
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
AT500 OKOSÓRA 

1 AT500 Okosóra 
2 Watch Face Funkciók Navigáció és Gombok Utasításai 
3 Funkciók Navigáció 
4 Gomb Műveletek 
4.1 Rövid Nyomás az Oldalsó Gombról 
4.2 Hosszú Nyomás az Oldalsó Gombról 
5 Óra Viselése és Töltés 
5.1 Töltés 
6 Funkciók Használata 
7 Egyéb Beállítások 
7.1 App Beállítások 
7.2 Óra Számlap 
8 Értesítések 
8.1 Értesítések Engedélyezése 
8.2 Értesítések Megtekintése  
9 Edzés 
10 Időjárás 
11 Beállítások 
12 Óra Állapot Emlékeztető 
12.1 Bejövő Hívás 
12.2 Üresjárati Figyelmeztetések 
12.3 Célértesítések 



12.4 Óra Riasztás Figyelmeztetés 
13 Az Edzés Funkció Bemutatása 
13.1 Edzések Indítása 
14 Az Óra Napi Karbantartása 
15 Óvintézkedések 
16 A Da Fit Alkalmazás Letöltése és Összekötése az Órával 
16.1 Az Okosóra Összekötése a Da Fit APP-pal 
17 Dokumentumok / Források 
17.1 Kapcsolódó Útmutatók / Források 
 
Watch Face Funkciók Navigáció és Gombok Utasításai 
Az óra egy teljes érintésvezérlő képernyővel rendelkezik, fényes, színes 
kijelzővel és egy gombbal 
Funkciók Navigáció 
A képernyőn balra/jobbra vagy fel/le csúsztatással lehet navigálni 

 Alapértelmezés szerint az óraszámlap oldal jelenik meg, és az óraszámlap 
oldalon a következőket teheti: 
 
 
 

• Csúsztassa lefelé a tetejéről az óra 
beállításainak megtekintéséhez! 
 

 

 
 
 
 



 
 

•  Csúsztassa felfelé 
alulról az üzenetek 
és egyéb értesítések 
megtekintéséhez! 
 
 
 
 
 
 
 

• A balra csúsztatással megjeleníthető a gyorsmenü, amely lehetővé teszi, 
hogy egyetlen kattintással bármelyik 
funkciót elérje. A menüben görgethet, és 
a kiválasztott ikont a fehér ponthoz 
juttathatja. A kiválasztott ikon ezután 
középen jelenik meg, onnan kattintva 
elérheti azt 
 
 
 
 
 
 

• a) Csúsztassa jobbra a lépések, alvás, egészség (szívritmus, SPO2), 
időjárás, zár, lejátszó, légzés megtekintéséhez. 
 

• b) Minden egyes funkciót lefelé csúsztatva megtekintheti a részleteket. 



 

 

• SPO2 

 
 
 
 



 
Gomb Műveletek 
Rövid Nyomás az Oldalsó Gombról 

• A képernyő feloldása a zárolt képernyő állapotában 
• Visszatérés az óra számlap oldalára az első szintű menüpontból a 

feloldott állapotba 
 
 

Hosszú Nyomás az Oldalsó Gombról 
• Be- és kikapcsoláshoz 

 
 
 
Óra Viselése és Töltés 

Javasoljuk, hogy az órát mérsékelten 
szorítsa, a csuklótól két ujjnyi hellyel 
viselje, hogy az optikai pulzusmérő megfelelően működjön 
 

Töltés 
 

• Az óra töltőjének USB-portját csatlakoztassa egy mobiltelefon töltőhöz 
vagy egy számítógép USB-portjához az óra töltéséhez! 

• Helyezze a töltőt az óra hátuljára a képen látható módon, és a töltő 
automatikusan csatlakozik a mágnes segítségével. 

• A töltés ikon megjelenik a képernyőn, jelezve, hogy az óra töltése 
folyamatban van. 



