ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS
o Bajom van a frissítések telepítésével, vagy hibaüzenetet kapok, amikor
frissítem az órámat. Mit tegyek?
● Ne kapcsolja ki a telefont és ne töröljön adatokat miközben a frissítés
folyik.
● Kérjük, győződjön meg róla, hogy telefonján a Bluetooth BE van
kapcsolva, órája közel van a telefonhoz és az óra kapcsolódik a
telefonhoz.
● Emellett manuálisan is frissítheti az alkalmazást a következő lépésekben:
Profile (Profil) > Active Watch (Aktív óra) - kiválasztás > Update (Frissítés)
- koppintás
o MELY TELEFONOK KOMPATIBILISEK HIBRID PULZUSMÉRŐ
OKOSÓRÁMMAL?
o Hibrid pulzusmérő okosórája Android(TM) és iPhone(R), telefonokkal,
pontosabban az Android 5.0 vagy újabb, iOS 10.0 / iPhone 5 és újabb
rendszerekkel kompatibilis. Minden készüléken engedélyezett a
Bluetooth® funkció, a fejlett, 5.0 Low Energy adatátviteli technológiával.
o HOGYAN TUDOM BEÁLLÍTANI A KÉSZÜLÉKET?
o A készülék beállításához kövesse ezeket a lépéseket:
▪ Töltse le és telepítse a telefonra az alkalmazást az App Store vagy
a Google Play áruházból. Kövesse az utasításokat fiókja
beállításához.
▪ Csatlakoztassa az okosórát a mellékelt töltőre.
▪ Az alkalmazás végigvezeti Önt a csatlakozás és a hibrid
pulzusmérő okosóra beállításának lépésein.
o MILYEN TÁVOLSÁGRA LEHET A HIBRID PULZUSMÉRŐ OKOSÓRA A
TELEFONTÓL ANÉLKÜL, HOGY MEGSZAKADNA A KAPCSOLAT?
o A telefon és a hibrid pulzusmérő okosóra közötti vezeték nélküli Bluetooth
kapcsolat hatótávolsága nagymértékben függ a környezettől. Általában
legalább 10 méteres (30 láb) csatlakoztathatóságra lehet számítani.
o HOGYAN TUDOM LETÖLTENI AZ ALKALMAZÁST?
o iOS: Lépjen be az App Store áruházba, írja be a teljes alkalmazásnevet a
kereső parancssorba és koppintson a Letöltés pontra. Várjon, amíg az
alkalmazás letöltődik a telefonra.
o Android: Lépjen be a Google Play áruházba, a keresősávba írja be a
márkanevet a kereső parancssorba, válassza ki az alkalmazást, majd
koppintson a Telepítés gombra. Várjon, amíg az alkalmazás letöltődik a
telefonra.
o HOGYAN JELENTKEZHETEK BE EGY FIÓKBA AZ ALKALMAZÁS
HASZNÁLATÁHOZ?

o Bejelentkezhet az e-mail címével, a Facebook-fiókjával vagy a Googlefiókjával.
o MIÉRT KELL MEGADNOM A SZÜLETÉSNAPOM/SÚLYOM/MAGASSÁGOM
ADATOKAT?
o Az Ön kora, súlya és magassága tájékoztatja aktivitási algoritmusainkat
(lépések, kalória, stb.) és pontosabbá teszi őket.
o HOGYAN TUDOM ELTÁVOLÍTANI AZ ALKALMAZÁST?
o iOS: Tartsa hosszan lenyomva az alkalmazás ikonját mindaddig, amíg
meg nem jelenik egy „X”. Koppintson az „X”-re.
o Android: Az alkalmazás törléséhez lépjen az „Alkalmazások” menüpontra.
Tartsa ujját az alkalmazáson, és húzza az Eltávolítás ikonra.

