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Köszönjük, hogy a Hama termékét választotta. Kérjük, hogy figyelmesen és az elejétől a végéig
olvassa el a használati útmutatót. A dokumentumot gondosan őrizze meg, mert még szüksége
lehet rá.
Az okosóra ideális társ lesz az egészséges életstílus kialakításában, amely aktív testmozgásra
ösztönzi Önt az egész nap folyamán. A készülék amellett, hogy mutatja az időt és a dátumot,
folyamatosan számolja a megtett lépéseket, méri a pulzust valamint az elégetett kalóriák számát
is. A Bluetooth vezeték nélküli kapcsolat lehetővé teszi, hogy a mért adatokat okostelefonon, a
„Hama FIT Pro” alkalmazás segítségével is megnézze, így folyamatosan nyomon követheti az
egészséges életmód gyakorlásának pozitív hatásait. Ellenőrizheti továbbá azt is, hogy éppen hol
tart személyes céljai elérésben.

1. FIGYELMEZTETŐ JELZÉSEK MAGYARÁZATA
Figyelem
Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész a biztonságos használat módjára figyelmeztet, vagy
veszélyre hívja fel a figyelmet.
Tipp
Ha ezt a jelet látja, akkor a vonatkozó rész további információkat, vagy a használat
szempontjából fontos információt tartalmaz.

2. A csomagolás tartalma
• “Fit Watch 5910” okosóra
• 1 db USB töltőkábel
• Használati útmutató
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3. Biztonsági tudnivalók

• A terméket magáncélú használatra tervezték, kereskedelmi célra nem használható.
• A terméket csak a rendeltetésének megfelelően használja!
• Óvja a terméket a szennyeződésektől, nedvességtől és túlhevüléstől. A készüléket csak száraz
környezetben használja!
• Ne használja a készüléket hősugárzó vagy más hőforrás közvetlen közelében, és ne tegye ki
közvetlen napfénynek sem.
• A termék működtetése során ne lépje túl a műszaki specifikációban szereplő feszültség és
áramerősség értékeket.
• Ne használja a terméket olyan helyen, ahol az elektronikus készülékek használata nem
megengedett.
• A készülék akkumulátora integrált, nem lehet eltávolítani!
• Ne nyissa fel a terméket! Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább!
• Ne próbálja meg egyedül megjavítani a terméket! Meghibásodás esetén forduljon
szakszervizhez, a munkát minden esetben bízza szakemberre!
• Ne ejtse le a terméket, és ne tegye ki erős rázkódásnak sem!
• Ne módosítsa a terméket; a készülék módosítása a garancia elveszítésével jár.
• A terméket vagy az akkumulátort ne dobja tűzbe!
• A csomagolást a legrövidebb időn belül dobja ki! A helyi hulladékgyűjtési szabályoknak
megfelelően járjon el!
• Az akkumulátort ne rongálja meg, ne melegítse, és ne is módosítsa!
• Ha a terméket vezetés közben vagy sportolási tevékenység közben használja, ügyeljen arra,
hogy a készülék ne vonja el a figyelmét a forgalomról illetve a környezetről!
• Mielőtt bármilyen edzésprogramba kezd, konzultáljon kezelőorvosával!
• Edzésprogram közben figyelje testének visszajelzéseit! Vészhelyzet esetén konzultáljon
kezelőorvosával!
• Amennyiben egészségügyi kezelés alatt áll, konzultáljon kezelőorvosával, mielőtt a terméket
használni szeretné!
• Az okosóra végfelhasználók számára készített termék, nem pedig orvosi eszköz. Ebből
adódóan a termék nem alkalmas orvosi diagnózis felállítására, terápiás segédeszközként való
használatra, betegségek kezelésére valamint betegségek megelőzésére.
• A termék bőrrel való huzamosabb érintkezése irritációt vagy allergiás reakciót válthat ki.
Amennyiben a tünetek rövid idő alatt nem enyhülnek, forduljon orvoshoz!
• A termék nem alkalmas játékra. A készülék apró méretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek
lenyelve fulladást okozhatnak!
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Áramütés veszélye

• Ne nyissa fel a terméket! Amennyiben a készülék megsérült, ne használja tovább!
• Ne használja a terméket, ha a tápegység, a tápegység kábele vagy a töltőkábel megsérült.
• Ne próbálja meg egyedül megjavítani a terméket! Meghibásodás esetén forduljon
szakszervizhez, a munkát minden esetben bízza szakemberre!
Figyelem – szívritmus-szabályozó

A termék működése során mágneses mezőt hoz létre. Amennyiben Önnek szívritmusszabályozója van, a termék használata előtt feltétlenül konzultáljon kezelőorvosával, mert
előfordulhat, hogy a termék a szívritmus-szabályozó működését befolyásolja!
Tipp – repülés

• A termék működése során folyamatosan rádióhullámokat bocsát ki. Kérjük vegye figyelembe,
hogy rádióhullámokat kibocsátó eszközök használata a repülés egyes szakaszaiban (például
felszállás és leszállás) biztonsági okokból nem megengedett!
• Repülés előtt ellenőrizze a légitársaságnál, hogy az okosórát felviheti-e a fedélzetre.
Ha nem biztos ebben, akkor inkább hagyja az okosórát otthon!
Figyelem – újratölthető akkumulátor

• A termék feltöltéséhez csak kompatibilis töltőt vagy USB csatlakozót használjon!
• Sérült töltőt vagy USB csatlakozót ne használjon töltéshez, és ne is kísérelje meg ezek
javítását egyedül!
• Ne töltse túl a termék akkumulátorát, de gondoskodjon arról is, hogy az akkumulátor soha
ne merüljön le teljesen!
• Ne tárolja, ne töltse és ne is használja a terméket extrém hőmérsékleti viszonyok illetve
alacsony légköri nyomás (például nagy tengerszint feletti magasság) mellett!
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4. Az okosóra részei
1. Kezelőgomb

2. Érintőképernyő
3. Levehető pánt
4. Csat
5. Töltő érintkező
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5. Kezdeti lépések
5.1 Töltés

• Az első használat előtt töltse fel teljesen az okosórát!
• Dugja be az okosóra töltőcsatlakozóját egy USB-s töltőfejbe vagy a számítógép egy szabad
USB csatlakozójába, a másik felét pedig csatlakoztassa az órán lévő töltő érintkezőkhöz [5]!
Amennyiben töltőfejet használ, kérjük olvassa el a töltő használati útmutatóját is!
Tipp

• Az akkumulátor teljes feltöltése nagyjából 90 percig tart. Amint a kijelzőn megjelenő
piktogram szerint az akkumulátor tele van, a töltés befejeződött; kihúzhatja az eszközt az
USB-csatlakozóból.
• Amikor az okosóra töltöttségi szintje 10%-ra esik, csatlakoztassa a töltőt, hogy elkerülje azt,
hogy az okosóra korlátozott funkciókat biztosító üzemmódba váltson! 20%-os töltöttségi
szint alatt nem lehet tevékenységet elindítani, 10%-os töltöttségi szint alatt pedig az
automatikus pulzusfigyelés funkció kikapcsol.

5.2 Felcsatolás és bekapcsolás

• Az óra első bekapcsolása előtt az órát fel kell tölteni; használja a mellékelt töltőkábelt valamint
egy kompatibilis USB-s töltőt!
• Helyezze fel az okosórát a csuklójára, majd rögzítse a pántot a csat segítségével!
• Tartsa benyomva az óra gombját [1] 3 másodpercig a termék bekapcsolásához!
Tipp

• Ahhoz, hogy az okosóra a leghatékonyabban működjék, érdemes úgy viselni, hogy a
készülék hátlapja a lehető legközelebb kerüljön a bőrhöz, ügyelve arra, hogy a viselése
továbbra is kényelmes legyen! Az okosóra és a csukló csont közötti távolság nagyjából egy
ujjnyi méretű legyen!
• A tevékenységek minél pontosabb nyomon követéséhez viselje az okosórát a bal kezén, ha
ön jobbkezes, vagy pedig a jobb kezén, ha ön balkezes!

