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1. ALAPVETŐ PARAMÉTEREK 

Készülék típusa: Intelligens karkötő  
Akkumulátor típusa: Lítium-polimer 
Vibráló motor: Támogatott  
Szinkronizálási mód: Bluetooth 4.0 
Működési hőmérséklet: -10°C / +50°C  
Érzékelő, kis teljesítményű gyorsulásmérő 
Rendszerkövetelmény: Android 4.4 és felette; ios 7.1 és felette 

2. APP LETÖLTÉSE 

Keresse a "TFit" szót az APP áruházban (Apple store/Google store). 
 
FONTOS: 
Amikor először megnyitja az alkalmazást, 
felkérést kap, hogy adjon hozzáférést a telefon 
helyéhez, bluetooth-hoz és értesítésekhez. 
Kérjük, engedélyezzen MINDEN kérést, 
különben hibák léphetnek fel a kapcsolat során. 
Az óra szinkronizálja az időjárást, az időt, az 
alkalmazás értesítéseket, a hívásokat és az 
üzeneteket.   



Csatlakozás az Okos Órához 

1. Kapcsolja be az okos órát: nyomja meg hosszan az oldalsó gombot 3-5 másodpercig 

2. Kérjük, kapcsolja be a telefon Bluetooth- és helymeghatározó szolgáltatását, és 
győződjön meg arról, hogy az óra nincs más eszközökhöz csatlakoztatva. Nyissa meg a 
TFit APP-ot a mobiltelefonján! Állítsa be személyes adatait!  

3. Kattintson az "Eszközök" fülre, és csatlakoztassa az órát bluetooth-on keresztül. Az 
órán található QR-kódot is beolvashatja a csatlakozáshoz.  

 

Tippek az első használathoz: 
Amikor először használja az órát, kérjük, győződjön meg róla, hogy az akkumulátor teljesen 
fel van-e töltve. 

1. Töltse fel az órát a mellékelt töltő segítségével! Bármilyen USB-s töltőhöz vagy 
laptophoz csatlakoztathatja. Töltés közben a képernyőn megjelenik a töltés 
szimbólum. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, kérjük, havonta töltse fel! 

2. Amikor az órát először párosítjuk a "TFit"-tel, az óra szinkronizálja az időt, a dátumot 
és az időjárást. 

3. Hogyan Kapcsolhatja Ki az Eszközt: Az óraszámlap oldalán nyomja meg hosszan az 
óra gombját 5 másodpercig, majd válassza a leállítás módját! Az óra kikapcsol és 
rezgéssel jelez. 
 

3. TFIT APP FUNKCIÓK ÉS BEÁLLÍTÁSOK 

Fő interfész / számlap 
Változtassa meg a fő számlapot: Lépjen 
be az "Eszközök" fülre, és válassza a 
"Számlap piac" lehetőséget az összes 
számlaphoz való hozzáféréshez. 
Az órán lévő számlapot az óra 
főképernyőjének hosszú 
megnyomásával is megváltoztathatja. 

Személyes profil 
Bejelentkezéskor állítsa be a személyes 
információkat! Ez segít a jobb mérés 
elérésében.  

Hívás értesítések 
Ha a hívásjelző funkció engedélyezve 
van, a készülék rezegni fog, és 
megjeleníti a hívó nevét vagy számát.  



App értesítések 
Ha ez a funkció engedélyezve van, az óra rezegni fog, amikor üzenetek érkeznek, például 
Whatsapp, Facebook, Twitter felületeken keresztül stb. 
 
Figyelmeztetések: állítson be figyelmeztetéseket! 
Rázás fénykép készítéséhez: ez a funkció vezérli a mobiltelefont a fényképek készítéséhez. 
 

Megjegyzés: 

1. Ha a GPS-t sport módban használja, kérjük, kapcsolja be a telefon és a készülék 
helymeghatározási szolgáltatásait, az óra a telefon GPS funkcióját használja. 