PÁROSÍTÁS/SZINKRONIZÁLÁS
o HOGYAN PÁROSÍTHATOK TOVÁBBI ÓRÁKAT VAGY MÁS VISELHETŐ
ESZKÖZT AZ ALKALMAZÁSHOZ?
o Koppintson a Profile (Profil) elemre az alkalmazás jobb alsó sarkában.
Koppintson az Aktív óra melletti ADD (hozzáadás) pontra.
o MIÉRT NEM TUDOM PÁROSÍTANI AZ ÓRÁT A TELEFONNAL?
o Ennek a következő okai lehetnek:
▪ Nem töltötte le és nem telepítette az alkalmazást. Kövesse az
„ÁLTALÁNOS BEÁLLÍTÁS ÉS AZ ALKALMAZÁS” c. rész
utasításait.
▪ Lehet, hogy az óra nincs elég közel a telefonhoz. Vigye az órát
közelebb a telefonhoz.
▪ Lehet, hogy a Bluetooth nincs engedélyezve a telefonon. Az
alkalmazás értesíti, hogy a Bluetooth nincs bekapcsolva, és
megkéri, hogy kapcsolja be. Próbálja engedélyezni a Bluetooth-t a
telefonján a telefon Bluetooth beállításain keresztül. Ha már
engedélyezve van, próbálja meg kikapcsolni, majd újra bekapcsolni
a Bluetooth-t.
▪ Lehet, hogy a Helyadat-szolgáltatás nincs engedélyezve a
telefonon. Az alkalmazás értesíti, hogy a Helyadat-szolgáltatás
nincs bekapcsolva, és megkéri, hogy kapcsolja be.
▪ Lehet, hogy meg kell szüntetni az órája párosítását, majd újra
csatlakoztatni kell a telefonhoz. Lehet, hogy ki kell lépni az
alkalmazásból, majd újra meg kell nyitni.
▪ Lemerülő akkumulátor. Töltse fel az óráját a párosításhoz.
o HOGYAN TUDOM MEGSZÜNTETNI A PÁROSÍTÁST AZ ÓRA ÉS A TELEFON
KÖZÖTT?
o Nyissa meg az alkalmazást.

o Koppintson a Profile (Profil) elemre az alkalmazás jobb alsó sarkában.
Koppintson a beállítások fogaskerék szimbólumra a mellett az óra mellett,
amelyiknek a párosítását meg akarja szüntetni, majd koppintson az ÓRA
ELTÁVOLÍTÁSA elemre.
o Végül lépjen a telefon Bluetooth beállításaihoz, és válassza ki az óra
nevét az eszköz elfelejtéséhez vagy a párosítás megszüntetéséhez.
o HÁNY ESZKÖZ PÁROSÍTHATÓ AZ ALKALMAZÁSSAL?
o Az alkalmazással tetszés szerinti eszközt párosíthat, de egyszerre csak
egy eszköz lehet aktív és csatlakoztatható követéshez.
o HOGYAN VÁLTHATOK A PÁROSÍTOTT ESZKÖZÖK KÖZÖTT?
o Koppintson a Profile (Profil) elemre az alkalmazás jobb alsó sarkában.
Koppintson a beállítások fogaskerék szimbólumra a mellett az óra mellett,
amelyet használni kíván, majd koppintson az MAKE ACTIVE (aktiválás)
elemre. Megjegyzendő, hogy egyszerre csak egy eszköz lehet aktív és
csatlakoztatható követéshez.
o MIÉRT NEM SZINKRONIZÁL A PÁROSÍTOTT HIBRID PULZUSMÉRŐ
OKOSÓRÁM?
o Ennek a következő okai lehetnek:
▪ Az óra lehet, hogy szétkapcsolt, ha kívül került a telefon Bluetooth
tartományán. A Bluetooth tartomány 10 méter (30 láb), ha nincs
ajtó, fal vagy egyéb akadály a telefon és az óra között.
▪ Lehet, hogy a Bluetooth nincs engedélyezve a telefonon. Az
alkalmazás értesíti, hogy a Bluetooth nincs bekapcsolva, és
megkéri, hogy kapcsolja be. Próbálja engedélyezni a Bluetooth-t a
telefonján a telefon Bluetooth beállításain keresztül. Ha már
engedélyezve van, próbálja meg kikapcsolni, majd újra bekapcsolni
a Bluetooth-t.
o MILYEN GYAKRAN KELL SZINKRONIZÁLNOM HIBRID PULZUSMÉRŐ
OKOSÓRÁMAT AZ ALKALMAZÁSBAN?
o Heti legalább egyszeri szinkronizálást javaslunk, mert ez garantálja, hogy
készüléke teljesen naprakész legyen, és megfelelően működjön. A
rendszeres
szinkronizálással az alkalmazásban az is elkerülhető, hogy elvesszenek
az aktivitási adatok.

