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A Watchmark Active-ról
Az okosóra divatos kialakítása lehetővé teszi minden nő egyéni
stílusának kiemelését. Az óra nemcsak a szemet gyönyörködteti,
hanem arra is motivál, hogy vigyázzon az egészségére.
Változtassa meg a számlap kialakítását, vagy viseljen új szíjat az
elegánsabb vagy sportosabb megjelenés érdekében. Az okosóra
segít javítani a formádat azáltal, hogy nyomon követi az edzés
előrehaladását és rögzíti azt az alkalmazásban. 

Eszköz konfigurációja 

A csomag tartalma
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Bevezetés

Smartwatch (a szín és az anyag
a választott színtől függően

változhat)

Pánt (színe és anyaga a
választott színtől függően

változhat)

Töltő (a szín és az anyag a
kiválasztott modelltől függően

változhat)



iOS 9.0 vagy újabb verzió
Android 4.4 és újabb verziók
Támogatott Bluetooth: 4.0 

Hardveres követelmények

Töltési utasítások 

Ez az okosóra mágneses töltést használ.
Csatlakoztassa a töltőkábelt az USB-bemenethez és a készülék
hátsó töltőcsatlakozóihoz. A csatlakoztatás után a töltés
automatikusan elindul, és a töltés ikonja megjelenik a képernyőn. 

Az akkumulátor teljes feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe.
Ne használja az órát töltés közben.

Vigyázat: Ne csatlakoztassa a mágneses töltőkábelt
egyidejűleg 2 érintkezőhöz vezető anyaggal, mert ez
rövidzárlatot okozhat.

Android 4.4+ IOS 9.0+
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Kérjük, a berendezés használata előtt figyelmesen olvassa el a
teljes használati útmutatót. Javasoljuk, hogy csak az eredeti
akkumulátort, töltőt és tartozékokat használja, amelyek a
készülékkel együtt kapott készletben találhatók.
Sem a gyártó, sem a forgalmazó nem felelős a harmadik féltől
származó tartozékok használatáért.

A jelen kézikönyvben bemutatott funkciók modellenként eltérőek
lehetnek, mivel a kézikönyv az okosórák általános leírása.
Egyes modellek eltérhetnek a szabványtól.

A készülék első használatba vétele előtt legalább 2 órán
keresztül töltse fel a készüléket. A készülék használata előtt le
kell töltenie és telepítenie az alkalmazást, és el kell fogadnia az
okosóra által kért összes hozzájárulást. Ha ez nem történik meg
teljes mértékben, akkor nem lesz elérhető a készülék minden
funkciója. Az okosóra csak olyan funkciókhoz kér hozzáférést,
amelyek az okosóra megfelelő működéséhez szükségesek.

A vállalat fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának
megváltoztatására.

További információk
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Hogyan viseljünk okosórát?

Az órához tartozó szíj 15 mm széles. Cserélhető, és további
pántok vásárolhatók más színben vagy anyagból.

Egy okosóra viselése

Amikor nem edz, viselje az okosórát úgy, mint egy
hagyományos órát, azaz egy ujjal a csuklócsontja fölött.

Ahhoz, hogy a pulzusmérő funkciót teljes mértékben
kihasználhassa edzés közben, próbálja meg a készüléket a
csuklója felett (2 ujjal a csuklócsontja felett) viselni a
kényelem és a stabilitás javítása érdekében. Számos
gyakorlat, például a kerékpározás vagy a súlyemelés, a
csukló behajlításával megváltoztathatja az okosóra
elhelyezését. Ha az óra lejjebb ül a csuklócsonton, a mérések
szakaszosak lehetnek, ezért fontos a helyes elhelyezés.



Órapánt beállítása

Csavarja le a készülék éles végét úgy, hogy a karkötő
pántja a szivacsra kerüljön. 
A szegmens leválasztásához nyomja az éles végét a
karkötőben lévő szegecs lyukhoz, ahol a szegecs
található.
 A legjobb vizuális hatás érdekében a szegmenseket
szimmetrikusan oldja le a karkötő mindkét oldaláról. 

1.

2.

3.

Ékszíj csere 

 Helyezze a szíj egyik végét a teleszkóppal együtt az óra
burkolatának mélyedésébe.
  A másik végével helyezze a teleszkópot az üreg
közepébe, és rögzítse az órához. 

Használat előtt rögzítse az eredeti szíjat az órához. A
művelet elvégzésekor legyen óvatos, és vigyázzon a
körmére, amikor a teleszkópokat az órához rögzíti. 