 

Funkciók Használata 

 
 
 
 
 Az óra rengeteg funkcióval 
rendelkezik, ezeket a menü 
balra csúsztatásával érheti 
el. A funkciók rövid 
ismertetése az alábbiakban 
olvasható: 

 



 Az óra 2 típusú menüvel rendelkezik. Az egyik alapértelmezés szerint elérhető, 
mint a fenti képen látható, a másik pedig a rácsos nézet. A felhasználó a 
beállítások között tetszés szerint megváltoztathatja a nézet típusát. 

•  Üzenet – Erre a funkcióra koppintva 
ellenőrizheti a kapott üzeneteket. 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Lépések – Az óra nyomon követi a 
nap folyamán megtett összes lépést. A 
funkcióra koppintva megtekintheti a 
benne lévő részleteket. 
 
 

 
 
 

 

 

• Alvás – Az óra nyomon követi a napi 
alvását. A részletek megtekintéséhez 
koppintson a gombra! 
 
 
 



 
 
 
 
• Szívritmus – Ez a funkció lehetővé 
teszi, hogy figyelemmel kísérje a 
pulzusszámát. 
 
 

 

 

• Edzés – Ez a funkció 8 edzésmódot tartalmaz. Kövesse nyomon 
fitneszcéljait egy érintéssel! A következő tevékenységeket tekintheti 
meg: Futás, gyaloglás, kerékpározás, ugrás, futball, kosárlabda, 
tollaslabda, úszás. 
 

 



• Játék – Élvezze a játékokat a csuklóján! 

 
 

• Oxigén Nyomon Követése (SPO2) – Ez a funkció lehetővé teszi az 
oxigénszint figyelemmel kísérését/ellenőrzését. 
 

 

 

 
 

 



 

• Időjárás – Megismerheti az aktuális 
időjárást és a holnapi előrejelzést, 
ezeket az információkat az 
alkalmazásból szinkronizáljuk. 
 

 

 

 

• Kamera – Élvezze a fényképezést a 
kamera óráról történő vezérlésével! 
 
 
 
 

 
 

• Zene – Mostantól a zenei funkciókat az 
óráról is vezérelheti! 
 
 
 
 
 
 
 



• Légzés – Ez az új funkció a légzési aktivitást méri. 
 

 
 

• Beállítás – Tekintse meg az egyéb funkciókat ezen a lapon keresztül! 
 

Egyéb Beállítások 
App Beállítások 

Az alkalmazás automatikus lezárás funkciója lehetővé teszi, hogy beállítsa azt 
az időtartamot, amely elteltével az óra automatikusan lezárja vagy kikapcsolja 
a kijelzőt. 

Óra Számlap 
• Az Óra Számlapjának módosítása az Órán: 

Nyomja meg röviden a képernyőt, majd húzza jobbra, hogy belépjen, és 
válassza ki kedvenc óra számlapját! Miután kiválasztotta a számlapot, 
nyomja meg röviden a képernyőt! Az új számlapja el lesz mentve. 
 

• Az Óra Számlapjának módosítása az Appon keresztül: 
Koppintson a "Profil" oldalon a Óra Számlap beállítások részére, majd 
töltse le és szinkronizálja az óraszámlapokat a Watch Face Store-ban!  

Értesítések 
Értesítések Engedélyezése 



Használat közben engedélyeznie kell a megfelelő "App riasztásokat" a Da Fit 
alkalmazáson keresztül, és az órát és a mobiltelefont összekapcsolva kell 
tartani! 
Ha iOS-eszközt használ, használat előtt az órát és a mobiltelefont Bluetooth-on 
keresztül kell párosítani! 
Ha Androidos eszközt használ, győződjön meg róla, hogy az alkalmazás képes a 
háttérben futni, hogy folyamatosan kommunikálni tudjon az órával. 
 
Értesítések Megtekintése 

Amikor az óra értesítést kap, rezgéssel emlékezteti, és automatikusan 
megjeleníti az értesítés tartalmát. Ha nem látja azonnal az értesítést, akkor az 
óralapon lefelé csúsztatva az üzenetekre léphet, és ellenőrizheti az értesítést. 

