TIMEZY OKOSÓRA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Az elegáns és sportos Timezy Okosóra igazán különleges! Több mint 100 olyan funkcióval rendelkezik,
amelyek le fogják Önt nyűgözni. Az okosóra lehetővé teszi a vezeték nélküli Bluetooth kapcsolódást,
lépésszámlálóként is működik, és többféle márkájú okostelefonnal kompatibilis.
Az első használat előtt gondosan olvassa el a mellékelt használati utasítást, és ne dobja el, mert később
is szüksége lehet rá.
A CSOMAG TARTALMA

1x Timezy okosóra
1x töltőkábel
1x használati utasítás
1x 1 éves garancia

MŰSZAKI ADATOK
-

Modell: KW19-B
Színek: fekete, fehér, kék, rózsaszín
Felbontás: 240 x 240 px
Akumulátor: lítium-polimér
Akkumulátor kapacitása: 140 mAh
Készenléti idő: 8 nap
Működési idő: 3 nap
Töltés: 2 óra
Bluetooth: 4.0
OR támogatottság: iPhone OS 9.0 & Android OS 5.0
SIM kártya: nincs
Nyelvek: angol, kínai, francia, német, spanyol, olasz, lengyel
Vízállóság: IP67 (teljes védelem a 15 cm és 1 m közötti mélységű vízbe merülés esetén)
Az óra mérete: 39 mm x 36 mm x 12 mm
Az óraszíj hossza: 24,5 cm
Az óra súlya: 0,0350 kg
A csomag súlya: 0,1000 kg
Érintőképernyő: 1.3” IPS
Ház: fémötvözet
Anyaga: szilikon szíj, rozsdamentes acél csat
Alkalmazás: Da Fit
Magyarország importőrje: PJU d.o.o.

TÖLTÉS
-

Az első használat előtt legalább két órán keresztül töltse a készüléket a mellékelt töltőállomással.

-

A töltőállomás alján két mágneses kimenet található (a fenti képen fehérrel bekarikázva),
amelyekre az órát rá kell helyezni (feketével bekarikázva).

-

Adapter segítségével a töltőkábelt számítógéphez vagy elektromos csatlakozóhoz kötheti.

A DA FIT ALKALMAZÁS
-

-

-

-

Amikor az óra teljesen fel van töltve, keresse meg a Da Fit mobilalkalmazást a Play Áruházban,
és töltse le. Beolvashatja a QR-kódot is (ehhez szüksége lesz egy QR-kód leolvasó alkalmazásra),
amely a doboz alján található.
Apple felhasználóknak: Ha az eszköz hosszabb ideig (több mint 2 óra) készenléti állapotban van,
az iOS rendszer törli az alkalmazást, és megszünteti a kapcsolatot. Indítsa újra az órát, a kapcsolat
automatikusan létre fog jönni.
Android-felhasználóknak: Miután letöltötte az alkalmazást mobileszközére, a beállítások
menüpont alatt engedélyeznie kell az alkalmazás háttérben való futását.
Nyissa meg az alkalmazást, és adja meg személyes adatait:

A személyes adatok beállítása után térjen vissza a kezdőlapra, nyomja meg a "TO ADD" gombot
(ESZKÖZ HOZZÁADÁSA):

-

Kapcsolja be a bluetooth-ot és válassza ki a KW19-B-t:

-

Miután az okosóra sikeresen csatlakozott az alkalmazással, automatikusan visszatér a kezdőlapra,
és elkezdheti használni az órát.
Érintse meg az óra közepén található lenti ikont. A következő funkciók fognak megjelenni:

-

-

Watch faces (»Óralap«): Nyomja meg a »watch faces« lehetőséget, és válassza ki az önnek
tetsző kijelzési típust:

-

Notifications (»Értesítések«): Válassza ki a »Notifications« lehetőséget. Itt beállíthatja, milyen
alkalmázosktól kér értesítést.

-

Alarms (»Riasztások«): Ez a funkció lehetővé teszi három különböző riasztás vagy ébresztő
beállítását. Nyomjon meg egy adott riasztást, és írja be az időpontot.

