
 

 

Okosóra felhasználói kézikönyv 

 
Modell: W7 

 

 

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. 

 

A készülék használatának megértéséhez, valamint az összes funkció és működési mód megismeréséhez 

olvassa el ezt a kézikönyvet. 

 

Cégünk fenntartja a jogot a kézikönyv aktualizálására és módosítására. 

 

A csomag tartalma:  

Ajándékdoboz 1x,  

Felhasználói kézikönyv 1x,  

Töltő 1x,  

Okosóra 1x. 

 

Műszaki leírás:  

Bluetooth: BT3.0+5.0 

Elem: 210 mAh lítium-ion-polimer akkumulátor, töltő mágneses töltőcsatlakozóval 

Méret: 45*38*10,7 mm 

Tömeg: 50 g 

 

Megjegyzés 

 

Ez a termék beépített újratölthető lítium akkumulátorral rendelkezik. Az akkumulátor biztonságos 

használata érdekében a készüléket ne szedje szét, védje a külső behatásoktól, ne nyomja össze, és ne 

tegye tűzbe. Ha jelentősen megduzzad az akkumulátora, ne használja tovább. Ne tegye magas 

hőmérsékletű környezetbe; ne használja vízbe merítés után. 

Ne használja zuhanyzóban/fürdőben vagy szaunában, mivel a vízcseppek behatolhatnak az órába.  A 

fentiek egyikére sem vonatkozik jótállás. 

 

A termék IP44-es fröccsenés elleni védelemmel rendelkezik, ami azt jelenti, hogy ellenáll az 

izzadságnak vagy a kisebb fröccsenéseknek. Ne használja a terméket zuhany alatt, ne merítse vagy 

áztassa vízbe vagy más folyadékba.  

 

 



 

 

 

 

 

Használati útmutató 

 

Kijelző: Görgessen az intelligens menüben a nagyításhoz/ kicsinyítéshez. Az óralapok váltásához lépjen 

a főmenübe. 

Alsó gomb: Tartsa lenyomva a készülék be-/kikapcsolásához; nyomja meg egyszer a kijelző 

bekapcsolásához. 

Érintési utasítások: Érintse meg az egyes funkciókat az elindításhoz. A visszatéréshez húzza jobbra az 

ujját a kijelzőn. A kezdőképernyőn húzza lefelé az állapotsor megjelenítéséhez. Húzza felfelé az 

értesítési központ megnyitásához, húzza balra a kedvenc funkciók megnyitásához, húzza a +-ra a 

kedvenc funkciókhoz való hozzáadáshoz. A főmenü megnyitásához húzza az ujját jobbra a kijelzőn. 

 

 

Óraszámla módosítása 

 

Óraszámla módosítása: tartsa lenyomva a kezdőképernyőn az ujját az óralap megváltoztatásához. 

 

 

Óraszíj 

 

Óraszíj cseréje: Fogja meg az órát, és tolja a szíjat az egyik oldalról a másikra a cseréhez. 

 

Töltéssel kapcsolatos utasítások  

 

Ez a termék mágneses töltőcsatlakozóval tölthető. Csatlakoztassa a töltőt a készülék hátuljához. A 

készülék számítógépről vagy szabványos 5 V-os töltőről tölthető. A teljes feltöltése 90 percet vesz 

igénybe. 

Figyelem: Ne érintse a mágneses töltőkábel bármely 2 csapját vezető képességű anyaghoz, mert ez 

rövidzárlatot okozhat. 

 

Kapcsolat 

 

Ha szeretné összekapcsolni az órát a telefonjával, először töltse le az alkalmazást a telefonjára. 

 

 
 

Android/iOS telefon: A letöltéshez olvassa be a fenti QR-kódot egy böngészővel vagy bármilyen QR-

kód-szkennerrel. 

A telepítés után kapcsolja be a Bluetooth-kapcsolatot, nyissa meg az alkalmazást, erősítse meg az 

értesítéseket, engedélyezze az alkalmazás által kért összes engedélyt, és töltse ki a személyes adatait. 

Koppintson az „Add device” (Eszköz hozzáadása) lehetőségre, keresse meg a „Watch 7” eszközt 

(kapcsolja be a GPS-t az okostelefonján, mielőtt megpróbál csatlakozni), és koppintson a 
csatlakoztatásra. 