AKKUMULÁTOR
o MEDDIG BÍRJA A HIBRID PULZUSMÉRŐ OKOSÓRA AKKUMULÁTORA?
o A használattól függően az akkumulátor 2 hétnél tovább kitart.
o MEDDIG TART A HIBRID PULZUSMÉRŐ OKOSÓRA FELTÖLTÉSE?
o Az okosóra akkumulátora egy óra alatt legalább 80%-ra feltölt.

o RÁHELYEZTEM AZ OKOSÓRÁT A TÖLTŐRE. MIÉRT NEM LÁTOM A
TÖLTÉSJELZŐT A KIJELZŐN?
o Ha a töltésjelző (villám jel) nem látható, a töltő nem érzékeli az órát.
o Próbálja meg az alábbiakat:
▪ Ismét helyezze rá az órát a töltőre.
▪ Győződjön meg róla, hogy a töltő tűi összeilleszkednek az óra hátlapján
lévő hornyokkal.
▪ Ellenőrizze, hogy az óra hézag nélkül rásimul-e a töltőre.
▪ Ellenőrizze, hogy nincs-e semmi a töltő és a készülék között, pl. por,
ragasztószalag stb.
▪ Győződjön meg róla, hogy a töltő kap-e áramot.
▪ Próbálja meg másik tápforrással használni a töltőt, vagyis vigye át egy
konnektorhoz a laptoptól.
o HOGYAN TUDOM MAXIMÁLISRA NYÚJTANI AZ AKKUMULÁTORIDŐT?
o Az Értesítések riasztást küld az órájára rezgéssel és/vagy kézmozgással.
A gyakori riasztások miatt az akkumulátor gyorsabban lemerülhet. Az
akkumulátoridő maximálisra nyújtásához a következőket teheti:
▪ Csökkenti azoknak a személyeknek vagy alkalmazásoknak a
számát, amelyeket az Értesítésekben kiválasztott. Arról, hogy ezt
hogyan teheti meg, lásd a „HOGYAN TÖRÖLHETEK
KAPCSOLATOT VAGY ALKALMAZÁST AZ ÉRTESÍTÉSEIMBŐL”
c. részt.
▪ Kapcsolja ki a Riasztásokat az alkalmazás Értesítések részében.
▪ Csökkentse a számlap információkat az óra előlapján. Állítsa az
adat pontokat Empty (üres) értékre az alkalmazás Customize
(testreszabás) részében.

FUNKCIÓK
o HOGYAN ÉRHETEK EL FUNKCIÓKAT AZ ÓRÁMON?
● Állítsa be kedvenc funkcióit az óra gombjaira vagy a számlapra az
alkalmazás Customize (testreszabás) részében.
● Tartsa lenyomva ujját az óra közepén a Beállítások eléréséhez, ahol
bármikor választhat az elérhető funkciók közül.
o KIKAPCSOLHATOM A SZÁMLAP INFORMÁCIÓT AZ ÓRÁMON?
● Igen. Tartsa lenyomva ujját az óra közepén, majd a gombok segítségével
görgessen a Dial Info pontra a funkció listában. A gombok segítségével
válassza ki az OFF (ki) értéket a hagyományosabb megjelenés
beállításához.
o VÍZ- ÉS/VAGY PORÁLLÓ AZ ÓRA?
● Az óra ellenáll a pornak és a fröccsenő víznek. Az ATM jelölés a burkolat
hátoldalán található. Emellett a szíj anyaga, például a bőr rosszul

