
 
Használati útmutató M6 okosórához 

 

A pántot megfelelően viselje: a csuklópánt akkor működik a legjobban, ha a 
csuklójára helyezi. Állítsa be a csuklópánt méretét a szíj lyukaihoz illesztve, és a szíj 
végén lévő csatot helyezze a megfelelő lyukba. Az érzékelőnek közel kell lennie a 
bőrhöz, és nem szabad mozognia. 

 
Töltse fel a csuklópántot: az első használat előtt ellenőrizze, hogy a karpánt fel van-e töltve. Ha nem, 
töltse fel a töltővel. A töltés után a pánt automatikusan bekapcsol. Telepítse az alkalmazást a 
telefonjára: olvassa be a QR-kódot, vagy látogasson el a Play Store / App Store áruházba az 
alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez. Itt az alkalmazást "Fitpro" néven találja meg. 

 
Rendszerkövetelmények: Android 5.0 / IOS9.0 vagy magasabb, Bluetooth 4.0. A 
készülék csatlakoztatása: első alkalommal csatlakoztatnia kell a készülékét az 
alkalmazáshoz az adatok szinkronizálása érdekében. A sikeres csatlakozást követően a 
pánt automatikusan szinkronizálja az időt, ellenkező esetben a lépésszámlálás és az 
alváselemzés funkció nem lesz elérhető. 
- Nyissa meg az alkalmazást a telefonon; indítsa el a beolvasást; válassza a 

"csatlakoztatás a készülékhez" lehetőséget. 
- A sikeres párosítás után az alkalmazás automatikusan megjegyzi a pánt Bluetooth-
címét. Az alkalmazás megnyitásakor vagy a háttérben futva az alkalmazás 
automatikusan megkeresi a pántot, és csatlakozik hozzá. 

- Az Android-os telefonok használóinak meg kell győződniük arról, hogy az 
alkalmazás a háttérben fut és hogy az alkalmazás minden jogosultsága engedélyezve 
legyen, például a háttérben történő működés vagy a telefonkönyvből a névjegyekhez 
való hozzáférés. 

 
A csuklópánt funkcióinak leírása: 

- Ha a pánt ki van kapcsolva, nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot 3 
másodpercig a készülék bekapcsolásához. 

- A pánt Bluetooth-cím ablakában a gomb 2 másodpercig történő megnyomásával a 
pánt leválasztható a telefonról, és egy rövid megnyomással kiléphet az opcióból. 

- A készülék visszaállítása: ez a funkció törli a pánt összes adatát (például a lépések 
száma, stb.). 

- Ha a pánt be van kapcsolva, nyomja meg röviden a funkciógombot a képernyő 
megvilágításához. 

- Alapértelmezés szerint a kijelzőn egy órát mutató oldal jelenik meg; nyomja meg újra 
a funkciógombot a pánt egyéb opcióinak megtekintéséhez. Lapozással válassza ki a 
kívánt opciót. Alapértelmezés szerint a képernyő 5 másodperc inaktivitás után 
kikapcsol. 

- Lapozzon a "3in1 pulzusszám" menüpontra a pulzusszám, a vér oxigénszintjének és a 
vérnyomásnak az ellenőrzéséhez. Ezen paraméterek mérésekor a képernyő 
automatikusan kikapcsol 60 másodpercre. 

Óra funkció: miután csatlakoztatta a pántot az alkalmazáshoz, a pánt automatikusan 
beállítja az időt. Nyomja meg és tartsa lenyomva a pánt alapértelmezett képernyőjét a 
12h és 24h időformátum közötti váltáshoz. 

Lépések mérése: viselje a csuklópántot és rögzítse a napi lépéseket. Folyamatosan 
nyomon követheti a megtett lépéseket. 

Távolság mérése: a megtett távolság a megtett lépések alapján kerül kiszámolásra. 
Kalóriák mérése: a készülék a megtett lépések száma, a pulzusszám, a vérnyomás és a 
vér oxigénkoncentrációja alapján kalkulálja az Ön által valószínűsíthetően elégetett 
kalóriák számát. A "3 az 1-ben pulzusszám" modulba való belépést követően a rendszer 
megjeleníti a pulzusszám, a vérnyomás és a vér oxigénkoncentráció mérésének aktuális 
eredményeit. A funkció működéséhez a csuklópánt érzékelőnek a csuklón kell lennie. 

Az adott idő alatt megtett lépések száma: ez az üzemmód méri az aktív időt, a 
megtett lépéseket és az elégetett kalóriákat. Az aktuális időt is láthatja. A 
tevékenység befejezése után a megtett lépések száma hozzáadódik az adott napra 
rögzített összes lépésszámhoz. 

Ugrókötél mód: ebben az üzemmódban megjelenik az aktuális idő, a 
tevékenység időtartama és az elégetett kalória. 

Guggolás mód: ebben az üzemmódban megjelenik az aktuális idő, a 
tevékenység időtartama és az elégetett kalória. 
Alvásfigyelés: elalváskor a pánt automatikusan alvásfigyelő üzemmódba kapcsol át. 
A pánt érzékeli a könnyű/mély alvást és az ébredések számát, és kiszámítja az alvás 
minőségét. Az alváselemzési adatok csak az alkalmazásban érhetőek el. 

Figyelem! Alvás közben viseljen szemkötőt. A pánt este 10 órától kezdi el az alvás 
megfigyelését. 45 percenként a pánt szinkronizálja az alvási adatokat az 
alkalmazással. 