Edzés 

A balra csúsztatással az óralap lapján láthatóvá teheti a Tevékenység 
alkalmazás elemeit. További információért lásd az alábbi "Az edzés funkció 
bemutatása" című részt 

Időjárás 

Az időjárás oldalon megtekintheti az adott nap időjárását és a következő napra 
vonatkozó időjárási információkat. 

Az óra által megjelenített időjárás a mobiltelefonról származik. Ezért az 
időjárás előrejelzés frissítéséhez a mobiltelefon Bluetooth funkcióját 
bekapcsolva kell tartania, és csatlakoztatnia kell az órához. 

Ezenkívül, ha időjárási riasztás érkezik, az óra is megkapja a riasztást. Az 
időjárási riasztás kapcsolóját a Da Fit alkalmazás "Profil" -> "Okosóra" -> 
"Időjárás beállítások" oldalán kapcsolhatja be 

Beállítások 



A beállítások oldalon a következő beállítási elemek találhatók: Stopperóra, 
Ébresztő, Visszaszámlálás, Fényerő, Rezgés, Színház, Visszaállítás, Körülbelül, 
Kikapcsolás és Alkalmazás QR-kód. 

• Stopperóra: Ez egy stopperóra, amelyet elindíthat, szüneteltethet, 
rögzítheti az időket, és visszaállíthatja, ha végzett.  
 

• Ébresztő: Amikor a mobiltelefonon megszólal az ébresztő, az óra rezegve 
emlékezteti Önt, hogy megszólal az ébresztő.  
 

• Visszaszámlálás: A visszaszámláló időzítője lehetővé teszi, hogy 
visszafelé számolja az időt, és lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy 
célokat tűzzön ki és időben befejezzen egy adott eseményt, majd 3-szor 
rezeg. 
 

• Vibrálás: Ez a funkció lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy be- és 
kikapcsolja az óra rezgését. 

 

• Fényerő: A fényerőt egy csík 
jelképezi, és a képernyő fényerejének beállításához megérintheti a 
csíkot. 
 
 
 
 
 
 
 



• Színház: Ebben az üzemmódban a fényerő elhalványul és a rezgés 
kikapcsol. 
 
 
 
 

 
• Gyári visszaállítás: Ez a funkció az összes 
adat visszaállítására szolgál, a visszaállításhoz 
nyomja meg és tartsa lenyomva az 
érintőgombot, ezután egy megerősítő 
párbeszédpanel jelenik meg. A visszaállítás 
után használat előtt újra csatlakoztatni kell 
az órát. 
 
 
 
 

• Az Eszközről: A firmware verzióját 
és az óra Bluetooth-címét az 
információs oldalon tekintheti meg. 
 
 
 

 
 

• Kikapcsolás: Ez a funkció az óra 
kikapcsolására szolgál. 
 
 
 



 
 

• App QR Kód: QR-kódot jelenít meg 
az óra képernyőjén, így azt a 
mobiltelefon kamerájával 
beolvashatja az alkalmazás 
letöltéséhez. 
 

 
 
 
Óra Állapot Emlékeztető 
Bejövő Hívás 

Amikor az óra bejövő hívásokat fogad, rezgéssel emlékezteti, és Ön válaszolni 
vagy elutasítani tudja a hívást. 

Üresjárati Figyelmeztetések 
Ha sokáig ül, az óra rezegve emlékezteti, hogy álljon fel egy kis időre. Mielőtt 
használná ezt a funkciót, engedélyeznie kell az Üresjárati Figyelmeztetéseket a 
"Profil" -> "Saját eszközök" menüpontra koppintva, majd a Da Fit 
alkalmazásban az Üresjárati Figyelmeztetések bekapcsolásával. 