1.

2.

Órapánt viselése

Az óraszíj eltávolítása

 Egyik kezével nyomja meg a kereket a teleszkópon, és
óvatosan nyomja befelé.
  Ezután húzza felfelé, amíg a teleszkóp le nem válik az
óráról.

1.

2.



Miután telepítette az alkalmazást, kapcsolja be a Bluetooth
funkciót a telefonján, és lépjen be az alkalmazásba. Hozzon létre
egy fiókot vagy jelentkezzen be névtelenül. Hozzáférés
engedélyezése. Ezután kattintson a 'Hardverek beolvasása'
gombra. Válassza ki az AK38-at. A csatlakoztatás után
kiválaszthatja, hogy mely alkalmazásoktól szeretne értesítéseket
kapni. Az alkalmazás ezután megkéri, hogy engedélyezze
számára az értesítésekhez való hozzáférést. Válassza ki a "H
Band" alkalmazást a menüből. Ahhoz, hogy az alkalmazás
megfelelően működjön, az összes kért hozzájárulásra szükség
van.  

Az Active okosóra modellhez tartozó alkalmazás a "H Band".
Töltse le az alkalmazást a Google Play / App Store-ból vagy
az alábbi QR-kód segítségével.
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Google Play App Store

Alkalmazások és funkciók 

Alkalmazások telepítése 



Az okosórán elérhető funkciók

Idő, dátum

Lépésszámláló 

A képernyő háttérvilágítás fényerejének beállítása

Távolság megtett út 

A kijelzőn megjelenik az idő, a dátum és a hét napja. Az adatok
az óra főképernyőjén jelennek meg. 

Számolja az adott napon megtett lépéseket (az adatok minden
nap 00:00-tól kezdődően visszaállnak). A megtett lépések
száma az alkalmazásban vagy a főképernyő bal oldalán lévő
első fülön látható.

A fényerő beállítása segít megvédeni a szemét az éjszaka túl
világos képernyőtől, a háttérvilágítást a kültéri helyzethez
igazítja, és kíméli az óra akkumulátorát. Ezt a funkciót a
főképernyő legördülő menüjében találja meg, és válassza ki a
megfelelő kijelző fényerejét.

A nap folyamán megtett távolságról szóló információk. A
megtett távolságot a kezdőképernyő bal oldalán található első
lapon találja. 
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Vérnyomás (BP)*

Szívritmus*

Kalóriaszámláló

A vérnyomás az az erő, amellyel a vér a szívizom szisztoléja és
diasztoléja során az artériák falához nyomódik. A szisztolés
vérnyomás elfogadott normája 120 Hgmm, míg a diasztolés
vérnyomásé 80 Hgmm.  Az órán a vérnyomásmérés funkciója a
kezdőképernyő jobb oldalán található első fülön, vagy az oldalsó
gomb megnyomásával a menüben található. 

Szívfrekvencia vagy pulzus: a szívizom 1 percenkénti ütéseinek
száma. Az elfogadott norma 60 és 100 ütés/perc közötti
határérték. Ha a pulzus megemelkedik, tachycardia, ha pedig
csökken, akkor bradycardia. Mindkét állapot veszélyes lehet az
egészségünkre. Az órán a pulzusszám mérésére szolgáló funkció
a főképernyő jobb oldalán található 2. fülön, vagy az oldalsó gomb
megnyomásával a menüben található. 

Kiszámítja az adott napon elégetett kalóriák számát. Az elégetett
kalóriákra vonatkozó adatok a kezdőképernyő bal oldali első fülén
találhatók.

*Ne hozzon egészségügyi döntéseket kizárólag az okosóra eredményei alapján. Ahhoz, hogy a mérések pontosak legyenek, a
felhasználóknak nyugalomban kell mérniük az egészségügyi funkciókat, ahogyan azt a hagyományos orvosi eszközökkel

tennék, és tartózkodniuk kell a méréstől testmozgás, dohányzás vagy alkoholfogyasztás közben. Az okosóra nem
orvostechnikai eszköz, és a mérési eredmények csak szemléltető célokat szolgálnak.

Az okosórán elérhető funkciók



Zene vezérlés

Keresse meg a telefonját

Fényképek készítése 

Ha az óra az alkalmazáson keresztül csatlakozik a telefonhoz,
és a telefonon bekapcsoltad a zenét, szüneteltetheted és
folytathatod a zenét, valamint visszatekerheted és
előretekerheted a dalokat. A zene vezérléséhez kapcsolja be a
telefont, majd az oldalsó gomb megnyomásával lépjen a zene
funkcióra.

