenő listából keressük 
ki a KY117 eszközt. 
 
1.4 Beállítások 
Az alkalmazás „Me” menüpontjában van lehetőségünk a személyes 
adatok beállítására. „Personal information” résznél a nemünket 
(Gender) lehet megadni: férfi (Man), nő (Woman), életkor (Age), 
testmagasság (Height), testsúly (weight), lépéstávolság (step length), 
azt hogy melyik karunkon hordjuk az órát (Wear) bal (Left hand), 
jobb (Right hand), napi lépésszám cél (Target number of steps), az 
alvási idők (Sleep Time Setting), elalvás időpontja (Fall asleep), 
ébredés időpontja (Awake time). Ezeket azért fontos beállítani, hogy 
később a mérési adatok is pontosak legyenek. Amennyiben az adatok 
(főleg a testsúly) változnak, ajánlott az értékeket később javítani. 
Az „Exception Details” résznél van lehetőség megtekinteni a 
kiemelkedő (túl magas vagy túl alacsony) egészségügyi adatokat. 
A „Device Management” menüpontban további beállításokat találunk 
az értesítésekre vonatkozóan „Smart Reminder”, itt van a hívás 
értesítés (Call Reminder), üzenet értesítés (Message Reminder) az 
ébresztő funkció „Alarm clock Reminder”, tétlenségi figyelmezetés 
(Sedentary Reminder), alkalmazás értesítsek „APP Notification” és a 
ne zavarj időszak „Ser Quiet Hours” amikor az óra nem fog értesítést 
küldeni. A beállítások között találjuk még az óránként rendszeres 
mérést „Hourly Measure”, melynek bekapcsolásával minden egész 
órában méri a készülék az egészségügyi adatokat. A „Screensaver” 
menüpontban tudjuk személyre szabni a háttérképet. Van még 
lehetőségünk szoftvert frissíteni az órán a „Firmware Upgrade” 
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menüpontban. A „Setting” beállítások között pedig be lehet állítani a 
kijelzőt 12/24 órás rendszerre (12 Hour System), meg tudjuk adni a 
Google Fit és a WeCat Running fiókunkat, illetve a tárolt adatokat 
tudjuk törölni (Clear Cellphone Data), vagy az alapbeállításokat 
visszaállítani (Reset Braclet). 
 

 
 
2. Alkalmazás működése 
2.1 Főképernyő 
Wearfit alkalmazás főképernyőjét három részre oszthatjuk. 
Felül látható a statisztika: napi lépésszám (Steps), megtett 
távolság (Distance) és a ledolgozott kalória (Calories Burned). 
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Amikor rákattintunk erre a részre, akkor a napi (Day), heti 
(Week) és havi (Month) összesítések tekinthetők meg. 
Középen található a legutolsó mérések az alvásadatokról 
(Sleep), pulzus (Heart Rate), vérnyomás (Blood Pressure), 
véroxigén (Blood Oxygen), fáradtság (Fatique) és a heti 
összesítő (Weekly Report) Az egyes ikonokra kattintva a 
mérések részleteit is kielemezhetjük. 
A képernyő alsó részén a „Me” menüpontban a beállításokba 
tudunk belépni a + jellel pedig el tudjuk indítani az alábbi 
alkalmazásokat: 

 
Edzés indítása „Take Exercise”, Óra keresése „Finding 
Bracelet”, Fényképezés indítása „Photograph” 
 
3. Óra működése 
Az óra kijelzőjének bekapcsolásához kétszer nyomjuk meg az 
érintő képernyőt. Amikor az óra kijelzőjét látjuk a kijelzőn, 
akkor különböző irányokba lapozva érjük el az egyes 
funkciókat. 
Lapozzunk felfelé és itt a pontos idő jelenik meg. Itt hosszan 
nyomva a kijelzőt lehetséges váltani a képernyőelemek 
elrendezése között. 
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Háromféle elrendezés közül választhatunk. 

 
 
Lapozzunk lefelé és az óra technikai adatai jelennek meg: 
típusszám, MAC hálózati cím és verziószám. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amikor az időt mutatja a kijelző és ismét felfelé lapozunk, 
akkor megjelennek a fittnesz adatok: lépésszám, kalória és 
távolság. 
 
Újabb lapozásra pedig az alvás adatok jelennek meg. 

 
 
Balra lapozva a képernyőn az egészség adatokat tudjuk mérni 
az órával: pulzus (Heart Rate), vérnyomás (Blood Pressure), 
véroxigén (Blood Oxygen) A mérési adatok 10 másodperc 
után jelennek meg. 
Ezen a képernyőn ismét felfelé lapozva a telefonos funkciókat 
érhetjük el: 
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Zenelejátszó kezelése „Music controller”, Telefon keresése 
„Find a phone” és az óra kikapcsolása „Shut down” 
További felfelé lapozással még több funkciót találunk: 
üzenetek elolvasása „Messages”, stopperóra indítása „Stop 
Watch”, képernyő fényerejének öt fokozatban történő 
beállítása „Screen Lumirance” 
A képernyőn lefelé lapozva pedig az edzéseket tudjuk 
elindítani: futás (Outdoor running), kerékpározás (Outdoor 
cycling) és túrázás (Alpinism)  
 
 
 
 
Műszaki adatok: 
- Szilikon szíj 
- CPU: Hs6620D 
- 32Mb ROM 
- Bluetooth 4.2 
- Kompatibilis: Android min.5.0, iOS min.9.0 
- Érzékelők: gyorsulásmérő, rezgőmotor, pulzusmérő 
- 1.14" kijelző 
- Felbontás: 135*240 
- Akkumulátor: 3.7V 170mAh (10-15 napos készenléti idő) 
- Mérete:46.5mm x 36mm x 10.8mm 
- Garancia 1 év 


