
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gombok és ikonok funkciói 

• Naptár 

• Megtett lépésszám 

• Elégetett kalóriák száma 

• Megtett távolság 

• Ébresztő 

• Stopper 

• Bluetooth ikon 

• Fotókészítő 

• Ébresztő beállítva 

• Hívás jelző 

• Értesítő jelző 

• Hét 

 

A gomb: háttérfény, Bluetooth ki/bekapcsolás 

B gomb: mód váltás 

C gomb: beállítás, lenullázás 

D gomb: stopper indítás/ megállítás, mentés, kamera kioldó 

 

Funkciók: 

• Hét/óra/perc/másodperc/nap/hónap kijelzés 

• 12/24 óra formátum, folyamatos szinkronba a telefonnal 

• Lépés/elégetett kalória/ megtett táv mérés (BT kapcsolat után az adatok feltöltésre 

kerülnek a telefonra) 

• Ébresztő (applikáción keresztül beállítható) 

• Stopper, maximum idő 23:59:59 

• Háttérfény 

• Bluetooth be/kikapcsolás 

• Aktivitás adatok megosztása az applikáción keresztül 

• Aktivitás adatok tárolása 

• Értesítések jelzése 

(hívás/sms/QQ/WeChat/Twitter/Facebook/WhatsApp/Skype/Line. 

• Fotó készítés 



Be/kikapcsolás 

Tartsa nyomva mind a négy gombot kb. 3 másodpercig. 

 

Bluetooth bekapcsolás 

Tartsa nyomva az A gombot kb. 3 másodpercig. 

 

12/24 óra forumátum és idő beállítás 

Kezdőképernyőről indulva tartsa nyomva az C gombot kb. 3 másodpercig. 

 

12 vagy 24 óra formátum váltásához nyomja meg a D gombot, kiválasztásához a C 

gombot. 

 

Az óra beállításához nyomja meg a D gombot (minden gombnyomás egy egységet jelent), 

kiválasztásához a C gombot. 

 

A perc beállításához nyomja meg a D gombot (minden gombnyomás egy egységet jelent), 

kiválasztásához a C gombot. 

 

A másodperc beállításához nyomja meg a D gombot (minden gombnyomás egy egységet 

jelent), kiválasztásához a C gombot. 

 

Beállítás végeztével nyomja meg a B gombot. 

 

Megjegyzés: 

Minden állítható egységnél a B gombbal tudja elmenteni az adott beállítást. 

Ha 10 másodpercig nem nyomja meg egyik gombot se akkor a beállítás automatikus 

mentésre kerül. 

 

Dátum beállítás 

Kezdőképernyőről indulva nyomja meg a B gombot. Tartsa nyomva az C gombot kb. 3 

másodpercig. 

 



Az év beállításához nyomja meg a D gombot (minden gombnyomás egy egységet jelent), 

kiválasztásához a C gombot. 

 

A hónap beállításához nyomja meg a D gombot (minden gombnyomás egy egységet 

jelent), kiválasztásához a C gombot. 

 

A nap beállításához nyomja meg a D gombot (minden gombnyomás egy egységet jelent), 

kiválasztásához a C gombot. 

 

Beállítás végeztével nyomja meg a B gombot. Beállítás újrakezdéséhez nyomja meg a C 

gombot. 

 

Megjegyzés: 

Naptár kapacitás: 2018 – 2049 

Minden állítható egységnél a B gombbal tudja elmenteni az adott beállítást. Ha 10 

másodpercig nem nyomja meg egyik gombot se akkor a beállítás automatikus mentésre 

kerül. 

 

Ébresztő beállítás 

Kezdőképernyőről indulva nyomja meg a B gombot ötször. Tartsa nyomva az C gombot 

kb. 3 másodpercig. 

 

Az óra beállításához nyomja meg a D gombot (minden gombnyomás egy egységet jelent), 

kiválasztásához a C gombot. 

 

A perc beállításához nyomja meg a D gombot (minden gombnyomás egy egységet jelent), 

kiválasztásához a C gombot. 

 

Beállítás végeztével nyomja meg a B gombot. 

 

Megjegyzés: 

Az óra 20 másodperces hanggal jelez amint az óra eléri a beállított időt. Az ébresztő mód ki-

és beállításához nyomja meg a D gombot. 



 

Stopper beállítás 

Kezdőképernyőről indulva nyomja meg a B gombot hatszor. 