reagálhat a vízre és a porra.
- A 3 ATM mélység besorolás azt jelenti, hogy kibírja a fröccsenő
vizet és a rövid vízbe merítést. Az órát nem szabad viselni
úszáshoz és fürdéskor.
- Az 5 ATM mélység besorolású óra viselhető mosogatáshoz és
sekély vízben való úszáshoz. Fürdéshez, búvárkodáshoz vagy
merüléshez ne viselje.
o ÉRINTŐKÉPERNYŐS ESZKÖZ A HIBRID PULZUSMÉRŐ OKOSÓRA?
o Nem, de navigálhat a kijelzőn az óra oldalán található gombokkal.
o VAN A HIBRID PULZUSMÉRŐ OKOSÓRÁN MIKROFON ÉS/VAGY
HANGSZÓRÓ?
o Az órának nincs sem mikrofonja sem hangszórója.
o VAN A HIBRID PULZUSMÉRŐ OKOSÓRÁN VILÁGÍTÁS?
o Igen, az óra rendelkezik számlap világítással sötét környezetben való
használatra. A világítás aktiválásához koppintson kétszer a számlapra.
o FIGYELEMMEL KÍSÉRI A HIBRID PULZUSMÉRŐ OKOSÓRA A
PULZUSSZÁMOMAT?
o Igen, az óra PPG pulzusmérővel rendelkezik. Pulzusszám-adatait az
alkalmazás Kezdőlapján (Home) tekintheti meg.
o VAN A HIBRID PULZUSMÉRŐ OKOSÓRÁN GPS?
o Nem, ez az eszköz nem támogatja a GPS-t.
o A HIBRID PULZUSMÉRŐ OKOSÓRA FIGYELEMMEL TUDJA-E KÍSÉRNI AZ
ALVÁSOMAT?
o Igen, viselheti az órát alváshoz, és megtudhatja, milyen volt az éjszakája,
beleértve a felületes és pihentető alvás óráit is.
o MUTATJA AZ IDŐT AZ ÓRA AKKOR IS, HA NEM CSATLAKOZIK AZ
OKOSTELEFONOMHOZ?
o Igen, az óra akkor is mutatja az időt, annak az időzónának megfelelően,
amelyben utoljára csatlakozott.
o HOGYAN ÁLLÍTHATOM BE AZ IDŐT A HIBRID PULZUSMÉRŐ OKOSÓRÁN?
o A hibrid okosórát az idő beállításához először párosítani kell a
telefonjával. Az óra automatikusan frissíti magát, és ugyanazt a zónaidőt
fogja mutatni, mint az Ön telefonja.
o A hibrid pulzusmérő okosórán manuálisan nem lehet állítani az időt. A
párosítás után mindig azt az időt fogja mutatni, mint a telefon.
o HOGYAN TUDOM KALIBRÁLNI A HIBRID PULZUSMÉRŐ OKOSÓRÁT?
o Koppintson a Profile (Profil) elemre az alkalmazás jobb alsó sarkában.

Koppintson az óra mellett látható beállítás fogaskerék ikonra. Válassza a
Calibration (kalibrálás) pontot. Az alkalmazás végigvezeti a kalibrálás
folyamatán.