 



 

 

 

Értesítési beállítások 

 

A telefonos alkalmazásban - „Device” (eszköz) - „Notifications” (értesítések) , válassza ki a megfelelő 

alkalmazásokat, és kapcsolja be az értesítéseket. 

 

 

 

Mit tegyek, ha nem kapok értesítéseket? 

 

1. Az óra csak a telefon értesítéseit szinkronizálja az értesítési központból, például a bejövő hívásokat, 

SMS-t, WhatsAppot, WeChatet és egyebeket, ha a telefon nem kap értesítést, akkor az óra sem tudja 

fogadni azokat. A telefonnak képesnek kell lennie a megfelelő alkalmazások értesítéseinek fogadására, 

hogy azokat az órán is láthassa. Ügyeljen rá, hogy a telefon beállításaiban kapcsolja be az értesítési 

engedélyeket. 

2. Ha az (1) lépés után még mindig nem kap értesítéseket, állítsa vissza az órát a gyári beállításokra, 

lépjen be a telefon Bluetooth beállításaiba, és ellenőrizze, hogy csatlakozik-e a „Watch 7” eszközhöz. 

Ha igen, kérjük, törölje a párosítást, kapcsolja ki a telefon Bluetooth funkcióját, majd kapcsolja be újra 

és csatlakozzon újra. 

3. Ha a fenti 2 lépéssel sem sikerül megoldani az értesítési problémát, távolítsa el a „MActivePro” 

alkalmazást, és töltse le újra. Ne feledje, hogy a telepítés során engedélyezze az alkalmazás minden 

engedélykérését, majd csatlakozzon újra. 

 

Főbb jellemzők 

 

Hívás: A készülék támogatja a Bluetooth-hívásokat, és az órával fogadhat vagy indíthat hívásokat. 

Koppintson a Bluetooth-hívás ikonra a legördülő menüben, a Telefon-beállítások-Bluetooth (Phone-

Settings-Bluetooth) menüpontban keresse meg a „Watch Call” lehetőséget, és csatlakozzon az órához. 

Az energiafogyasztás csökkentése érdekében, ha a Bluetooth audió kapcsolat megszakad, mert távol 

kerül a telefonjától, akkor 3 perc újbóli csatlakozási próbálkozást követően automatikusan kikapcsol, és 

önnek kell újra bekapcsolnia. A Bluetooth-híváshang kikapcsolható, vagyis az óra nem tud Bluetooth-

hívásokat kezdeményezni vagy fogadni, ami meghosszabbíthatja a használati időt. Az alacsony 

energiafogyasztású üzemmód alapértelmezés szerint be van kapcsolva. 

 

Telefonkönyv: A telefonos alkalmazáshoz való csatlakoztatás után az alkalmazásból 10 gyakran használt 

névjegyet adhat hozzá az óra telefonkönyvéhez. 

 

Nyelv/idő/dátum: A nyelv/idő/dátum szinkronizálása a mobiltelefon és az okosóra között a kapcsolat 

létrehozása után történik. 

 

Készenléti óraszámlap: Többféle óraszámlap közül választhat. A kezdőképernyőn 3 másodperces hosszú 

érintéssel válthat a különböző óraszámlapok között. Új óraszámlapok is letölthet az alkalmazásban, vagy 

beállíthatja fényképeit háttérként. 

 

Értesítések: Alkalmazásértesítések, például Facebook, WhatsApp, SMS, e-mail és egyéb értesítések 

szinkronizálása és megjelenítése a mobiltelefon és az okosóra között. Legfeljebb 8 értesítés jeleníthető 

meg az órán. Kérjük, módosítsa az alkalmazás beállításait, és engedélyezze az értesítések megjelenítését 

az alkalmazás engedélyeiben a mobiltelefonján.  Az órán elutasíthatja a bejövő hívásokat. 

 

Tevékenységi információk: Edzés és egészségügyi adatok megjelenítése, ideértve: megtett lépések, 

távolság és kalóriafogyasztás. Ezeket az adatokat minden nap éjfélig számolja az óra, majd éjfélkor 

nullázódnak. A korábbi adatokat az előzmények között tekintheti meg. 

