
Watch 6 felhasználói kézikönyv

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket.

A készülék használatának megértéséhez, valamint az összes funkció és működési mód 
megismeréséhez ajánljuk ezt a kézikönyvet.

A felhasználói kézikönyvben szereplő funkciók némileg eltérhetnek a ténylegesen leszállított 
termék funkcióitól.

A kézikönyvben található hibákat és eltéréseket rendszeresen javítjuk és aktualizáljuk. Ha 
frissítjük a kézikönyvet, tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. Társaságunk fenntartja 
a végső értelmezés jogát.

Megjegyzés: A termék az IP68-as védelmi szabványnak megfelelően vízálló, viselheti 
kézmosás, úszás közben (maximum 1,5 m mélységig és legfeljebb harminc percig víz alá 
meríthető), esőben stb.

Ne használja forró zuhany alatt/fürdőben vagy szaunában, a gőzök behatolnak az 
óratestbe. A külső alkatrészek megsérülhetnek. Ne merítse az órát sós vízbe. Ne használja 
30°C feletti meleg vízben.

※ Működési útmutató
Ki-/bekapcsológomb: Nyomja meg a gombot hosszan az óra be-/kikapcsolásához; rövid 
megnyomással visszatérhet a készenléti állapotba. Tartsa lenyomva 10 másodpercig a 
készülék újraindításához.

Érintési utasítások: A főmenübe való belépéshez csúsztassa balra, a funkcióba 
kiválasztásához koppintson az ikonra, a visszatéréshez húzza jobbra, a funkció következő 
szintjére való belépéshez húzza balra.

Óraszámlapok váltása: Érintse meg hosszan az óralapot, és húzza jobbra vagy balra, az 
óralapok közötti választáshoz.

Töltéssel kapcsolatos utasítások: A termék mágneses adapterrel tölthető. Helyezze a töltőpont 
csatlakozóját a készülék hátuljára. A töltés automatikus.



Az óra a számítógép USB portjával vagy szabványos 5V-os töltővel tölthető. A készülék teljes 
feltöltéséhez 70 percre van szükség.

Figyelem: Ne a mágneses töltőkábelt ne érintse vezető anyaghoz, mert rövidzárlatot 
okozhat.

Szíjcsere: Az óraszíj könnyen eltávolítható: egyik kezével húzza előre, a másik kezével pedig 
nyomja előre.
Az óra telefonhoz való csatlakoztatásához először töltse le az „M Active” alkalmazást a 

telefonra:
1) Android/iOS telefon: Az „M Active” letöltéséhez szkennelje be a következő QR-kódot 

a böngészőjével vagy bármelyik QR-szkennerrel.

2) Android telefon: Keresse meg és töltse le az „M Active” alkalmazást a Google Play-ről.
iOS telefon: Keresse meg és töltse le az „M Active” alkalmazást az Apps Store-ból.



Az alkalmazás letöltése után, az első indítás alkalmával különböző engedélyezési 
figyelmeztetések jelennek meg. Adjon meg minden engedélyt az alkalmazásnak. Az órát és a 
mobiltelefont kétszer kell csatlakoztatni egymáshoz a Bluetooth 3.0 és 4.0 az összes 
funkciójának működéséhez. Ha az Android korlátozza a háttérben futó alkalmazásokat, az 
alkalmazás nem fog megfelelően működni. A stabil kapcsolat biztosítása érdekében az „M
Active” alkalmazást úgy kell beállítania, hogy a telefon ne korlátozza a működését.. Samsung 
telefonoknál például az „M Active” alkalmazást hozzá kell adnia az akkumulátorkezelést 
mellőző alkalmazásokhoz.