AKTIVITÁS-KÖVETÉS
o MILYEN AKTIVITÁSI ADATOKAT KÖVET A HIBRID PULZUSMÉRŐ
OKOSÓRA?
o Az óra egyaránt követi az aktivitást (lépések, kalória és távolság) és az
alvást (ébrenlét, felületes és pihetető alvás).
o HOGYAN TEKINTHETEM MEG AZ AKTIVITÁSI ELŐZMÉNYEKET AZ
ALKALMAZÁSBAN?
● Koppintson a Home (Kezdőlap) elemre az alkalmazás bal alsó sarkában.
Koppintással választhat a napi, heti és havi nézetek között. Lefelé
görgetve láthatja az előzményeket, és egy adott napra koppintva további
adatokat tekinthet meg.
o HOGYAN TUDOM NYOMON KÖVETNI AZ EDZÉSEKET?
o Rendeljen hozzá Edzés üzemmódot (Workout mode) az alkalmazás
Testreszabás részében. Nyomja meg a hozzárendeléssel kijelölt gombot,
majd a felső és alsó gombbal görgethet az edzés lehetőségek között. A
középső gombbal választhatja ki az edzés típusát, majd a középső gomb
újbóli megnyomásával indíthatja az edzést.
o Az edzés előzmények az alkalmazás Kezdőlapján, annál a napnál
találhatók meg, amikor edzett.
o HOGYAN ÉRHETEM EL AKTIVITÁSI BEÁLLÍTÁSAIMAT VAGY
FRISSÍTHETEM LÉPÉSSZÁM CÉLKITŰZÉSEMET?
● Koppintson a Profile (Profil) elemre az alkalmazás jobb alsó sarkában.
Görgessen le, és koppintással válassza ki a Set Goals (célkitűzések
beállítása) elemet a Settings (beállítások) menüben. Koppintással
válassza ki, melyik aktivitási célkitűzést akarja szerkeszteni.
o HOGYAN FRISSÍTHETEM A MAGASSÁGOMAT ÉS A SÚLYOMAT?
o Koppintson a Profile (Profil) elemre az alkalmazás jobb alsó sarkában.
Koppintson a ceruza ikonra a jobb felső sarokban, majd mentse el a
módosításokat.
o HOGYAN TUDOM MEGVÁLTOZTATNI A MÉRTÉKEGYSÉGEKET?
o Koppintson a Profile (Profil) elemre az alkalmazás jobb alsó sarkában.
Görgessen le, és koppintással válassza ki a Preferred Units (preferált
mértékegységek) elemet a Settings (beállítások) menüben. Válassza ki a
kívánt mértékegységeket.
o MILYEN TEVÉKENYSÉGEK ILLENEK LEGINKÁBB A KÉSZÜLÉKHEZ?

o A készülék leginkább a lépések számlálására megfelelő séta, futás és
hasonló napközbeni tevékenységek során. A készülék csak fröccsálló,
tehát az úszás nem tartozik az ajánlott tevékenységek közé.
o LÉPÉS-/TEVÉKENYSÉG-KÖVETÉSI ADATAIM NEM TŰNNEK PONTOSNAK
AZ ALKALMAZÁSBAN, MIÉRT?
o Ennek a következő okai lehetnek:
▪ A készülék csak a sétát, futást és a kapcsolódó tevékenységeket
követi nyomon. Ha tart valamit ugyanabban a kezében, amelyiken
az órát viseli, előfordulhat, hogy a készülék nem pontosan méri a
lépéseket.
▪ Érzékelőket és bonyolult algoritmust használunk annak
meghatározására, hogy mikor lép valaki egyet. Úgy véljük, az
algoritmusunk pontosan leképezi a tényleges mozgásokat és
figyelmen kívül hagyja a hamis mozgást, amikor egyszerűen a
kezét mozgatja.
o MIÉRT NEM LÁTOM A KALÓRIÁK SZÁMOLÁSÁT?
o Nem látja a kalóriákat, amíg nem állította be a magasságot és a súlyt. A
frissítéshez lásd a „HOGYAN FRISSÍTHETEM A MAGASSÁGOMAT ÉS A
SÚLYOMAT?” c. részt.
o HA NEM SZINKRONIZÁLOM AZ ÓRÁT, ELVESZÍTEM AZ AKTIVITÁSI
ADATAIMAT?
o Az óra 14 napig képes adatokat tárolni a szinkronizálások között.
o TUDOK MANUÁLISAN NAPLÓZNI TEVÉKENYSÉGET VAGY MOZGÁST?
o Nem, jelenleg manuálisan nem lehet fizikai tevékenységet naplózni.
o EL TUDOM KÜLDENI A SAJÁT TEVÉKENYSÉGI ADATAIMAT MÁS
ALKALMAZÁSOKNAK?
o Igen, elküldheti lépésszámait a Google Fit™, az Under Armour által
fejlesztett UA Record™, és az Apple Health alkalmazásoknak.
o EL TUDOM KÜLDENI A SAJÁT TEVÉKENYSÉGI ADATAIMAT MÁS
ALKALMAZÁSOKBÓL EBBE AZ ALKALMAZÁSBA?
o Nem, csak más alkalmazásokba exportálhatja az adatait (nincs adat
importálás).
o MIÉRT MÁSOK A LÉPÉSSZÁMAIM EBBEN AZ ALKALMAZÁSBAN, MINT
MÁS KÖVETŐ ALKALMAZÁSOKBAN, AMIKET HASZNÁLOK?
o Mi érzékelőket és egy bonyolult algoritmust használunk a lépésszám
meghatározására. Minden alkalmazásnak más az algoritmusa, ez okozza
az eltéréseket az adatokban.