-

Shutter (»Kamera«):
• Android felhasználók: Az alkalmazásban nyomja meg a SHUTTER (Exponálás)
funkciót: az órán egy kamera ikon fog megjelenni. Kattintson az ikonra, így létrehoz egy
képet, amely automatikusan le lesz mentve a galériába.
• Apple felhasználók: Nyissa meg a fő kamerát a mobileszközön, és nyomja meg az
SHUTTER (Exponáló) ikont, hogy képet készítsen az órával.

-

Others (»Egyéb lehetőségek«): Az okosóra további funkciókat is kínál:

•
•
•
•
•
•
•

-

Find Device (»Eszköz keresése«): Válassza ki a »Find Device« funkciót, és az óra
elkezd vibrálni.
Time Formats (»időformátum«): A funkció lehetővé teszi a 24 és 12 órás
időformátum közötti választást.
Do No Disturb (»Ne zavarj«): Az Ön igényeinek megfelelően beállíthatja a »Do Not
Disturb« (Ne zavarjanak) funkciót a kívánt időtartamra.
Reminders To Move (»Mozgás emlékeztető«): Ez a funkció 10:00 és 22:00
óra között aktív.
Language (»Nyelv«): Az okosóra angol, kínai, német, francia, spanyol, olasz és
lengyel nyelvet támogat.
Kézemelés: A kéz megemelése automatikusan bekapcsolja az óra képernyőjét.
Weather (»időjárás«): A funkció lehetővé teszi a hely beállítását. Az időjárási
adatokat kétóránként frissítjük.

Upgrade (»Frissítés«): Amint elérhető a legújabb verzió, frissítheti a jelenlegi verziót.

FŐBB FUNKCIÓK
Alapfunkciók,
Lépésszámláló,
Alvásfigyelés,
Pulzusszámláló,
Vérnyomásmérő
Véroxigénszint mérő,
Sport módok,
Időjárás,
Üzenetek
Kamera,
Zenelejátszás.

ALAPFUNKCIÓK
-

-

-

BEKAPCSOLÁS: Nyomja meg az oldalsó gombot és tartsa lenyomva 5 másodpercig, míg az
óra világítani nem kezd. Készenléti állapotban az oldalsó gomb rövid megnyomása elegendő az
óra visszakapcsolásához.
KIKAPCSOLÁS: Tartsa nyomva 5 másodpercig az oldalsó gombot az óra kikapcsolásához.
ESZKÖZ INFORMÁCIÓK: Hosszan nyomja meg az óra képernyőjének alsó részét az eszköz
nevéért, bluetooth-jáért, címéért, akkumulátor állapotáért, stb. :

Ha lefelé görget a tárcsánál, megjelenik egy menü különböző lehetőségekkel: DO NOT DISTURB
("Ne zavarjanak"), a képernyő fényerejének beállítása, FIND DEVICE (eszköz keresése), a
képernyőzár, a kapcsolatok ikon, az akkumulátor állapotának kijelzése és Egyéb funkciók ill.
Beállítások.

LÉPÉSSZÁMLÁLÓ
-

A lépések számát az órán és az alkalmazáson is nyomon tudja követni.

-

Az óra és az okostelefon sikeres csatlakozása után a lépések számára, a távolságra, a kalóriákra és
más paraméterekre vonatkozó adatok automatikusan frissülnek.

ALVÁSFIGYELŐ
-

-

-

Az okosóra 20:00 órakor automatikusan bekapcsolja az alvásfigyelést és 10:00 óráig méri.
Ha alvás közben okosórát visel, reggel ellenőrizheti az alvási adatait. Az óra és az okostelefon
sikeres összekapcsolása után az alvási adatok automatikusan frissülnek. Az óra automatikusan
felismeri és felméri az alvás állapotát.
Ha időközben rövid időre kikel az ágyból, az órában megjelenített adatok nem fognak egyezni a
tényleges adatokkal, mert az óra továbbra is alvást regisztrál. Csak akkor jelenik meg az egész
éjszaka helyes eredménye, ha az óra felismeri az alvás végét.
Az alvás különböző fázisai miatt enyhe adateltérés lehet.

PULZUSSZÁMLÁLÓ
-

Ha a pulzusadatok nem állnak rendelkezésre, a „000Bpm” jelenik meg a képernyőn.
Keresse meg az óra pulzus ikonját, a teszteléshez hosszan nyomja (2 másodpercnél tovább) az óra
képernyőjét. Az adatok a tesztelés után azonnal megjelennek.
A mérő 30 másodpercet mér folyamatosan, és mindig az utolsó mérési adatok jelennek meg.