Bluetooth 4.0 kapcsolat: A telepítés után kapcsolja be az okostelefon Bluetooth kapcsolatát és 
indítsa el az „M Active” alkalmazást. Hagyja jóvá az értesítéseket és adja meg az alkalmazásnak a 
helymeghatározási és az egyéb engedélyeket. Koppintson a „Device” (Eszköz) - „Add device” 
(Eszköz hozzáadása) lehetőségre és keresse meg a „Watch6” eszközt és koppintson a „Connect” 
(Csatlakozás) lehetőségre. Egyes Android-telefonokon a csatlakozáshoz a helymeghatározásnak 
be kell lennie kapcsolva.
Bluetooth 3.0 kapcsolat: Az órán válassza ki és kapcsolja be a Bluetooth funkciót. Indítsa el a 
Bluetooth-eszközök keresését. Koppintson az okostelefonja nevére a listán, majd hagyja jóvá 
a kapcsolatot az okostelefonján. Ezután sikeres a csatlakozás.
Az óra teljes funkcionalitással csak akkor működik, ha a Bluetooth 3.0 és 4.0 egyaránt 
csatlakoztatva van. A Bluetooth ikon megjelenítéséhez húzza az ujját lefelé az órát. A kék szín 
a kijelző tetején azt jelenti, hogy a Bluetooth 4.0 csatlakoztatva van, a zöld szín alul pedig azt, 
hogy a Bluetooth 3.0 csatlakoztatva van. Ha az ikon sárga, a Bluetooth 3.0 és 4.0 is 
csatlakoztatva van.

Értesítések beállítása: A telefonján a „Beállítások” - „Alkalmazáskezelés” menüpontban 
keresse meg az „M Aktív” alkalmazást - Az engedélyek kezelése lehetőségen belül, 
engedélyezze az összes lehetőséget.
Válassza ki az „Értesítések” lehetőséget - keresse meg az „M Aktív” alkalmazást, és 
engedélyezze az összes beállítást. Válassza ki az „M Aktív” lehetőséget - „Alkalmazás push" 
lehetőséget, és állítsa az összes beállítást engedélyezésre. A telefonon engedélyezze a 
például WhatsApp, Facebook, e-mailek stb értesítéseit- ezek a telefon értesítési központjában 
találhatók meg.

Miért nem kapok értesítéseket?
1. Az óra értesítési funkciója csak a telefon értesítési funkciójának szinkronizálására szolgál. 
Ha például egy bejövő e-mail, WhatsApp, WeChat értesítés érkezik, de a telefon nem kapja 
meg az értesítést, az óra sem fogja értesíteni. Az értesítések beállításához a telefonon 
keresse meg a megfelelő alkalmazást, és engedélyezze az értesítéseket.
2. Mivel a különböző mobiltelefon-márkák Bluetooth protokollja nem egységes, a mobiltelefon és az 
óra közötti Bluetooth-kapcsolat időnként nem lesz tökéletesen stabil. Ilyen esetben kapcsolja ki a 
mobiltelefon Bluetooth funkcióját, és csatlakoztassa újra az órát, vagy állítsa vissza az óra gyári 
beállításait.
3. Törölje az „M Active” alkalmazást, és telepítse újra. Vegye figyelembe, hogy a telepítési 
folyamat során minden engedélyt engedélyezni kell, majd az órát újra kell csatlakoztatni.

Fő funkciók:

Hívás:
Tárcsázás: Bluetooth hívás indítása mobiltelefonon keresztül, beszélgetés az óra 
segítségével.
Telefonkönyv: Szinkronizálja az okostelefon összes névjegyét, maximum 100 névjegyet.
Hívásnaplók: A híváslistát szinkronizálja az okostelefonnal.
SMS: Maximum 10 üzenet szinkronizálása az okostelefonról (iOS egyelőre nem támogatott). 
Értesítések: Szinkronizálja az összes telefonos értesítést, például Facebook, WhatsApp, SMS, 
e-mail stb. Ha az értesítéseket azok tartalmával együtt szeretné megjeleníteni, akkor a 
telefonon be kell állítania a Facebook és a WhatsApp értesítés funkciót, hogy a részletek 



megjelenhessenek az értesítéssel együtt. A bejövő hívások és üzenetek esetén az óra rezegni 
fog.

Bluetooth: Keresse meg azt az eszközt, amelyet csatlakoztatni akar, vagy válassza le az 
eszközöket.

Pedometer (lépésszámláló): Rögzíti a nap folyamán megtett lépéseket, az elégetett 
kalóriákat és a távolságot. Minden nap éjfélkor az összes adat automatikusan elmentésre 
kerül, és 0-ra áll vissza. Csúsztassa az ujját felfelé a beállítások, az állapot, a be- és 
kikapcsolás, az előzmények (ellenőrizheti az elmúlt 7 nap adatait), a cél és a napi lépés-
célkitűzés beállításához. Adja meg az összes adatát, például nemét, magasságát, súlyát stb. a 
lépések pontosabb méréséhez.