 

Stopper indításához nyomja meg a D gombot. 

 

Stopper megállításához, folytatásához nyomja meg a D gombot. 

 

Stopper újrakezdéséhez nyomja meg a C gombot. 

 

Megjegyzés: 

Maximum kapacitás: 23 óra 59 perc 59.99 másodperc. Amint eléri a maximumot, a 

számlálást nulláról kezdi. A stopper folyamatosan mér addig, amíg nincs megállítva. 

 

Valós idejű aktivitás mérés 

Kezdőképernyőről indulva nyomja meg a B gombot kétszer/háromszor/négyszer. 

 

Megjegyzés: 

Napi adatok 0-23:59 tekinthetőek meg az órán 

 

Fotó kioldó 

Ha telefon és az óra között BT kapcsolat létrejött, az applikáción belül kapcsoljon a 

"photograph" gombra, utána nyomja meg a D gombot és a telefon fotót fog készíteni. 

 

Ha az applikáción belül rákapcsol a "photograph" gombra, az órán felvillan a Fotókészítő 

ikon. 

 

 

 

Applikáció letöltés 

Olvassa be telefonjával gyári használati útmutatóban található QR kódot vagy keresse 

meg (Android telefon esetén) a Google Play Áruházban vagy (iPhone esetén) az App Store-



on belül, töltse és telepítse az applikációt. 

Az applikáció neve: "READfit" 

(az okosóra csak ezzel alkalmazással komaptibilis) 

 

Nyissa meg telefonján az alkalmazást 

Állítsa be személyes adatait (nem/születési dátum/magasság/súly) és adjon meg minden 

engedélyt az applikációnak. Miután engedélyezte a Bluetooth bekapcsolását az applikcáió 

kezdőképernyője jelenik meg. 

 

Óra csatlakozása 

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t az órán 

2. Az applikáción belül kapcsoljon a "SET" menüre, majd a "Search device" gombra 

3. Ha telefonon ki van kapcsolva a Bluetooth, engedélyezze azt 

4. Kapcsoljon "Swatch" nevü eszközre a listából 

5. Ha megfelelően kapcsolódott az órán a Bluetooth jel folyamatos villogása 

megszűnik 

 

 

Sport adatok 

Aktivitás statisztikák 

Kapcsoljon a kezdőoldalon lévő kör közepére, hogy belépjen az aktivitás adatokhoz. 

Visszanézheti napi/heti/havi adatokat az eddig megtett lépés, megtett táv, elégetett 

kalória után. 

 

Sport terv és aktivitás elemzés 

Kapcsoljon a naptár ikonra a kezdőoldalon, hogy belépjen a havi mozgás áttekintéséhez. 

Húzza jobbra és balra a képernyőt, hogy váltson az adatok között. 

Kapcsoljon "Sport plan" gombra, hogy elkészítse saját sport tervét. 

Kapcsoljon "Movement analysis" gombra, hogy megtekintse az adatokat 

 

Futás és kerékpározás 

Kapcsoljon a "+" ikonra a kezdőoldalon, futás és kerékpározás ikon meg fog jelenni. 

Kapcsoljon a kettő közül valamelyikre, amelyiket el szeretné indítani. 



Rögzíti kilométert/időt/sebességet, kapcsoljon a térkép ikonra, hogy lássa a megtett 

pályát. 

 

Edzés adatok megosztása 

A kezdőoldalon kapcsoljon a jobb felső sarokban lévő ikonra, hogy megoszthassa az 

adatokat közösségi oldalakon. 

 

Ébresztő 

Az applikáción belül kapcsoljon a "SET" menüre, utána a "Smart alarm clock" gombra, hogy 

beállítsa az ébresztőt. 

 

Értesítők 

Az applikáción belül kapcsoljon a "SET" menüre, utána a "Messages send" gombra. 

Állítsa be milyen értesítéseket szeretne kapni. 

 

Fotókioldó 

Az applikáción belül kapcsoljon a "SET" menüre, utána a "camera" gombra. 

Nyomja meg a D gombot és a telefon fotót fog készíteni. 

 

Adat törlés 

Az applikáción belül kapcsoljon a "SET" menüre, utána a "Clear data" gombra. 

 

Személyes beállítások 

Az applikáción belül kapcsoljon a "My" menüre, ahol megtekintheti/módosíthatja 

személyes adatait (profil fotó/ID/nem/születési dátum/magasság/súly/sport tervek). 

 

 

 