5.3 Kikapcsolás

• Az okosóra kikapcsolásához képjen be a [SETTINGS
] menübe, és válassza a
[SWITCH OFF
] opciót! A felugró üzenet nyugtázásával erősítse meg, hogy valóban ki
szeretné kapcsolni az okosórát!
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6. Használat – menürendszer

• Nyomja meg az okosóra gombját [1], hogy aktiválja az óra képernyőjét! A különféle
képernyők, funkciók és menüpontok között simítással lehet váltani. A menüstruktúrát az alábbi
ábra foglalja össze.

• Az almenübe az adott almenüt jelző szimbólum megérintésével léphet be.
• Ha bármelyik almenüből vissza szeretne lépni a kezdőképernyőre, nyomja meg az óra gombját
[1]!
Tipp
• Az alábbi, grafikus összefoglaló az okosóra menürendszerének szerkezetét mutatja be.
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6.1 Kezdőképernyő

• A kijelző hosszú érintésére áttekintő nézet nyílik meg, amely segítségével a különféle panelek
valamint kijelzők között lehet választani. Az okosórán összesen négyféle kezdőképernyő közül
lehet választani. A kezdőképernyőt, kiválasztását követően, egyszerűen a kijelző
megérintésével lehet aktiválni.

6.2 Tevékenységek

• A kezdőképernyőn történő felfelé simítással a napi aktivitás összefoglaló panel nyitható meg.
Ez a képernyő tartalmazza a napi lépések számát, a megtett távolságot, az elégetett kalóriák
mennyiségét valamint azt is, hogy a napi célokat milyen arányban sikerült teljesíteni.
• Grafikonok segítségével megnézheti a lépésszám, a megtett távolság és az elégetett kalóriák
számának alakulását napi bontásban.
• Ha teljesen lefelé görget, akkor a heti aktivitás összefoglaló panel is láthatóvá válik. Ez a
képernyő tartalmazza az egész hét során megtett lépések számát, a megtett távolságot és az
elégetett kalóriák mennyiségét.

6.3 Üzemmódok

• A kezdőképernyőn történő jobbra simítással négyféle funkciót lehet ki- illetve bekapcsolni, az
ön igényeinek megfelelően.

6.3.1 Folyamatos pulzusmérés
• A [ ] szimbólum megérintésével bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a folyamatos
pulzusmérést. Amennyiben a funkciót bekapcsolja, az okosóra 5 percenként automatikusan
megméri a pulzust. A mért értékeket a telefonos alkalmazás segítségével lehet nyomon
követni.
6.3.2 Kijelző bekapcsolása kéz mozgatásával
• A [ ] szimbólum megérintésével bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja a kézmozgatás funkciót.
Ha ez a beállítás aktív, akkor az óra kijelzője bekapcsolható egyszerűen a csukló elforgatásával.
6.3.3 Ne zavarjanak üzemmód
• A [ ] szimbólum megérintésével aktiválhatja a „Ne zavarjanak” üzemmódot. Ha ez az opció
aktív, akkor a telefonos alkalmazás nem továbbítja az értesítéseket az okosórára.
6.3.4 Telefon megkeresése
• A [ ] szimbólum megérintésével megkeresheti a telefont, ha éppen nem találja a szobában.
A szimbólum megérintésére a telefon vibrálással és/vagy hanggal jelez. A telefon megkeresése
funkció csak akkor működik, ha előtte ezt a szolgáltatást a telefonos alkalmazásban is
engedélyezi, a 8.6.4-es fejezetben leírt utasítások szerint.
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6.4 Értesítések

• A kezdőképernyőn történő lefelé simítással az értesítési panelt lehet megnyitni. Ezen a
képernyőn a telefonra érkező értesítések láthatók. A funkció használatához engedélyezni kell
azt a telefonos alkalmazásban is. A telefonos alkalmazásban beállítható az is, hogy mely
alkalmazások értesítéseit szeretnénk látni az okosórán. A funkció beállításának részleteit a
8.5.4-es fejezet tartalmazza.
• Az üzenet (alkalmazás) típusától függően érintésre az okosórán az értesítést küldő alkalmazás
ikonja és a küldő neve, vagy az üzenet előnézeti képe jelenik meg.
• Az értesítést megérintve további információk érhetők el, a kuka ikon segítségével pedig az
üzenet törlésére van lehetőség.
• Az összes üzenet törléséhez görgessen le az utolsó üzenetig, érintse meg a „Trash” (Kuka)
feliratot, majd erősítse meg a törlési szándékot.

6.5 Alkalmazások

• A kezdőképernyőn történő balra simítással az okosóra főmenüje nyitható meg. A főmenü
segítségével számos alkalmazás indítható el, illetve további almenük érhetők el a menüben
megjelenő ikonok segítségével. A főmenü lapjai között felfelé és lefelé irányuló simítással
lehet váltani.

6.5.1 Tevékenységek
• Az [ACTIVITY
] szimbólum megérintésével az órán gyári állapotban megtalálható
tevékenységek között választhat. Összesen 14 féle aktivitás közül lehet választani, közülük
pedig 8 darabot lehet kijelölni arra, hogy az óra a mért adatokat eltárolja (részletek a 8.6.1-es
fejezetben). A tevékenységek az ikonjuk megérintésével indíthatók el. Az egyes tevékenységek
részletes leírása a következő fejezetekben olvasható.
• Nyomja meg az okosóra gombját [1] a tevékenység szüneteltetéséhez vagy újraindításához!
• A tevékenység leállításához nyomja meg és tartsa benyomva az okosóra gombját [1]!
• A tevékenység befejezését követően áttekintő nézet jelenik meg a mért adatokkal.