Sleep monitor (alvásfigyelés): Az óra 21 órától 9 óráig automatikusan bekapcsolja az 
alvásfigyelőt. Feljegyzi az alvás időtartamát és minőségét, és segítséget nyújt a jobb 
pihenésben és az alvás minőségének javításában. Lapozzon felfelé a lehetőségekhez; 
állapothoz, be- és kikapcsoláshoz; előzményekhez, a mély alvás és könnyű alvás részleteihez 
és a javaslatokhoz.

Heart rate monitor (pulzusfigyelés): Hordja a csuklójához közel az órát, a legjobb hely a 
csuklócsont mögötti rész. Néhány másodperc múlva megjelenik a valós idejű pulzusszámadat. 
Lapozzon lefelé a menüben az előzmények, az módok (egyszeri mérés vagy folyamatos 
mérés) és az utasítások megtekintéséhez. Általánosságban a normális érték 60-90 
dobbanás/perc.

ECG (EKG): Az optikai pulzusszám és EKG technológia segítségével körülbelül 30 másodperc 
alatt megjelennek az adatok. A mérés után megjelenik a „To APP” (alkalmazásba) üzenet, ami 
azt jelenti, hogy az EKG-adatokat elmenti a telefon az „M Active” alkalmazásába.

Blood pressure (vérnyomás): Érintse meg a mérés elkezdéséhez. Engedje le a kezét maga 
mellé, az eredmény kb. 1 perc múlva jelenik meg.

Thermometer (hőmérő): A testhőmérséklet mérése azonnal megtörténik a funkció 
elindításával. A normál testhőmérséklet 35,9-37,0 fok. A testhőmérséklet a nap különböző 
időszakaiban eltérő lehet. A hőmérsékletkülönbség akár 1 fok is lehet. Ha a hőmérséklete 
meghaladja a 37,3 fokot, az már hőemelkedésnek számít.

Sedentary (mozgásfigyelmeztetés): Beállíthat egy értesítést, amely arra emlékezteti, hogy a 
hosszú ideig tartó ülés után álljon fel és tartson egy kis szünetet.

Anti-loss (lopásgátló): Koppintson a „find phone” (telefon keresése) lehetőségre és a 
csatlakoztatott telefon elkezd csörögni. A telefon megtalálása után koppintson az „end” (vége) 
gombra a riasztás leállításához. Ez a funkció az órából és az alkalmazásból is elindítható.

Alarm (ébresztő): Maximum 5 ébresztést állíthat be, a hosszan tartó érintés megszünteti a 
riasztást.

Stopwatch (stopperóra): egyszerű időmérés, érintse meg a bal ikont az időmérés 
elindításához, majd a szüneteltetéshez, érintse meg újra az összesítéshez.

General settings (általános beállítások):

Bluetooth Setting (bluetooth beállítás): Be- és kikapcsolja az óra Bluetooth funkcióját.

Clock (óra): Óra megjelenése - különböző számlapok közül választhat. Az idő 
szinkronizálásra kerül, amint csatlakozik az „M Active” alkalmazáshoz.

Screen turns on when notification is received (a képernyő bekapcsol, ha értesítés 
érkezik): Az akkumulátor élettartamának meghosszabbítása érdekében beállíthatja, hogy az 
óra képernyője üzenetek érkezésekor bekapcsoljon.

Display (kijelző): Beállíthatja a képernyő bekapcsolási idejét és a fényerő beállításait.

Sound (hang): Személyre szabhatja a hívó fél profilját, csengőhangokat, értesítési 
csengőhangot állíthat be.

Unit (mértékegység): Állítsa be a metrikus vagy az angolszász mértékegységet.

Reset (visszaállítás): A készülék visszaállítása a gyári beállításokra.



Languages (nyelvek): Az automatikus szinkronizálás alapértelmezés szerint a telefon 
nyelvével szinkronizál. A kívánt nyelv kézzel is kiválasztható.

Device control with hand gestures: (kézmozdulatokkal történő vezérlés): Fordítsa fel a 
hívás elnémításához, az ébresztés elnémításához, ébresztéshez kézmozdulattal (a képernyő 
automatikusan bekapcsol, amint felemeli a kezét), az óra megrázása hívásfogadáshoz.



Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások
Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-n belül 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.