-

Az óraszíjat pontosan kell felhelyezni, azaz ne legyen túl szoros vagy túl laza. Ellenkező esetben
helytelen mérési eredmények fordulhatnak elő.

VÉRNYOMÁS MÉRÉSE
-

Keresse meg az óra vérnyomás ikonját, és hosszan nyomja meg a vérnyomásmérés elkezdéséhez.
A mérés után leállíthatja a folyamatot.

VÉROXIGÉNSZINT MÉRŐ
-

Keresse meg a véroxigénszint ikonját az órán, és tartsa lenyomva a vér oxigénmérésének
aktiválásához. A mérés után leállíthatja a folyamatot.

SPORT MÓDOK
-

-

Az órát hétféle sportra lehet beállítani: gyaloglás, futás, kerékpározás, ugrás, tollaslabda,
kosárlabda és futball.
Keresse meg a sport mód ikonját az órán és nyomja meg hosszan az óra képernyőjének alját a
sportmód kiválasztásához:

A következő adatok láthatók: lépések, távolság, kalória, pulzus, az edzés időtartama. Egy hosszú
nyomás sport módban leállítja a folyamatot, és kilép az alkalmazásból.
A tevékenység adatait feltöltheti az alkalmazásba későbbi megtekintésre. Az órán nem tekinthetők
meg a mérési eredmények.
Megjegyzés: Az aktivitás adatait csak akkor menti le, ha 2 percnél hosszabb ideig edz, vagy
megméri a pulzusát.

IDŐJÁRÁS
-

Amikor bekapcsolja az időjárási funkciót az alkalmazásban, az adatok az órán jelennek meg. Az
időjárási adatokat kétóránként frissítjük.

ÜZENETEK
-

Az alkalmazásban alul, középen érintse meg az óra ikont, majd nyissa meg az ablakot:
"NOTIFICATIONS", azaz értesítések fogadásához, aktiválja azokat az aplikációkat, melyektől
értesítést kíván kapni.

-

Az óra a mobiltelefonról származó adatokat szinkronizálja.
Keresse meg az üzenet ikont az órában, és hosszan nyomja meg az olvasatlan üzenetek
ellenőrzéséhez.

-

Az utolsó öt üzenet automatikusan jelenik meg. Ha ötnél többet kap, a régebbi üzenetek már nem
jelennek meg. Az aktuális üzenet a megtekintés után automatikusan törlődik, ha rákattint és néhány
másodpercig lenyomva tartja.
Bluetooth-on keresztül szinkronizálhatja az okostelefonra érkező üzeneteket, és könnyedén
elolvashatja azokat az okosórán.

-

Ez a szolgáltatás nem támogatja az üzenetek megválaszolását.
Hangüzenetek: Csak értesítés jelenik meg a bejövő hangüzenetekről, meghallgatni nem lehet őket.

KAMERA
-

Távolról történő fényképezéshez érintse meg a kamera ikonját a mobileszközön, amely az óráján is
megjelenik. Kép létrehozásához érintse meg az ikont.

ZENELEJÁTSZÁS
-

A zeneikont hosszan megnyomva megnyílik a zenelejátszó.
Az aktuális dal leállításához vagy a következő / előző lejátszáshoz nyomja meg és tartsa lenyomva
a lejátszás gombot néhány másodpercig.
Rövid megnyomásával visszatérhet az aktuális funkcióhoz. Javasoljuk, hogy a zenelejátszó az
előtérben fusson, mert egyes mobileszközökön problémák jelenkezhetnek, ha a zenelejátszó a
háttérben fut.

EGYÉB FUNKCIÓK
-

Más funkciók: Érintse meg az "OTHER" ikont az óra képernyőjének alján az egyéb funkciók
megjelenítéséhez. Az alsó rész rövid megnyomásával más funkciókat is megtekinthet.
Vissza: A kezdőlapra való visszatéréshez tartsa lenyomva az ikont (BACK).
Stopper:Nyomja meg hosszan a képernyőt az időmérés megkezdéséhez. Rövid megnyomásával
állítsa le. Nyomja meg és tartsa lenyomva a mért adatok törléséhez.