Célértesítések 
 



Amikor a lépések száma eléri a beállított célt, az óra rezgéssel emlékezteti Önt. 
Mielőtt használná ezt a funkciót, engedélyeznie kell a Célértesítések funkciót a 
"Profil" -> "Saját eszközök" menüpontra koppintva és a Da Fit alkalmazásban a 
Célértesítések bekapcsolásával.  

 

 

Óra Riasztás Figyelmeztetés 

Amikor a mobiltelefonon megszólal az 
ébresztő, az óra rezegve emlékeztet az 
ébresztésre. Mielőtt használná ezt a funkciót, 
engedélyeznie kell az Óra Riasztás 
Figyelmeztetést a "Profil" -> "Saját eszközök" 
menüpontra koppintva és a Da Fit 
alkalmazásban az Óra Riasztás Figyelmeztetés 
bekapcsolásával. 

 

 

Az Edzés Funkció Bemutatása 
Edzések Indítása 



Az edzés megkezdésének kétféle megközelítése van: 

• Válassza ki az edzés típusát az Edzés módban, és nyomja meg a zöld 
zászlót a célok beállításához; 

• Nyomja meg a kívánt gyakorlatot, és elindul az előre beállított edzés! 
Az óra jelenleg a következő edzésmódokat támogatja: Gyaloglás, futás, 
kerékpározás, ugrás, futball, kosárlabda, tollaslabda. 
Az edzés megkezdése előtt ajánlott ellenőrizni, hogy elegendő-e az óra 
tárhelye. 
 

 
 
 
Az Óra Napi Karbantartása 
 

1. Javasoljuk, hogy az órát és az óraszíjat rendszeresen nedves ruhával 
tisztítsa meg, és viselés előtt puha ruhával szárítsa meg! 

2. Ne használjon tisztítószereket, például szappant, kézfertőtlenítőt vagy 
fürdőhabot, hogy a vegyi maradványok ne irritálják a bőrt vagy ne 
korrodálják a készüléket. 

 
 
 
 
 

Óvintézkedések 
• Az óra IP65 víz- és porálló minősítéssel rendelkezik, de úszáshoz vagy 

fürdéshez nem alkalmas. 
• Ne üzemeltesse az órát víz alatt! Ha vízbe merül, ne működtesse az 

érintőképernyőt, és ne töltse az órát, amíg az óra teljesen ki nem szárad. 
• Az óra nem áll ellen az eróziós folyadékoknak, például tengervíznek, 

savas és lúgos oldatoknak és kémiai reagenseknek. A víz, a helytelen 



vagy nem rendeltetésszerű használat által okozott károk vagy hibák 
nem tartoznak a garancia hatálya alá. 
 

A Da Fit Alkalmazás Letöltése és Összekötése az Órával 
1. Töltse le és telepítse a Da Fit Alkalmazást! 
2.  Az alkalmazás letöltéséhez szkennelje be a QR-kódot mobiltelefonjával! 
3. IOS rendszer esetén válassza az APP 

Store-t, keresse meg a Da Fit alkalmazást! 
 

Android rendszernél, válassza a Google Play-t a 
Da Fit App letöltéséhez és telepítéséhez! Vagy 
szkennelje be a QR-kódot a letöltéshez! 
Megjegyzés: a mobiltelefonodnak támogatnia 
kell az Android 5.1 vagy az IOS 8.0 vagy 
magasabb verziószámot, valamint a Bluetooth 
4.0 vagy magasabb verziószámot. 
Az Okosóra Összekötése a Da Fit APP-pal 
 

 
 
 
• Kattintson az "Eszköz hozzáadása" 
gombra az okosóra csatlakoztatásához! 



• Kattintson a készülékre a beolvasott eszközlistában! 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Az IOS rendszer megjeleníti a 
Bluetooth párosítási kérelmet, 
és a megerősítéshez kattintson 
a Bluetooth "Párosítás" 
gombra!  
 
Csatlakoztassa közvetlenül az 
Android rendszerhez! 
 

• Sikeresen csatlakoztatva. 
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