6.5.1.1 Szabadtéri futás (GPS)
• Ez a tevékenység a beépített GPS adatait használja. A tevékenység indításakor az óra
megkeresi a GPS jelet. Ez a folyamat, a jelerősségtől függően, akár 1 percig is eltarthat. Amint
az óra megtalálta a GPS jelet, a jobb oldalon, lent található nyíl megérintésével elindíthatja a
mérést. Ha szeretne, akkor versenytársnak beállíthat egy virtuális futót is. Ehhez mindössze
arra van szükség, hogy beállítsa a virtuális ellenfél tempóját a mérés indítása előtt. Ha nem
szeretne virtuális ellenfelet, akkor érintse meg az [X]-et!
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• A tevékenység elindításához nem szükséges megvárni a GPS kapcsolat létrejöttét; a nyíl
megérintésével a tevékenység azonnal elindítható. Vegye figyelembe ugyanakkor azt, hogy
ebben az esetben a megtett távolság és a nyomvonal rögzítését az óra csak a GPS jel
megtalálása után kezdi el.
• A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
- megtett távolság
- eltelt idő
- pulzusszám
- elégetett kalóriák száma
- lépésszám
- tempó (km/h és perc/km)
- nyomvonal
• A tevékenység rögzítése során a fenti adatsorok között balra vagy jobbra történő simítással
lehet váltani. A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a
vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell
lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szolgáltatás az
okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).
6.5.1.2 Szabadtéri séta (GPS)
• Ez a tevékenység a beépített GPS adatait használja. A tevékenység indításakor az óra
megkeresi a GPS jelet. Ez a folyamat, a jelerősségtől függően, akár 1 percig is eltarthat. Amint
az óra megtalálta a GPS jelet, a jobb oldalon, lent található nyíl megérintésével elindíthatja a
mérést.
• A tevékenység elindításához nem szükséges megvárni a GPS kapcsolat létrejöttét; a nyíl
megérintésével a tevékenység azonnal elindítható. Vegye figyelembe ugyanakkor azt, hogy
ebben az esetben a megtett távolság és az útvonal rögzítését az óra csak a GPS jel
megtalálása után kezdi el.
• A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
- megtett távolság
- eltelt idő
- pulzusszám
- elégetett kalóriák száma
- lépésszám
- tempó (km/h és perc/km)
- nyomvonal
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• A tevékenység rögzítése során a fenti adatsorok között balra vagy jobbra történő simítással
lehet váltani. A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a
vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell
lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szolgáltatás az
okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).
6.5.1.3 Szabadtéri kerékpározás (GPS)
• Ez a tevékenység a beépített GPS adatait használja. A tevékenység indításakor az óra
megkeresi a GPS jelet. Ez a folyamat, a jelerősségtől függően, akár 1 percig is eltarthat. Amint
az óra megtalálta a GPS jelet, a jobb oldalon, lent található nyíl megérintésével elindíthatja a
mérést.
• A tevékenység elindításához nem szükséges megvárni a GPS kapcsolat létrejöttét; a nyíl
megérintésével a tevékenység azonnal elindítható. Vegye figyelembe ugyanakkor azt, hogy
ebben az esetben a megtett távolság és az útvonal rögzítését az óra csak a GPS jel
megtalálása után kezdi el.
• A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
- megtett távolság
- eltelt idő
- pulzusszám
- elégetett kalóriák száma
- lépésszám
- tempó (km/h és perc/km)
- nyomvonal
• A tevékenység rögzítése során a fenti adatsorok között balra vagy jobbra történő simítással
lehet váltani. A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a
vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell
lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szolgáltatás az
okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).
6.5.1.4 Túrázás (GPS)
• Ez a tevékenység a beépített GPS adatait használja. A tevékenység indításakor az óra
megkeresi a GPS jelet. Ez a folyamat, a jelerősségtől függően, akár 1 percig is eltarthat. Amint
az óra megtalálta a GPS jelet, a jobb oldalon, lent található nyíl megérintésével elindíthatja a
mérést.
• A tevékenység elindításához nem szükséges megvárni a GPS kapcsolat létrejöttét; a nyíl
megérintésével a tevékenység azonnal elindítható. Vegye figyelembe ugyanakkor azt, hogy
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ebben az esetben a megtett távolság és az útvonal rögzítését az óra csak a GPS jel
megtalálása után kezdi el.
• A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
- megtett távolság
- eltelt idő
- pulzusszám
- elégetett kalóriák száma
- lépésszám
- tempó (km/h és perc/km)
- nyomvonal
• A tevékenység rögzítése során a fenti adatsorok között balra vagy jobbra történő simítással
lehet váltani. A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a
vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell
lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szolgáltatás az
okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).
6.5.1.5 Futás
• A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
- megtett távolság
- eltelt idő
- pulzusszám
- elégetett kalóriák száma
- lépésszám
- tempó (km/h és perc/km)
• A tevékenység rögzítése során a fenti adatsorok között balra vagy jobbra történő simítással
lehet váltani. A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a
vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell
lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szolgáltatás az
okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).
6.5.1.6 Sétálás
• A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
- megtett távolság
- eltelt idő
- pulzusszám
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- elégetett kalóriák száma
- lépésszám
- tempó (km/h és perc/km)
• A tevékenység rögzítése során a fenti adatsorok között balra vagy jobbra történő simítással
lehet váltani. A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a
vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell
lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szoltáltatás az
okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).
6.5.1.7 Spinning
• A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
- megtett távolság
- pulzusszám
- elégetett kalóriák száma
• A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel,
amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra).
Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szoltáltatás az okostelefonos
alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).
6.5.1.8 Fitnesz
• A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
- megtett távolság
- pulzusszám
- elégetett kalóriák száma
• A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel,
amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra).
Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szoltáltatás az okostelefonos
alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).
6.5.1.9 Úszás
• A tevékenység indításakor meg kell adni az úszómedence hosszát. A beállított érték 25 és 100
méter közötti lehet. A beállítást követően a mérés a jobb oldalon, lent található nyíl
megérintésével indítható el.
• A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
- megtett távolság
- eltelt idő
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- karcsapások száma
- SWOLF-szám
• A SWOLF-szám egy, az úszás hatékonyságát mérő jelzőszám. A SWOLF-szám az egy hossz
megtételéhez szükséges (másodpercben mért) idő valamint a karcsapások számának összege.
Az alacsonyabb SWOLF-szám nagyobb úszási hatékonyságot jelez.
• Példa: amennyiben egy 25 méteres medence leúszásához 30 másodpercre és 30 karcsapásra
van szükség, akkor a SWOLF-szám értéke 60.
6.5.1.10 Nyíltvízi úszás
• A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
- eltelt idő
- elégetett kalóriák száma
- karcsapások száma
6.5.1.11 Jóga
• A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
- eltelt idő
- pulzusszám
- elégetett kalóriák száma
• A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel,
amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra).
Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szoltáltatás az okostelefonos
alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).
6.5.1.12 Crosstrainer
• A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
- eltelt idő
- pulzusszám
- elégetett kalóriák száma
• A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel,
amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra).
Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szoltáltatás az okostelefonos
alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).
6.5.1.13 Evezőgép
• A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
16

- eltelt idő
- pulzusszám
- elégetett kalóriák száma
• A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a vezérlőpanellel,
amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell lapozni jobb oldalra).
Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szoltáltatás az okostelefonos
alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).
6.5.1.14 Krikett
• A tevékenység során az óra az alábbi adatokat rögzíti:
- eltelt idő
- pulzusszám
- elégetett kalóriák száma
- lépésszám
• A tevékenység rögzítése során a fenti adatsorok között balra vagy jobbra történő simítással
lehet váltani. A tevékenység közben az okostelefonon a zenelejátszást is irányíthatja azzal a
vezérlőpanellel, amely az adatsorok mellett, a jobb oldalon érhető el (teljesen végig kell
lapozni jobb oldalra). Ez a funkció csak akkor működik, ha a zenevezérlés szoltáltatás az
okostelefonos alkalmazásban is engedélyezve van (részletek a 8.5.7-es fejezetben).
6.5.2 Pulzusmérés
• A [HEART RATE

] szimbólum megérintésével indíthatja el a pulzusmérés funkciót.