 
Üzenetértesítések: Ha a pántban lévő üzenetekről szóló értesítések engedélyezve 
vannak, akkor beléphet az üzenetkezelő felületre, és elolvashatja a 3 legutóbb kapott 
üzenetet. 

Alkalmazás jellemzői és beállításai: 

Személyes adatok: állítsa be a személyes adatait az alkalmazásba való belépés 
után (beállítások - személyes adatok). Beállíthatja a nemét, életkorát, magasságát 
és súlyát. Beállíthatja a napi lépéscélját. 

Alkalmazásbeli értesítések: 
 

Bejövő hívások: ha a pánt csatlakozik az alkalmazáshoz, és a bejövő hívások értesítése 
opció engedélyezve van, a telefon csörgése esetén a pánt rezegni fog, és megjeleníti a 
hívó nevét vagy számát (engedélyeznie kell, hogy az alkalmazás hozzáférjen a 
telefonkönyvből a névjegyekhez). 
SMS-értesítések: ha a pánt csatlakozik az alkalmazáshoz, és a bejövő üzenetekről 
való értesítés opció engedélyezve van, a pánt rezegni fog, ha üzenete érkezik. 
Egyéb emlékeztetők: ha a pánt csatlakozik az alkalmazáshoz, és engedélyezve van 
az olyan alkalmazásokból, mint a QQ, a Wechat és a Facebook beérkező üzenetekről 
való értesítés opciója, a pánt rezegni fog, és megjeleníti az üzenet tartalmát, ha a 
fenti alkalmazásokból érkezik üzenet. A menüben az utolsó 3 üzenetet is láthatja. 
Engedélyeznie kell azt is, hogy az alkalmazás hozzáférjen a rendszerértesítésekhez. A 
karpánt 20 és 40 szó közötti értéket képes megjeleníteni. 
Egyéb funkciók: kikapcsolhatja a rezgést, hogy ne zavarja Önt, ha bejövő 
hívás/üzenet/egyéb értesítés érkezik. Ekkor csak az értesítés lesz látható a pánt 
képernyőjén. 
Tippek az Android telefonok felhasználói számára: ha használni szeretné az 
értesítési funkciót, engedélyeznie kell, hogy az alkalmazás a háttérben fusson. 
Javasoljuk, hogy engedélyezze az alkalmazás összes jogosultságát. 
Ébresztési beállítások: ha a pánt csatlakozott az alkalmazáshoz, 8 riasztást állíthat 
be. A beállítások automatikusan szinkronizálódnak a pánttal. Még ha a pánt jelenleg 
nincs is csatlakoztatva az alkalmazáshoz, az ébresztőóra a korábban beállított 
időpontnak megfelelően fog csörögni. A csukló-pánt keresése: amikor a karpánt 
csatlakoztatva van az alkalmazáshoz, válassza ki a "pánt keresése" opciót, ekkor a 
karpánt rezegni kezd. 
Önkioldó: ha a pánt csatlakozik az alkalmazáshoz, a pánt vagy az alkalmazás 
segítségével kapcsolja be a távoli fényképkészítő felületet. Rázza meg vagy forgassa el 
a csuklóját (a csuklópántot is megérintheti), és a telefon 3 másodperc múlva 
automatikusan fényképet készít. Engedje meg az alkalmazásnak, hogy hozzáférjen a 
telefon fényképalbumához, hogy a rögzített fényképet elmenthesse oda. 

 
Emlékeztető túl hosszú ideig tartó ülésre: Be lehet kapcsolni egy olyan értesítést, 
amely emlékeztet arra, hogy ha túl sokáig ült. Állítsa be, hogy mennyi idő után szeretné, 
ha a pánt értesítené. A képernyő kivilágosodik, amikor felemeli a csuklóját: ha 
engedélyezi ezt a funkciót, akkor a pánt aktiválja a képernyőt, amikor felemeli a 
csuklóját. 
Ne zavarjanak mód: beállíthat egy olyan időpontot, amikor a pánt nem küld 
semmilyen értesítést, hogy ne zavarja Önt. 
Készülék alaphelyzetbe állítása: az alaphelyzetbe állítás törli a pántban tárolt összes 
adatot, például a lépések számát. 
Eszköz eltávolítása: ez a funkció törli az eszközt, és törli az összes adatot. 
Alapvető paraméterek: 
Eszköz típusa: okosóra  
Akkumulátor típusa: lítium-polimer akkumulátor 
Rezgés: igen 

 
A szinkronizálás módja: Bluetooth 4.0 
Munkahőmérséklet: -100 ~ 500C. 
Érzékelő: energiatakarékos gyorsulásmérő  
Rendszerkövetelmények: Android 5.0 vagy újabb, IOS9.0 vagy újabb  
 
Megjegyzések: 
 
1. A pántot nem szabad viselni fürdés és úszás közben. 
2. Csatlakoztassa a pántot az adatok szinkronizálása közben. 
3. Ne tegye ki a készüléket magas páratartalomnak, magas vagy nagyon 

alacsony hőmérsékletnek. 
4. Ha a pánt lefagy és újraindul, ellenőrizze a telefonban a memóriára vonatkozó 

információkat. Ha a memória túlterhelt, törölje az adatokat, és próbálja meg 
újra. Vagy ki is léphet az alkalmazásból és újraindíthatja azt. 