2. Az óra lépés-, alvás-, pulzusszám-, vérnyomás- és vér oxigéntelítettségi adatai 
szinkronizálódnak az alkalmazással. A vonatkozó adatok a megfelelő oldal lehúzásával 
szinkronizálhatók. Részletesebb információelemzés és adatrögzítés megtekinthető az 
APP-on keresztül. 

Óra funkció interfész 

1. Óralap: hosszan nyomja meg az óralap kijelzőjét, 4 különböző óralapra váltható.  

2. Húzás balra: Az óralapon csúsztassa ujját balra a lépésszámláló, a vérnyomás, a 
pulzusszám, az alvás és az üzenetek eléréséhez. 
Húzás jobbra az összes sport üzemmód eléréséhez. 
Húzás lefelé a képernyő tetejéről az akkumulátor és az olyan gyors funkciók 
eléréséhez, mint a fényerő.  
Húzás felfelé a képernyő aljáról az óra menü és a beállítások eléréséhez. 
 

4. HIBAELHÁRÍTÁS 

Miért nem fogadja az óra az üzenetértesítést Androidon? 
Mivel az Android mobiltelefon automatikusan megtisztíthatja az alkalmazást, amelyet nem 
gyakran használnak, ez az óra kapcsolatának csökkenését okozza, és többé nem küldi át az 
üzenetet. 

1. Győződjön meg róla, hogy a TFit beállításai között bekapcsolja az üzenetküldést. 

2. Győződjön meg róla, hogy az üzenet megjeleníthető a mobiltelefon értesítési 
sávjában, az üzenet értesítése a telefon értesítési sávjának olvasásával történik, az 
óra nem kaphat értesítést, ha az üzenet átküldés ki van kapcsolva a mobiltelefon 
beállításában. 
Megjegyzés: Keresse meg az értesítési beállításokat a telefon beállításai között, 
kapcsolja be a WhatsApp, Facebook, Twitter, telefon és SMS értesítéseket. 

Miért különböznek a vérnyomásadatok a vérnyomásmérő által mértektől? 

Az okosóra és a vérnyomásmérő adatai közötti különbséget számos tényező határozza meg. 
A vérnyomásmérő mérési helye a radiális artérián van, az óra mérési helye pedig az artéria 



két fő ágánál. Általában,az aorta vérnyomásmérése és a mikro artériás mérés közötti 
különbség értéke 3~40. A vér áramlása miatt az artériában a körkörös irányában áramlik, Ha 
az okosórát és a vérnyomásmérőt használja az egyidejű méréshez a sphygmo-manométer 
szalag a könyökét nyomás alatt tartja. A vérnyomás nem tud zökkenőmentesen áramlani az 
artéria alsó ágába és a megnövekedett érfeszültség, ami nagyobbá teszi a különbséget. 

 

Miért nem lehet viselni az okosórát a fürdőzéshez, a melegvizekhez és a szaunához? 

A fürdővíz hőmérséklete viszonylag magas, sok vízgőz keletkezik, és a vízgőz gáz állagú. 
Molekuláris szemcseátmérője kicsi, könnyen beszivárog az óra résein, és amikor a 
hőmérséklet csökken, újra folyékony állagúvá sűrűsödik. A vízcseppek könnyen okozhatnak 
rövidzárlatot az órán belül, károsíthatják az áramköri lapot és károsíthatják magát az órát. 

5. JOGNYILATKOZAT 

Az akkumulátor élettartama a környezettől és a használati módtól (képernyő bekapcsolási 
idő, értesítések) függően változik. Ez a termék nem orvostechnikai eszköz. Az Órák és 
alkalmazásai nem használhatók betegségek diagnosztizálására, kezelésére vagy 
megelőzésére. Kérjük, először konzultáljon szakképzett orvossal, ha változtatni szeretne a 
szokásain, például a testmozgáson és az alváson. 

Cégünk fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa és javítsa a jelen 
útmutatóban leírt funkciókat. Ugyanakkor fenntartjuk a jogot a termék folyamatos 
frissítésére is. 