• A kijelző jobb oldalán, fent a nyugalmi pulzus értéke olvasható, amelyet az óra az adott nap
során végzett mérések adataiból számol ki.
• A lenti grafikon a napi legalacsonyabb és legmagasabb, automatikusan mért pulzusszámokat
mutatja napszakokra levetítve, valamint a nap során mért legalacsonyabb és legmagasabb
pulzusszámot.
6.5.3 Relaxációs üzemmód
• A [RELAXATION
] szimbólum megérintésével aktiválhatja a relaxációs üzemmódot,
amelynek segítségével légzésgyakorlatokat hajthat végre.
• Adja meg a légzésgyakorlat hosszát (1 perc vagy 2 perc), majd indítsa el a gyakorlatot a kijelző
jobb oldalán, lent található nyíl segítségével! Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat!
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• Ha a légzőgyakorlatot idő előtt szeretné befejezni, nyomja meg az óra gombját [1], majd
erősítse meg a kilépési szándékot!
6.5.4 Ébresztés funkció
• Az [ALARM
] szimbólum megérintésével megnézhetők az előre beállított ébresztési és
emlékeztető időpontok. Az egyes időpontokat megérintve lehet az ébresztés vagy
emlékeztetés funkciót bekapcsolni illetve kikapcsolni.
• Az ébresztési és emlékeztető időpontokat előzőleg, a telefonos alkalmazás segítségével kell
beállítani, ezt követően a beállításokat az órával szinkronizálni kell!
6.5.5 Zene vezérlése
• A [MUSIC CONTROL
] szimbólum megérintésével számos zenelejátszó illetve streaming
szolgáltató vezérlőpanelje érhető el. A zenelejátszást közvetlenül az okosóra segítségével is
irányíthatja: a zene elindítása és megállítása mellett lehetőség van a számok közötti váltásra is.
• A zene irányítása funkciót a telefonon is aktiválni kell (részletek a 8.5.7-es fejezetben).
6.5.6 Időzítő
• A [TIMER
] szimbólum megérintésével a stopper illetve az időzítő funkciók érhetők el. A
két funkció között a kijelző felső részén lévő stopper [
] valamint homokóra [
]
ikonokkal lehet váltani.
6.5.6.1 Stopper
• A stopper elindításához és megállításához érintse meg a jobb oldalon, lent található ikont. A
stopper nullázásához érintse meg a bal oldalon, lent található ikont.
• Ha stopperes mérést idő előtt szeretné megállítani, nyomja meg az óra gombját [1], majd
erősítse meg a kilépési szándékot.
6.5.6.2 Időzítő
• Az időzítő elindítása előtt állítsa be a kívánt időt, 1 másodperc és 100 perc időtartam között.
Az időzítő elindításához és megállításához érintse meg a jobb oldalon, lent található ikont. Az
időzítő nullázásához érintse meg a bal oldalon, lent található ikont.
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• Ha az időzítő használatát be szeretné fejezni, nyomja meg az óra gombját [1], majd erősítse
meg a kilépési szándékot.
6.5.7 Időjárás
• A [WEATHER
] szimbólum megérintésével az adott napra vonatkozó időjárás-jelentést
nézheti meg, az aktuális hőmérséklet valamint a napi legmagasabb és legalacsonyabb
hőmérséklet adatokkal. Simítson végig a kijelzőn felfelé, ha meg szeretné nézni a következő
két napra vonatkozó előrejelzést.
• Az időjárásra vonatkozó adatokat és azok frissítését az óra a telefonos alkalmazás segítségével
kapja meg. Az időjárás képernyő felső részén leolvasható az utolsó frissítés időpontja.
• Az időjárás-jelentés használatához ezt a funkciót az okostelefonos alkalmazásban is
engedélyezni kell (részletek a 8.6.3-as fejezetben).
6.5.8 Legutóbbi tevékenységek
• A [LAST ACTIVITIES
] szimbólum megérintésével áttekintő nézet jelenik meg az utoljára
rögzített tevékenységek listájával. Az egyes tevékenységek között lefelé görgetéssel lehet
mozogni. A választást segíti, hogy a listában a tevékenységek időpontja és időtartama is
látszik.
• Ha további információkra kíváncsi egy adott tevékenységgel kapcsolatban, érintse meg a
tevékenységet néhányszor. A legfontosabb adatok megjelennek az okosóra kijelzőjén.
6.5.9 Beállítások
A [SETTINGS
] szimbólum megérintésével nyitható meg az okosóra menüje. A menüben az
okosóra beállításainak megváltoztatására valamint az óra kikapcsolására van lehetőség.
• A [START SCREEN
] megérintésével négyféle kezdőképernyő közül lehet választani. A
kiválasztott kezdőképernyő egyszerűen, annak megérintésével aktiválható.
• A [BRIGHTNESS
választani.

] megérintésével a kijelző fényereje állítható be. Három szint közül lehet

• Az [INFORMATION
] megérintésével az okosóra firmware-ének verziószámát valamint a
MAC-címet lehet megnézni. A MAC-cím segítségével az óra biztonságosan azonosítható,
amikor az okostelefonnal, Bluetooth kapcsolat segítségével párosítjuk.
• A [SWITCH OFF
kikapcsolható.

] megérintésével, majd a megerősítő kérdés jóváhagyásával az okosóra
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• A [DELETE USER DATA
] megérintésével és a megerősítő kérdés jóváhagyásával az
okosóra gyári állapotának visszaállítására van lehetőség. Ez az opció az órán tárolt összes
felhasználói adatot törli!

7. Az okosóra üzembe helyezése

7.1 „Hama FIT Pro” alkalmazás letöltése
Tipp

Az alkalmazás a következő operációs rendszereket támogatja:
• iOS 9.0 vagy későbbi verzió
• Android 5.0 vagy későbbi verzió
• Nyissa meg az iTunes AppStore vagy a Google Play Store alkalmazásboltot az okostelefonon,
vagy használja a termékhez mellékelt QR-kódok egyikét!
• Keresse meg az alkalmazást a kereső funkció segítségével!
• Töltse le az alkalmazást a szokásos módon, és telepítse fel a készülékre. A letöltés és telepítés
folyamatát a telefon operációs rendszerének utasítása alapján végezze el!

7.2 Az okosóra és az okostelefon párosítása
Tipp

Ha szeretné a telefonra érkező értesítéseket (bejövő hívások, SMS-ek, WhatsApp üzenetek,
stb.) az okosórán megjeleníteni, kérjük aktiválja a push üzemmódot!
Android / Apple készülékek

• Kérjük, győződjön meg arról, hogy a telefon és az okosóra Bluetooth adaptere is be van
kapcsolva.
• Indítsa el az alkalmazást, majd fogadja el a személyes adatok kezelésére vonatkozó
feltételeket! Az összes feltett kérdésre válaszoljon! Keresse meg az app segítségével a „Fit
Watch 5910” nevű eszközt, majd lépjen tovább!
• Az alkalmazást és a „Fit Watch 5910” okosórát a kijelző alsó részén megjelenő [PAIR DEVICE]
opció segítségével társíthatja.
• Adja meg a személyes adatait. Az itt beállított információk később is módosíthatók (lásd 8.1.2es fejezet).
• Az okosóra és az alkalmazás között létrejött a kapcsolat, az adatok szinkronizációja elkezdődik.
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Tipp
• Kérjük, hogy az első használat előtt szinkronizálja a telefonos alkalmazás segítségével az
okosóra adatait! Amennyiben ezt elmulasztja, akkor az okosórával az első szinkronizáció
megtörténte előtt rögzített adatokat később sem fogja tudni áttölteni a mobiltelefonra.
• Amennyiben az adatok szinkronizálását manuálisan szeretné elindítani, a telefonos
alkalmazásban húzza lefelé a kezdőképernyőt!
• Tekintettel arra, hogy az okosóra tárhelye korlátos, ajánlott a szinkronizációs folyamatot
rendszeresen (hetente legalább egy alkalommal) elvégezni, az adatvesztés elkerülése
érdekében.
Tipp

• Az első szinkronizáció során az okosóra automatikusan lekéri a telefonról az időt, a dátumot
és a beállított nyelvet.
• A dátum és az idő manuálisan nem állítható.
• Az okosóra kezelőfelületének nyelve az okostelefonos alkalmazás segítségével
megváltoztatható.
(További részletek: 8.6.2-es fejezet)
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8. Hama FIT Pro alkalmazás használata

A következő fejezet az alkalmazásban elérhető menüpontok illetve beállítási lehetőségek
bővebb magyarázatát tartalmazza.
Tipp

• Kérjük, vegye figyelembe, hogy az okostelefonnak rendelkeznie kell bizonyos funkciókkal
ahhoz, hogy az okosórával együtt lehessen használni!
• További információkat az okostelefon használati útmutatójában talál!
• A telepítés folyamán (vagy az első indításnál) az app engedélyt fog kérni ahhoz, hogy a
telefon és az operációs rendszer erőforrásaihoz hozzáférhessen.

8.1 Felhasználói beállítások

• Érintse meg az alsó menüben a [USER] opciót. Itt van lehetőség felhasználói fiók létrehozására
valamint arra, hogy megadja a felhasználói profilhoz tartozó alapadatokat és egyéni célokat.
Ebben a menüben további, a szoftverhez kapcsolódó információk is olvashatók, az alábbi
részletezés szerint.
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8.1.1 Regisztráció / felhasználói fiók
• Felhasználói fiók létrehozásához érintse meg a [LOG IN OR REGISTER] feliratot, majd válassza
ki a [REGISTER] opciót. Az e-mail cím és a jelszó megadását követően a regisztrációt a
[REGISTER AND LOG IN] gomb segítségével lehet élesíteni.
• Most lehetőség van a felhasználói név, egyes személyes adatok valamint a személyes célok
beállítására.
• A felhasználói fiók segítségével a személyes adatokhoz később, a telefon esetleges cseréje
esetén is hozzá tud majd férni. Ez azt jelenti, hogy a személyes információk mindig
rendelkezésre állnak.
• Ezzel együtt van lehetőség arra is, hogy a telefonos alkalmazást felhasználói fiók készítése
nélkül használja.