-

Mute (»Néma«): Nyomja meg és tartsa lenyomva a funkció be- és kikapcsolásához.
Brightness (»Fényerősség«): Nyomja hosszan a képernyőt a fényerő beállításához. Nyomja
röviden a fényerő-effektus kiválasztásához, nyomja hosszabban a beállítás megerősítéséhez.
Reset (»Visszaállítás«): Nyomja meg hosszan a gyári beállítások visszaállításához.
Power off (»Kikapcsolás«): Nyomja meg hosszan az óra kikapcsolásához.

BIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
-

-

-

-

A rendes működés érdekében legfeljebb egy alkalmazás csatlakoztatható az okosórához. Ha több
alkalmazás van csatlakoztatva az okosórához, az befolyásolhatja az intelligens óra és a mobil eszköz
közötti kapcsolat működését.
Megjegyzés: Egyes Android-eszközökön előfordulhat, hogy a mobilalkalmazás nem töltődik be.
Ebben az esetben menjen a telefon beállításaihoz, és engedélyezze az ismeretlen forráshoz való
csatlakozást.
Ha mobileszköze engedélyt kér, nyomja meg az "Allow" gombot, így elkerüli a mobilalkalmazás
engedélyezését akkor, amikor az nincs nyitva, ami a funkciók (értesítések, QR-kód beolvasás, távoli
fényképezés vagy az egyéb funkciók) helytelen működéséhez vezethet. Az "Allow (Engedélyezés)"
megnyomása nem befolyásolja a telefon működését. Ez csak a mobilalkalmazás és az okosóra
közötti Bluetooth-kapcsolatra van korlátozva.
Egyes Android-eszközök véletlenül bezárhatják az alkalmazást az adatok szerkesztése közben. A
mobilalkalmazásnak futnia kell a háttérben. Állítsa be az alkalmzás háttérben való futását!
Android eszközön: „Beállítások” a mobileszközön →"Alkalmazások és értesítések" → "DaFit" →
"Engedélyez" (a képernyő változhat a mobil márkájától és a modelltől függően)
A készülék nem támogatja a gyors töltést. Töltés közben az órát nem érheti nedvesség vagy
izzadság, mivel rövidzárlat keletkezhet és a termék károsodhat.
A termék csak elektronikus megfigyelésre alkalmas, nem használható orvosi diagnosztizálásra!

HIBAELHÁRÍTÁS
-

Ha a termék használata során műszaki hiba lépne fel, kövesse az alábbi utasításokat. Ha a problémák
továbbra is fennállnak, kérjük, lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a hivatalos
szervízközponttal.

-

Az óra nem kapcsol be: Érintse hosszan az óra képernyőjét (három másodpercnél tovább).
Ellenőrizze, hogy az akkumulátor megfelelően van-e töltve. Ha az akkumulátor töltöttségi szintje
alacsony, töltse fel.

-

Az óra magától kikapcsol: Az akkumulátor töltöttségi szintje túl alacsony, kérjük, töltse fel.

-

Rövid akkumulátor-üzemidő: Ez akkor fordulhat elő, ha az akkumulátor nincs teljesen feltöltve.
Az órát legalább két órán keresztül tölteni kell. Ha a töltőkábel már nem működik, kérjük, cserélje
ki.

-

Bluetooth-kapcsolódási problémák: Kapcsolja ki és kapcsolja be újra a készüléket. Kapcsolja be
a Bluetooth-kapcsolatot, és nyissa meg az alkalmazást a sikeres automatikus kapcsolódáshoz.

-

Valótlan alvási adatok: Az alvásfigyelőt úgy tervezték, hogy utánozza az alvás és az ébrenlét
természetes mintázatát. A csuklópántot helyesen kell elhelyezni a kézen, különben az adatok
következetlenek lesznek. A monitor nem kapcsol be, ha napközben alszik, mivel csak 20:00 és 10:00
óra között mér.

FIGYELEM!

-

Ne tegye ki az órát túlzott hő hatásának.
Ne dobja az órát a földre.
Az óra ne érintkezzen hosszú időn át vízzel.
Ha a termék hibás, ne használja.