 

Edzés: Válassza ki a sportmódot az edzés rögzítéséhez. Indítsa el az edzés rögzítéséhez. Húzza jobbra az 

edzés szüneteltetéséhez és érintse meg az edzés befejezéséhez. Rögzíti az időtartamot, a kalóriákat, a 

pulzusszámot és egyéb adatokat. 

 



 

 

Szívritmus-figyelő funkció: Ha ez a funkció aktiválva van, az óra a pulzusszámot a bőr felszíni 

kapillárisát zöld optikai diódákkal pásztázva méri. A mérés és a rögzítés megkezdéséhez kb. 2 

másodpercet kell várnia. A mérés leállításához csúsztasson ujjával más menüpontokhoz. Olvassa el az 

interneten a korcsoportjára és nemére vonatkozó átlagos pulzusszámra, valamint a testmozgás közbeni 

pulzusszámra vonatkozó információkat és/vagy kérjen tanácsot kezelőorvosától. 

Megjegyzés: Az eszköz nem orvostechnikai eszköz. A feltüntetett értékek csak tájékoztató jellegűek. 

 

Vérnyomás funkció: Tegye a kezét laposan egy felületre, és ne mozogjon. Ha ez a funkció aktiválva van, 

az óra körülbelül 45-50 másodperc mérés után mutatja az eredményt.  

Megjegyzés: Az eszköz nem orvostechnikai eszköz. A feltüntetett értékek csak tájékoztató jellegűek. 

 

Elektrokardiogram (EKG) funkció: Az óra optikai pulzusszám-érzékelővel és EKG-érzékelővel 

rendelkezik, így mutatja referenciaként a felhasználó szívműködésére vonatkozó információkat. Ha ez a 

funkció aktiválva van, az óra körülbelül 30 másodperc mérés követően mutatja az adatokat, amelyek az 

alkalmazásban is áttekinthetők. 

Megjegyzés: Az eszköz nem orvostechnikai eszköz. A feltüntetett értékek csak tájékoztató jellegűek. 

 

Vér oxigén funkció: A vér oxigénszintje (SP02H) a vérben keringő oxigén mennyisége. Kérjük, olvassa 

el az interneten az ön korcsoportjára és nemére vonatkozó egészséges vagy kóros vér oxigénszázalékra 

vonatkozó információkat és/vagy kérjen tanácsot kezelőorvosától. 

Megjegyzés: Az eszköz nem orvostechnikai eszköz. A feltüntetett értékek csak tájékoztató jellegűek. 

 

Stopperóra: A start szünet és állj gombokkal használható. 

 

Távirányító (zene): Lehetővé teszi a telefonon lévő zenelejátszás elindítását és irányítását az okosórával 

(a telefonra zenelejátszó alkalmazást kell telepíteni). 

 

Információk: Itt tekintheti meg a modellszámot, a Bluetooth-címet és a verziószámot. 

 

Reset (Visszaállítás): Érintse meg az összes adat visszaállításához (gyári adatok visszaállítása). 

 

Ébresztő: A telefonos alkalmazáson keresztül több ébresztési időt is beállíthat. 

 

Edzés vagy vízfogyasztás emlékeztető: Az alkalmazásban állítson be egy emlékeztető időpontot edzésre 

és/vagy vízivásra. 

 

Telefon keresése: Ha a készülék és a telefon csatlakoztatva van, a Telefon keresése funkció segíthet a 

mobiltelefont megkeresnie. Koppintson a „Find Phone” (Telefon keresése) lehetőségre, és keresse meg 

telefonját a telefonból érkező csörgés/hang segítségével. 

 

„Wrist Wakeup”：Az órát csuklómozdulattal "ébresztheti fel". Ezt a funkciót az alkalmazásban állíthatja 

be.  

Megjegyzés: ez növelheti az energiafogyasztást. 

 
Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások  

Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt 

megsemmisíteni. A hulladék felügyelet nélküli ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy 

az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése és az anyagi erőforrások 

fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében gondoskodjon a termék felelősségteljes 

újrahasznosításáról. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a 

kapcsolatot a termék eladójával. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos 

újrahasznosítását. 

 

A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek. 



 

 

 