8.1.2 Személyes adatok
• A [PERSONAL INFO] menüben van lehetőség megadni a személyes információkat: név,
születési időpont, nem, testmagasság és testtömeg. Opcionálisan profilképet is be lehet
állítani. Az adatokat a szerkesztendő mező megérintését követően, a felugró ablakban lehet
módosítani.
• A beállított értéket a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.
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8.1.3 Egyéni célok
• A [GOALS] menüben van lehetőség beállítani azokat a célokat, amelyeket el szeretne érni:
napi lépések száma, alvásidő, elégetett kalóriák száma, megtett távolság illetve testtömeg.
• Az értékeket a virtuális tárcsa segítségével, balra illetve jobbra történő simítással lehet
beállítani.
• A beállított értéket a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.
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8.2 Rendszerbeállítások

• Lépjen be a [USER] menübe, majd válassza ki a [SYSTEM SETTINGS] opciót. Ebben az
almenüben van lehetőség a rendszerbeállítások módosítására valamint a szoftverrel
kapcsolatos további információk megtekintésére. Az okosórával vagy a telefonos
alkalmazással kapcsolatos probléma esetén lehetőség van kérdést intézni vagy visszajelzést
küldeni a Hama Terméktámogatási Szolgáltatás számára.

25

8.2.1 Alapbeállítások
• Lépjen be a [UNITS OF MEASURMENT] almenübe, ha szeretné a távolságméréshez, a
testtömeghez és a hőmérséklethez használt mértékegységet beállítani!
• Lépjen be a [WEEKDAY SEQUENCE] almenübe, ha be szeretné állítani, hogy az adatrögzítés
során az okosóra a hét melyik napját tartsa kezdőnapnak.

8.2.2 Alkalmazás verzió
• Lépjen be az [APP-VERSION] menübe, ha meg szeretné nézni az alkalmazás aktuális verzióját.
Az almenüben érintse meg az [APP-VERSION] feliratot, ha szeretné ellenőrizni, hogy a
legfrissebb változattal rendelkezik-e.
8.2.3 Kérdés, visszajelzés küldése
• Lépjen be a [FEEDBACK] menübe, ha szeretne kérdést feltenni vagy visszajelzést küldeni a
Hama Terméktámogatási Szolgáltatás részére.
• Választhat az előre beállított sémákból, vagy akár arra is lehetőség van, hogy a
[SUGGESTION] felirat megérintését követően saját sémát hozzon létre.

• A kérdés vagy visszajelzés küldése esetén ki kell választani a témakört, majd a problémát
részletesen is ki kell fejteni. Lehetőség van arra, hogy a visszajelzés mellé képet is csatoljon,
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illetve megosztható a terméktámogatási csoporttal az okosóra valamint a telefon közötti
adatkommunikáció naplófájlja is. Kérjük, hogy kérdés, visszajelzés küldése esetén az e-mail
címet minden esetben tüntesse fel!
• Küldéshez érintse meg a [SEND] feliratot!
8.2.4 Adatvédelem
• A végfelhasználói licenszszerződés az [END USER AGREEMENT] almenüben olvasható.
• Az adatvédelmi elvek a [PRIVACY POLICY] almenüben olvashatók.

8.3 Gyakran ismételt kérdések

• Lépjen be a [USER] menübe, majd válassza ki a [FREQUENTLY ASKED QUESTIONS] opciót.
• Ebben a szekcióban a termékkel kapcsolatos leggyakoribb kérdések találhatók meg. A
kérdésre adott válaszok a kérdések megérintésével olvashatók el.

• Kérjük, hogy amennyiben olyan kérdése van, amely a gyakran ismételt kérdések között nem
szerepel, küldjön felhasználói visszajelzést a Hama Terméktámogatási Szolgáltatás számára, a
8.2.3-as fejezetben leírtak szerint!

8.4 Más gyártók alkalmazásai

• Lépjen be a [USER] menübe, majd válassza ki a [THIRD-PARTY APPS] opciót, ha szeretné
összekötni az okosórát az Apple Health, a Google Fit vagy a Strava alkalmazásokkal.

8.4.1 iOS verzió
• Érintse meg az [APPLE HEALTH] opciót: a kijelző utasításait követve összekötheti a Hama FIT
Pro valamint az Apple Health alkalmazásokat.
• Érintse meg a [STRAVA] opciót, ha szeretne csatlakozni a Stravához. A kapcsolat az [I AGREE]
gomb megérintését követően jön létre.
8.4.2 Android verzió
• Ha szeretné összekapcsolni a Hama FIT Pro és a Google Fit alkalmazásokat, akkor érintse meg
a Google Fit gombot a jobb oldalon, majd adja meg a Google-fiókja belépési adatait!
• Érintse meg a [STRAVA] opciót, ha szeretne csatlakozni a Stravához. A kapcsolat az [I AGREE]
gomb megérintését követően jön létre.
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8.5 Eszközbeállítások
• Érintse meg az alsó menüben a [DEVICE] opciót. Ebben a menüben az okosóra egyes
szolgáltatásait lehet aktiválni, valamint a működési paramétereket lehet az egyéni ízléshez
igazítani.
• Az eszköz menüben, a kijelző felső részén, megnézhető továbbá az alkalmazáshoz csatlakozó
okosóra néhány fontos adata is. Itt lehet leolvasni például az utolsó szinkronizáció időpontját
valamint az okosóra akkumulátorának aktuális töltöttségi szintjét.

8.5.1 Hívás értesítések
• Lépjen be a [CALL NOTIFICATION] menübe, ha szeretné engedélyezni az értesítés bejövő
hívások esetén funkciót. Engedélyezést követően bejövő hívás esetén értesítés jelenik meg az
óra kijelzőjén. Az óra a hívó nevét is megmutatja, továbbá lehetőséget ad a hívás elutasítására.
• A funkció engedélyezéséhez a gomb jobb oldalát kell megérinteni. Szükség esetén beállítható
a hívás értesítés megjelenítésének késleltetése is.
• A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.
8.5.2 Testmozgás emlékeztető
• Lépjen be a [MOVEMENT REMINDER] menübe, ha szeretné engedélyezni a testmozgás
emlékeztető funkciót. A funkció engedélyezéséhez a gomb jobb oldalát kell megérinteni.
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• Az emlékeztető funkció türelmi ideje 15 és 180 perc között állítható be. Kiválasztható az is,
hogy a funkció a hét mely napján, napon belül pedig milyen időintervallumban legyen aktív.
• A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.
8.5.3 Ébresztés funkció
• Lépjen be az [ALARM CLOCK] menübe az ébresztés funkció valamint az emlékeztetők
beállításához!
• Új emlékeztető beállításához érintse meg a [+] gombot a kijelző jobb oldalán.

• Egy korábban beállított emlékeztető szerkesztése az időpont megérintését követően
lehetséges. Az emlékeztető beállításakor az emlékeztető típusa, az aktív napok valamint az
időpont állítható be. Az ébresztési időpont beállításait a jobb felső sarokban lévő pipa
segítségével lehet megerősíteni.
• Az ébresztés funkció beállításait a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet
megerősíteni.