STATISZTIKÁK- ALVÁS KÖVETÉS
o MILYEN TÍPUSÚ ALVÁSI AKTIVITÁST KÖVETNEK?
o Ha viseli az eszközt alvás közben, az óra automatikusan tudja követni,
mikor alszik el, az alvás időtartamát, a felületes és a pihentető, mély alvás
idejét, és hogy mikor ébred.
o HOGYAN TEKINTHETEM MEG AZ ALVÁSI ELŐZMÉNYEKET AZ
ALKALMAZÁSBAN?
o Koppintson a Home (Kezdőlap) elemre az alkalmazás bal alsó sarkában,
majd koppintson a hold ikonra. Koppintással választhat a napi, heti és havi
nézetek között. Lefelé görgetve láthatja az előzményeket, és egy adott
napra koppintva további adatokat tekinthet meg.
o HOGYAN TUDOM SZERKESZTENI AZ ALVÁSI NAPLÓT?
o Jelenleg az alvás adatok nem szerkeszthetők.
o MEG KELL-E NYOMNOM VALAMILYEN GOMBOT VAGY MÁST TENNEM, AZ
ALVÁSOM KÖVETÉSÉHEZ?
o Nem, a hibrid pulzusmérő okosóra automatikusan követi az alvását,
úgyhogy semmit nem kell tennie az alvás üzemmódba lépéshez vagy
abból való kilépéshez.
o EL TUDOM KÜLDENI AZ ALVÁS ADATAIMAT MÁS ALKALMAZÁSOKNAK?
o Nem, az alvás adatokat nem tudja más alkalmazásnak elküldeni.
o TUDOK IMPORTÁLNI ALVÁS ADATOKAT MÁS ALKALMAZÁSOKBÓL?
o Nem, nem tud alvás adatokat fogadni más alkalmazásból.

AZ ESZKÖZ TESTRESZABÁSA
● HOGYAN TUDOM MEGVÁLTOZTATNI AZ ÓRA GOMBOK FUNKCIÓIT?
○ Koppintson a Customisation (Testreszabás) részre, majd koppintson arra
a körre, amely a szerkeszteni kívánt gomb mellett található. Válassza ki,
hogy melyik funkciót akarja a listáról, majd koppintson a pipa jelre a jobb
felső sarokban, hogy a készülékhez rendelje azt. Húzással és
elengedéssel is adhat funkciót a kiválasztott gombhoz.
● HOGYAN VÁLTOZTATHATOK AZON, HOGY MILYEN INFORMÁCIÓ
JELENIK MEG A KIJELZŐMÖN?
○ Koppintson a Customisation (testreszabás) részre, majd koppintson az
óra számlapján arra a körre, amelyet szerkeszteni szeretne. Válassza ki,
hogy melyik funkciót akarja hozzárendelni a listához, majd koppintson a
pipa jelre a jobb felső sarokban, hogy a készülékhez rendelje azt.