8.5.4 Értesítések
• Lépjen be a [NOTIFICATIONS] menübe, ha szeretné engedélyezni az értesítések
megjelenítése funkciót. Ha a funkció aktív, akkor a telefonon futó alkalmazások illetve
szolgáltatások értesítései megjelennek az okosóra kijelzőjén (is). Alkalmazástól függően az óra
kijelzőjén az alkalmazás valamint a küldő neve vagy az üzenet előnézeti képe jelenik meg.
• A funkció engedélyezéséhez a gomb jobb oldalát kell megérinteni. Bekapcsolást követően be
lehet állítani, hogy a telefonon futó alkalmazások illetve szolgáltatások közül melyek
küldhessenek üzenetet az okosórára. A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa gomb
segítségével lehet megerősíteni (iOS).
• Állítsa be, hogy a telefonon futó alkalmazások illetve szolgáltatások közül melyek küldhetnek
üzenetet az okosórára, majd a kijelző jobb oldalán lévő gomb segítségével erősítse meg a
beállításokat (Android).
8.5.5 Kezdőképernyő
• Lépjen be a [START SCREEN] menübe, ha szeretne választani a rendelkezésre álló
kezdőképernyők közül.
• Összesen négyféle kezdőképernyő közül lehet választani. Ha kiválasztotta azt, amelyiket
használni szeretné, érintse meg a [CURRENTLY SET AS MAIN WATCH FACE] feliratot a
kijelző alsó részén.
• Lehetőség van egyedi háttér beállítására is; ehhez a Wallpaper watch face felirat alatti [+] jelet
kell megérinteni. A [SELECT NEW BACKGROUND PHOTO] opció kiválasztása után készítsen
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új fotót, vagy válasszon egyet a telefonon tárolt fényképek közül. A beállításokat a [SET AS
MAIN WATCH FACE] gomb segítségével véglegesítheti.

• A gyári kezdőképernyők mellett további kezdőképernyők is választhatók a Cloud clock face
felirat alatti [+] jel megérintését követően. Válassza ki azt a kezdőképernyőt, amelyiket
használni szeretné, majd érintse meg a [CURRENTLY SET AS MAIN WATCH FACE] feliratot a
kijelző alsó részén.

8.5.6 Tevékenységek automatikus érzékelése
• Lépjen be az [AUTOMATIC ACTIVITY DETECTION] menübe, ha szeretné engedélyezni a
tevékenységek automatikus érzékelése funkciót. Az opció engedélyezését követően az
okosóra automatikusan felismeri, ha valamilyen tevékenységbe kezd, és jóváhagyást követően
rögzíti is az adatokat.
• A funkció engedélyezéséhez érintse meg a gombot a jobb oldalon! Kiválaszthatja, hogy a
funkció futás és/vagy sétálás esetén lépjen működésbe.
• A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.
8.5.7 Zenelejátszás vezérlése
• Lépjen be a [MUSIC CONTROL] menübe, ha szeretné aktiválni a zenelejátszás vezérlése
funkciót. A funkció engedélyezését követően lehetőség van arra, hogy a telefon zenelejátszás
funkcióját valamint egyes streaming szolgáltatásokat közvetlenül az óra kijelzőjének
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segítéségével irányítsa. A zene elindítása és megállítása mellett lehetőség van a számok
közötti váltásra is.
• A funkció engedélyezéséhez érintse meg a gombot a jobb oldalon!
• A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.
8.5.8 Folyamatos pulzusmérés funkció
• Lépjen be a [HEART RATE MEASUREMENT] menübe, ha szeretné aktiválni a folyamatos
pulzusmérés funkciót. A funkció engedélyezését követően az okosóra 5 percenként,
automatikusan méri és rögzíti a pulzusszámot.
• A funkció engedélyezéséhez válassza ki az [AUTOMATIC] opciót!

• A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.

8.5.9 Kéz mozgatás érzékelése
• Lépjen be az [ARM MOVEMENT SCREEN] menübe, ha engedélyezni szeretné ezt a funkciót.
Aktiválást követően az óra kijelzőjét bekapcsolhatja egyszerűen a csuklója elforgatásával.
8.5.10 Menstruációs ciklus követése
• Lépjen be a [MENSTRUATION CYCLE] menübe, ha szeretné engedélyezni ezt a funkciót. A
funkció bekapcsolását követően megadhatja a menstruációs ciklusának fontosabb adatait, a
jövőben pedig értesítést kaphat a következő menstruációs időszak közeledtéről valamint a
termékenységi időszak becsült időpontjáról.
• A funkciót a kijelző jobb oldalán lévő gombbal lehet aktiválni.
• A [MESTRUAL CYCLE SETTINGS] almenüben megadható a menstruáció hossza, a
menstruációs ciklus hossza, valamint az utolsó menstruáció időpontja.
• A [REMINDER SETTINGS] almenüben kiválasztható, hogy az alkalmazás a következő
menstruáció valamint ovuláció várható időpontja előtt hány nappal, és milyen időpontban
küldjön értesítést.
• A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.
8.5.11 Firmware frissítése
• Lépjen be a [FIRMWARE UPDATE] menübe, ha szeretné ellenőrizni, hogy az okosóra
szoftvere friss-e. Ebben a menüben van lehetőség az okosóra szoftver friss verziójának
letöltésére valamint telepítésére is.
8.5.12 GPS adatok frissítése
• Az okosóra A-GPS adatokat használ a helyzetmeghatározáshoz valamint tevékenységeknél a
nyomvonal rögzítéséhez.
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• Lépjen be az [AGPS UPDATE] menübe az adatok automatikus frissítésének
engedélyezéséhez! A funkció az [AUTOMATIC] gomb megérintésével aktiválható.
Bekapcsolást követően az óra minden olyan esetben, amikor adatokat szinkronizál az
okostelefonnal, egyben az okosóra A-GPS adatait is frissíti.
• A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.
8.5.13 Kapcsolat megszakítása
• Érintse meg az [UNPAIR] opciót, ha szeretné az okosóra és az okostelefonos alkalmazás
között bontani a kapcsolatot. Az okosóra a kapcsolat bontását követően automatikusan gyári
állapotba állítja vissza magát.

8.6 További beállítások

• Érintse meg az alsó menüben a [DEVICE] opciót, majd válassza ki az [OTHER SETTINGS]
lehetőséget: ebben a menüben további beállításokat talál.

8.6.1 Tevékenységek
• Lépjen be az [ACTIVITIES] menübe, ha ki szeretné választani, hogy az okosórán mely
tevékenységek jelenjenek meg. Összesen 14 tevékenység közül lehet választani, amelyek közül
magán az órán egyszerre 8 tevékenység lehet elérhető.
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• Az okosórán pillanatnyilag a lista tetején [-] jellel ellátott tevékenységek elérhetők. A lista alsó
részén, [+] jellel ellátott tevékenységek nem választhatók ki az okosórán.
• A tevékenységeket a [+] illetve [-] jelek segítségével lehet az órán lévő tevékenységek
listájához hozzáadni valamint onnan eltávolítani.

• A tevékenységek sorrendjén a sorok jobb szélén lévő szimbólumot megérintve, az ujjat a
szimbólumon tartva van lehetőség. A szimbólum segítségével húzza a tevékenységet a kívánt
pozícióba!
• A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.

8.6.2 Nyelv beállítása az okosórán
• Lépjen be a [DEVICE LANUAGE] menübe, ha ki szeretné választani az okosóra
kezelőfelületének nyelvét. Az okosóra összesen nyolc féle nyelven használható.
• Ha szeretné, hogy az óra nyelve automatikusan igazodjék a telefon nyelvéhez, akkor
engedélyezze az [IDENTICAL TO YOUR SMARTHPHONE] opciót.

• Alternatívaképpen lehetőség van a nyelv manuális kiválasztására is, ebben az esetben a lista
segítségével lehet választani az elérhető nyolcféle nyelv közül.
• A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.
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8.6.3 Időjárás-jelentés
• Lépjen be a |WEATHER FORECAST] menübe, majd érintse meg a gombot a kijelző jobb
oldalán a funkció engedélyezéséhez! Engedélyezést követően az okosóra az adott napra
valamint a következő két napra vonatkozó időjárás-információkat is megmutatja (további
információk a 6.5.7-es fejezetben).
8.6.4 Telefon megkeresése
• Lépjen be a [TELEPHONE SEARCH] menübe, majd érintse meg a gombot a kijelző jobb
oldalán a funkció engedélyezéséhez! Engedélyezést követően az okosóra segítségével
megkeresheti a telefont, ha éppen nem találja meg a szobában (további információk a 6.3.4-es
fejezetben).
8.6.5 Pulzus határértékek
• Lépjen be a [HEART RATE ZONES] menübe a pulzus határértékek meghatározásához. Az
értékek által behatárolt zónák meghatározása a maximális pulzusszám alapján történik.
• A maximális pulzusszámot a [MAXIMUM HEART RATE SETTING] menüben, a [MAXIMUM
HEART RATE] mezőnél lehet beállítani.
• A szoftver által automatikusan meghatározott zónákat a kijelző felső részén lehet
megtekinteni.
• A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.
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8.6.6 Ne zavarjanak üzemmód
• Lépjen be a [DO NOT DISTURB MODE] menübe, majd érintse meg a gombot a kijelző jobb
oldalán a funkció engedélyezéséhez! Engedélyezést követően az okosóra nem fogad
értesítéseket.
• Lehetőség van időintervallum beállítására is, amelynek kezdetén és végén az óra
automatikusan be- illetve kikapcsolja ezt a funkciót.
• A beállításokat a jobb felső sarokban lévő pipa segítségével lehet megerősíteni.
8.6.7 Az okosóra újraindítása
• Érintse meg a [RESTART DEVICE] opciót, majd erősítse meg az újraindítási szándékot, ha
szeretné újraindítani az okosórát. Újraindítás előtt az okosóra szinkronizálja az adatokat a
telefonnal.

8.7 Az alkalmazás kezdőképernyője

• A telefonos alkalmazás kezdőképernyője egy, a tevékenységek, az alvási szokások valamint a
pulzusszám alapján készített összefoglalót tartalmaz.
• Ha váltani szeretne a napok között, akkor arra a középen elhelyezkedő [TODAY] felirat
megérintését követően van lehetőség. A napok között balra illetve jobbra simítással lehet
váltani. Az adott napra vonatkozó információkat a [VIEW THIS DAY] gomb megérintésével
lehet megnézni.
• Az összefoglalóban szereplő adatokat a bal felső sarokban lévő gomb segítségével lehet
elmenteni, vagy másokkal megosztani.

8.7.1 Tevékenységek
• Válassza ki a kezdőképernyőn az [ACTIVITY] fület, ha szeretne részletesebb információkat
kapni a tevékenységekkel kapcsolatban!
• Ezen a fülön az adott nap során megtett lépések számát, az elégetett kalóriák számát, a
megtett távolságot valamint az aktív mozgás időtartamát lehet megtekinteni. A kijelző
középső részén azt is meg lehet nézni, hogy a napi célok az ellenőrzés időpontjában milyen
arányban teljesültek.
• A megtett lépések számának részletes statisztikáját a kijelző közepén megjelenő gyűrű
megérintésével lehet megnézni. A megjelenő grafikon a lépések napszakokra levetített számát
mutatja meg.
• Ha további adatokra kíváncsi, felfelé simítással görgesse lefelé a telefon képét. A kijelző alsó
részén megjelenik az alvásinformáció valamint minden olyan tevékenység, amelyet az okosóra
a nap folyamán rögzített.
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• Ha szeretné megnézni egy tevékenység részletes adatait, akkor érintse meg az adott
tevékenységet. A tevékenységhez kapcsolódó további információk jelennek meg. Például
megtekinthető a GPS segítségével rögzített nyomvonal, az aktív testmozgással töltött idő, a
lépések száma, a megtett távolság, az elégetett kalóriák száma vagy a tempó. Az alkalmazás
emellett a tevékenység során rögzített pulzusszámot is értékeli.
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8.7.2 Alvási szokások
• Válassza ki a kezdőképernyőn a [SLEEP] fület!

• Ezen a fülön az alvási szokásokról készült összefoglalót lehet megtekinteni. Az összefoglaló
nézet tartalmazza az alvással töltött időt, ezen belül a mély alvással és a felületes alvással
valamint ébrenléttel töltött időt. A szoftver az elalvás és az ébredés időpontját is megmutatja.
• Az alvással kapcsolatos részletes statisztikát a kijelző közepén megjelenő gyűrű
megérintésével lehet megnézni. A megjelenő grafikon a mély alvás, a felületes alvás és az
ébrenlét időbeli eloszlását mutatja meg, így az egyes időszakokra vonatkoztatott
alvásminőség is leolvasható.
• Ha további adatokra kíváncsi, felfelé simítással görgesse lefelé a telefon képét. A kijelző alsó
részén megjelenik az alvásinformáció valamint minden olyan tevékenység, amelyet az okosóra
a nap folyamán rögzített.

8.7.3 Pulzus mérése
• Válassza ki a kezdőképernyőn a [HEAR RATE] fület!

• Ezen a fülön az adott napra vonatkozó összefoglaló nézet jelenik meg, amely tartalmazza a
nyugalmi pulzusszámot, az átlagos pulzusszámot valamint a maximális pulzusszámot. Ha
manuálisan indít pulzusmérést, akkor annak eredménye a kijelző középső részén, a nagy
körben jelenik meg.
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• A pulzusszámmal kapcsolatos részletes statisztikát a kijelző közepén megjelenő gyűrű
megérintésével lehet megnézni. A megjelenő grafikon a nap során mért pulzusszámokat
mutatja, napszakra levetítve. Egy adott időszakban mért pontos értéket balra illetve jobbra
történő simítással lehet megnézni.
• Ha további adatokra kíváncsi, felfelé simítással görgesse lefelé a telefon képét. A kijelző alsó
részén megjelenik az alvásinformáció valamint minden olyan tevékenység, amelyet az okosóra
a nap folyamán rögzített.

8.8 Heti, havi és éves áttekintő nézet

• Részletes nézetre váltva az alkalmazásban megnézhető minden tárolt információ a
tevékenységekről, az alvási szokásokról, és a pulzusszámról heti, havi vagy éves bontásban.
• A heti, havi valamint éves nézet között a [CALENDAR

] ikon segítségével lehet váltani.

8.8.1 Tevékenységek
• Az alsó menüben válassza ki a [DETAILS] opciót majd az [ACTIVITY] fület!

• Az összesítő nézet a megtett lépések számát, az elégetett kalóriák számát és a megtett
távolságot tartalmazza, valamint ezek átlagos értékét heti, havi és éves szintre levetítve.
• A grafikon heti és havi nézetben az egyes napokon, éves nézetben pedig az egyes
hónapokban megtett lépések számát mutatja. A grafikon pontjaira kattintva leolvasható az
adott időpontra (adott napra vagy adott hónapra) vonatkozó pontos érték is.
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• Heti és havi nézetben a grafikonon az egyéni célként meghatározott lépésszámot egy vonal
jelzi. Az egyéni célkitűzést a felhasználói beállításoknál lehet módosítani (részletes utasítások a
8.1.3-as fejezetben).

8.8.2 Alvási szokások
• Az alsó menüben válassza ki a [DETAILS] opciót majd a [SLEEP] fület!

• Az összesítő nézetben az alvási szokások elemzése látható, heti, havi vagy éves szintre
levetítve. A képernyő alján heti, havi vagy éves viszonylatban az alábbi információk olvashatók:
- Alvással töltött idő napi átlaga
- Mély alvás szakaszok napi átlagos száma
- Felületes alvás szakaszok napi átlagos száma
- Átlagos elalvási idő
- Átlagos ébredési idő
- Jellemző ébredési periódus

• A grafikon heti és havi nézetben az alvás napi átlagos hosszát mutatja, valamin azt, hogy az
alvási időszakon belül naponta átlagosan és összesen mennyi idő telt mély alvás illetve
felületes alvás fázisban. Éves nézetben az alvás átlagos hossza, valamint az, hogy az alvási
időszakon belül mennyi idő telt mély alvás illetve felületes alvás fázisban, hónapra levetítve
látszik. A grafikon pontjait megérintve leolvasható, hogy a kiválasztott időpontban (a
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kiválasztott napon vagy hónapban) hogyan alakult az alvással töltött idő, azon belül pedig a
mély alvással illetve felületes alvással töltött idő.
• Heti és havi nézetben a grafikonon az egyéni célként meghatározott alvási időtartamot egy
vonal jelzi. Az egyéni célkitűzést a felhasználói beállításoknál lehet módosítani (részletes
utasítások a 8.1.3-as fejezetben).