● HOGYAN FRISSÍTHETEM KIJELZŐ LEOLVASÁSI ADATAIMAT, HA
IDEJÉTMÚLTNAK TŰNNEK?
○ A legújabb leolvasási adatok a testreszabott számlapokra úgy töltheti le,
hogy megrázza csuklóját a testtől távolodó irányba a frissítéshez.
● HOGYAN VÉGEZHETEM EL A KIJELZŐM HÁTTERÉNEK
TESTRESZABÁSÁT?
○ Koppintson a Customization (testreszabás) részre, majd koppintson a
szerkesztő ceruzára a jobb alsó sarkában az óra számlap ábrázolásnak.
Válassza ki, melyik óra számlap tetszik Önnek, majd koppintson a jobb
felső sarokban lévő pipa jelre a hozzárendeléshez.
● HOGYAN ÁLLÍTHATOK BE FÉNYKÉPES HÁTTERET AZ ÓRÁMRA?
○ Koppintson a Customization (testreszabás) részre, majd koppintson a
szerkesztő ceruzára a jobb alsó sarkában az óra számlap ábrázolásnak.
Koppintson az ADD PHOTO (fénykép hozzáadása) elemre a szűrési
lehetőségek között, majd mentse a számlapra.

ÉRTESÍTÉSEK
o MIK AZOK AZ ÉRTESÍTÉSEK?
o Az Értesítések az alkalmazás olyan része, amely lehetővé teszi Önnek,
hogy testre szabja az értesítéseket, amelyeket szeretne megkapni a
telefonjára.
o HOGYAN TUDOM SZEMÉLYRE SZABNI AZ ÉRESÍTÉSEIMET?
o Nyissa meg az alkalmazás Alerts (riasztások) részét koppintson arra az
értesítés típusra, amit szeretne testre szabni, majd válassza ki a
preferenciáit.
o HOGYAN TEKINTHETEK MEG EGY ÉRTESÍTÉST AZ ÓRÁMON?
o Ha értesítést kap, megtekintheti az előnézetét a középső gomb
megnyomásával, a riasztásba kattintva. Ha lenyomva tartja a középső
gombot, visszatérhet a fő óra számlapokhoz.
o MI TÖRTÉNIK, HA EGYSZERRE TÖBB ALKALMAZÁS ÉRTESÍTÉST
KAPOK? MIND MEGJELENIK AZ ESZKÖZÖMÖN?
o Ha több értesítést szeretne megtekinteni, állítsa be a korábbi értesítéseket
az óra egyik gombjára az alkalmazás Testreszabás részében. Nyomja
meg a gombot az értesítések megnyitásához, majd a felső és alsó
gombbal görgethet az értesítések között.
o Az értesítések tár ürítéséhez görgessen a lista aljára, majd a középső
gomb megnyomásával válassza a Clear All (Mindet törli) lehetőséget.
o HOGYAN TÖRÖLHETEK KAPCSOLATOT VAGY ALKALMAZÁST AZ
ÉRTESÍTÉSEIMBŐL?

o Ha nem akar mindenkitől értesítéseket kapni, az alkalmazásban
választhatja ki Kedvenceit. A törléshez a mínusz jelet kell megnyomni a
név mellett.
o Bármikor ki- és bekapcsolhatja, hogy melyik alkalmazásból akar értesítést
kapni.
o MI VAN, HA NEM KAPOK ÉRTESÍTÉSEKET AZ ESZKÖZÖMÖN?
o Ellenőrizze, van-e elég töltés az akkumulátorban, és hogy eszköze
megfelelően csatlakozik-e az alkalmazáshoz. Ahhoz, hogy megfelelően
működjön, az alkalmazásnak futnia kell a háttérben az értesítésekhez. Ha
a probléma tartósan fennáll, próbálkozhat azzal, hogy megszünteti az
eszköz párosítását a telefonnal, majd újra párosítja. Ha másik okosórát is
visel, amelyre értesítéseket kap (pl. Apple Watch, Pebble, stb.) lehet, hogy
az értesítés nem érkezik mindkét eszközre, és egyes esetekben lehet,
hogy csak az egyik eszközre megy, a másikra pedig nem.
o iPhone használók: Lépjen a telefon beállításaira és koppintson az
Értesítések pontra. Görgessen le az Üzenetekhez, majd görgessen az
Opciókhoz. Koppintson a Show Previews elemre, és válasszon az Always
(mindig) és a When Unlocked (ha nincs lezárva) lehetőségek közül. Ha a
Never (soha) lehetőséget választja, az iPhone nem küldi tovább az
üzeneteket a párosított eszközre.
o MI VAN, HA AZ ÉRTESÍTÉSEIM „NEM JÖNNEK ÁT”?
o Ellenőrizze, hogy az alkalmazásnak, amelyet kiválasztott, hogy
értesítéseket kapjon belőle, a beállításai úgy vannak-e konfigurálva, hogy
mutassa az értesítéseket a lezárt telefon képernyőről is. Ez határozza
meg, hogy milyen értesítések jutnak el az eszközére.

FIÓK- ÉS ESZKÖZBEÁLLÍTÁSOK
o HOGYAN TUDOK BELÉPNI A BEÁLLÍTÁSOK MENÜBE?
o Koppintson a Profile (Profil) elemre az alkalmazás jobb alsó sarkában. Itt
találja meg személyes alkalmazás- és eszközbeállításait.
o A beállításoknak az órán történő eléréséhez tartsa lenyomva a középső
gombot a fő kijelzésen. Az óra beállításaiból kapcsolhatja be és ki az
értesítési riasztásokat, ellenőrizheti az akkumulátor időt és megcsörgetheti
telefonját.
o HOGYAN TUDOM SZERKESZTENI A PROFILOMAT?
o Koppintson a Profile (Profil) elemre az alkalmazás jobb alsó sarkában.
Koppintson a ceruza ikonra a jobb felső sarokban személyes
információinak szerkesztéséhez. A következőket módosíthatja:
● Vezeték- és keresztnév
● Magasság és súly
● Nem

o HOGYAN TUDOM TÖRÖLNI A FIÓKOMAT?
o A fiók törléséhez koppintson a profil jelképre az alkalmazás jobb felső
sarkában. Görgessen le a képernyő aljára, és koppintson a „Delete
Account” lehetőségre.
o HOGYAN TUDOM MÓDOSÍTANI AZ ALKALMAZÁS NYELVÉT?
o Az alkalmazás nyelvének kiválasztása automatikusan történik az alapján,
hogy milyen nyelvet állított be a telefonján. Ha a telefon nyelve nem
szerepel a nyelvek között, amelyekre az alkalmazás le van fordítva, az
alapértelmezett nyelv az angol.

TITKOSSÁG
o HOGYAN KERÜLNEK FELHASZNÁLÁSRA A SZEMÉLYES ADATAIM?
o Lásd az alkalmazás személyes adatok védelmére vonatkozó
tájékoztatását a Profile részben. Koppintson a Profile (Profil) elemre az
alkalmazás jobb alsó sarkában. Görgessen le, és koppintással válassza ki
az About elemet a Beállítások menüben.
o MILYEN GARANCIA JÁR A HIBRID PULZUSMÉRŐ OKOSÓRÁHOZ?
o A hibrid pulzusmérő okosórához 2 éves korlátozott garancia tartozik.
Kérjük, olvassa el a dobozban található vagy online elérhető
garanciafüzetet a további részletekért.
o Az elérhető szerviz lehetőségek függhetnek az országtól, ahol a
szolgáltatást kéri, és lehet, hogy csak az értékesítés eredeti országára
vonatkoznak. További információkért látogasson el a
services.fossilgroup.com lapra.
o MI VAN, HA OLYAN KÉRDÉSEM VAN, AMELYRE ITT NEM KAPTAM
VÁLASZT?
o Koppintson a Profile (Profil) elemre az alkalmazás jobb alsó sarkában.
Görgessen le, és koppintson a Help (súgó) elemre a Beállítások
menüben, ahol útmutatást kap ügyfélszolgálai csapatunk eléréséhez.