8.8.3 Pulzusszám
• Az alsó menüben válassza ki a [DETAILS] opciót majd a [HEART RATE] fület!
• Az összesítő nézetben az okosóra által, „nyugalmi” állapotban történt mérések adatai
látszódnak, valamint az, hogy a sportolási tevékenységek során a pulzusa mely zónákat érte el.
A pulzusszámmal kapcsolatos adatok heti, havi vagy éves összesítésben nézhetők meg. A
képernyő alján heti, havi vagy éves viszonylatban az alábbi információk olvashatók:
- Nyugalmi pulzus átlagos értéke
- Legmagasabb pulzus „nyugalmi” állapotban
- Legalacsonyabb pulzus „nyugalmi” állapotban
- Tevékenységek besorolása zónákba pulzusszám alapján
• A grafikon heti és havi nézetben a napi átlagos nyugalmi pulzusszámot, éves nézetben a havi
átlagos pulzusszámot mutatja. A grafikon pontjait megérintve leolvasható, hogy a kiválasztott
időpontban (a kiválasztott napon vagy hónapban) hogyan alakult az átlagos pulzusszám.
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8.9 Tevékenységek üzemmód

• Ebben az üzemmódban lehetősége van arra, hogy egy tevékenységet ne az okosórán, hanem
a telefont használva indítson el. A tevékenység indítását követően az adatokat az okosóra
rögzíti. A tevékenységet indítást követően akár az okosóra akár a telefon segítségével lehet
vezérelni.

• Megnézhető továbbá az összes eddig rögzített tevékenység, időrendi sorrendben, és
lehetőség van a testtömeg feljegyzésére valamint a testtömeg változásának nyomon
követésére is.
8.9.1 Tevékenységek GPS-szolgáltatással
• Érintse meg az alsó menüben a [+] jelet, majd nyomja meg a bal oldalon található ikont!

• Most a jobb felső sarokban lévő gomb segítségével választhat négyféle, GPS-adatokkal együtt
rögzíthető tevékenységet, és módosíthatja a hozzájuk kapcsolódó beállításokat. GPS
használata az alábbi tevékenységek kiválasztása esetén lehetséges:
- Szabadtéri futás
- Szabadtéri gyaloglás
- Szabadtéri kerékpározás
- Túrázás
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• Az összefoglaló nézetben látható az adott tevékenység során megtett távolság összesítve
(kilométerben), a tevékenységek száma, az átlagos tempó valamint az elégetett kalóriák
száma.
• Tevékenység indítása előtt lehetőség van egyéni cél beállítására a [GOAL] felirat megérintését
követően. Az egyéni célt távolságban vagy elégetett kalóriák számában lehet megadni. A
kétféle érték között a fülek segítségével lehet választani. A beállítást a jobb felső sarokban lévő
pipa ikon megérintésével lehet elmenteni. A tevékenységet közvetlenül innen, a bal felső
sarokban lévő nyíl vagy a [START THE EXERCISE] felirat segítségével lehet elindítani.
• Tevékenység a [
] ikon érintésével is indítható. A tevékenységet az okosóra és az
okostelefon is rögzíti. Tevékenységet szüneteltetni a [
] gombbal, a rögzítést megállítani
pedig a [
] gombbal lehet.

• A korábban rögzített tevékenységek listája a képernyő középső részén található [TOTAL
KILOMETERS] gomb megérintését követően nézhető meg. A tevékenységek megjelenítése
időrendi sorrendben történik. Egy tevékenységhez tartozó részletes információkat az adott
tevékenység nevének megérintésével lehet megnézni.
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8.9.2 Tevékenységek GPS-szolgáltatás nélkül
• Érintse meg az alsó menüben a [+] jelet, majd nyomja meg a középen található ikont!
• Az alábbi, a GPS használatát nem támogató tevékenységek közül választhat:
- Futás
- Gyaloglás
- Spinning
- Fitnesz
- Úszás
- Nyíltvízi úszás
- Jóga
- Cross-trainer
- Evezőpad
- Krikett
• Tevékenység indításához válassza ki az adott tevékenységet, majd érintse meg a kijelző alsó
részén a [
] gombot. A tevékenységet az okosóra és az okostelefon is rögzíti.
Tevékenységet szüneteltetni a [
] gombbal, a rögzítést megállítani pedig a [
] gombbal
lehet.
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• A korábban rögzített tevékenységek listája a képernyő jobb felső részén található
[RECORDINGS] gomb megérintését követően nézhető meg. A tevékenységek megjelenítése
időrendi sorrendben történik.

8.9.3 Testtömeg feljegyzése
• Érintse meg az alsó menüben a [+] jelet, majd nyomja meg a jobb szélen található ikont!

• Beállíthatja majd rögzítheti a nap folyamán mért testtömegét; az érték beállításához simítsa a
kijelzőn megjelenő skálát balra vagy jobbra!
• A beállított érték a jobb felső sarokban lévő pipa megérintésével rögzíthető.
• A beállított érték a továbbiakban az alkalmazás kezdőképernyőjén is megjelenik, a kijelző alsó
részén.
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9. Tisztítás és karbantartás

• A készülék tisztításához enyhén nedves, mikroszálas kendőt használjon! Erős vegyszerrel ne
tisztítsa az okosórát!
• Ügyeljen arra, hogy tisztítás során víz ne juthasson a készülék belsejébe!

10. Garanciális tudnivalók

A Hama Kft. nem vállal semmilyen felelősséget olyan meghibásodásért, amely a termék hibás
telepítéséből, nem rendeltetésszerű használatából vagy a használati útmutatóban foglaltak
illetve a biztonsági előírások nem ismeretéből, be nem tartásából ered.

11. Műszaki adatok
Bluetooth verzió

5.0

Kijelző típusa

LCD érintőképernyő

Kijelző mérete

1,3 col
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Méret

255×37×10 mm

Tömeg

35 g

Karszíj hossza

11,9 / 9,3 cm

Karszíj anyaga

Műanyag (TPU)

Készülékház anyaga

Műanyag (ABD) / rozsdamentes acél

IP-védettség

IP68

Akkumulátor típusa

Lítium-polimer

Akkumulátor kapacitása

210 mAh / 3,9 V

Töltési idő

Kb. 1,5 óra

Üzemidő

6 nap

12. Hulladékkezelés

Az elektronikus hulladék veszélyes hulladéknak minősül, kezelésekor az Európai
Parlament 2012/19/EU rendeletének 14-es cikkelye szerint kell eljárni. Az elemek és
akkumulátorok kezelésével kapcsolatos előírásokat az Európai Unió 2006/66/EC
rendeletének 20. cikkelye tartalmazza. Életciklusa végén a készüléket különös
gondossággal kell kezelni, elektronikus hulladék kezelésére felkészült hulladékgyűjtő
udvarban kell leadni, vagy a vásárlás helyére kell visszaszállítani. A pontos előírásokat az Európai
Unió tagállamainak nemzeti szabályozása tartalmazza. A terméken, a használati útmutatóban
vagy a csomagoláson szereplő áthúzott kuka piktogram jelzi, hogy az elektronikus hulladék
kezelésére vonatkozó szabályok a terméket is érintik. A veszélyes hulladék külön gyűjtése és
szakszerű kezelése, adott esetben újrahasznosítása hozzájárul a kidobott termék környezetre
gyakorolt hatásának minimalizálásához és az egészséges élet körülményeinek fenntartásához.
Jelen nyilatkozattal a Hama Kft. kijelenti, hogy a [00178600] számú termékben
használt rádiófrekvenciás modul minden jellemzőjében megfelel az Európai Unió
2014/53/EU direktívájában meghatározott feltételeknek. Az EU direktíva teljes
szövege megtalálható a www.hama.com weboldalon, a 00178600-as számú termékhez
kapcsolódó letöltések között.
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Működési
frekvencia
tartomány
Legnagyobb
rádiofrekvenciás
kibocsátás

2402-2480 MHz

3,28 dBm
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