Az okosórán a "Telefon keresése" funkció kiválasztása
hangjelzést és rezgést vált ki a telefonon, hogy segítsen
gyorsan és könnyen megtalálni a telefonját. A funkció akkor
aktív, ha az óra csatlakozik a telefonhoz. Az oldalsó gomb
megnyomása után a menüben találja meg. 

Az okosóra távoli fényképezőgép-zárként is használható. Ha
távolról szeretne fényképet készíteni, válassza ki a menüből a
"Kamera" funkciót, majd a telefonján engedélyezze az
alkalmazás által kért engedélyeket. A telefon kamerája elindul.
A fénykép készítéséhez rázza meg a csuklóját. 
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Alvásfigyelő

Sport üzemmódok

Stopperóra 

Egy olyan funkció, amely segít elemezni egy személy alvását.
Az óra mutatja az elaludt órák számát és az alvás fázisait,
amelyekben megkülönböztetünk sekély és mély alvást. Az
alvási adatokat a kezdőképernyő bal oldalán található második
lapon találja.

Az óra 10 sportmódja lehetővé teszi, hogy a lépések, a
pulzusszám, a kalóriák és a távolság nyomon követésével
ellenőrizze edzési céljait.
Az edzésadatok a szinkronizálás után az alkalmazásban
találhatók.
Elérhető sportmódok: kültéri futás, beltéri futás, kültéri séta,
beltéri séta, túra, lépcsőzés, kerékpár, álló kerékpár, orbiter,
evezőgép. Az órán a sportmódok funkció az oldalsó gomb
megnyomása után a menüben található. 

Egy olyan funkció, amely rövid időtartamok ellenőrzésére és
mérésére szolgál. Az órán a stopperóra funkciót az oldalsó
gomb megnyomásával találja meg a menüben. 
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Riasztás

Időzítő

Időjárás

A tárcsa témájának megváltoztatása

A beállított riasztások megtekintéséhez lépjen a menübe az
oldalsó gomb megnyomásával. Az ébresztőóra beállításához
lépjen az alkalmazásba. További információkért lásd a 16.
oldalon.

Az időzítő lehetővé teszi az idő visszaszámlálását. Az órán az
időzítő funkciót az oldalsó gomb megnyomásával találja meg a
menüben.

Ha az óra csatlakozik az alkalmazáshoz, az óra jelzi az aznapi
hőmérsékletet. Az órán az időjárás funkció az oldalsó gomb
megnyomása után a menüben található. 

Az órán több számlap közül lehet választani. A tárcsák
megváltoztatásához nyomja meg hosszan (kb. 3 másodpercig)
a főképernyőt. Az alkalmazásban további tárcsákat tölthet le,
vagy beállíthatja saját képét. További információkért lásd a 19.
oldalon.
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Gyári beállítások visszaállítása

Beállítások

A gyári beállítások visszaállítása lehetővé teszi az óra
alaphelyzetbe állítását, valamint az összes adat és beállítás
törlését. Az órán a visszaállítási funkció az oldalsó gomb
megnyomása után a beállítások menüben található. 

A beállítások között a következőket teheti:
-kiválaszthatja, hogy mely alkalmazásokból szeretne
értesítéseket kapni az órán, 
-beállíthatja a képernyő fényerejét,
-beállíthatja a képernyő háttérvilágítás idejét (legfeljebb 30
másodpercig).
És lehetővé is teszi:
-mozgásra emlékeztető (ülő üzemmód)
-az egészségügyi funkciók (pulzus, vérnyomás) automatikus
ellenőrzése. Az automatikus mérések beállítása csökkenti az
akkumulátor élettartamát.
-az impulzus riasztás beállítása (a felső impulzushatárt az
alkalmazásban állíthatja be, további részletek a 17. oldalon)
-a képernyő megvilágítása kézmozdulattal
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A dedikált alkalmazásban elérhető funkciók

Mérési előzmények

Sport üzemmódok

Mozgás emlékeztető

Az alkalmazásban megtalálja az óra által végzett mérések
előzményeit. Az előzmények ellenőrzéséhez válassza az
alkalmazásban az "Asztal" lehetőséget. 

Az alkalmazásban használhatja a sportmódokat, és előnézetet
kaphat a telefonján a megtett útvonalról, a tempóról, az
elégetett kalóriákról és a tevékenység időtartamáról.
Kiválaszthat egy sportmódot GPS-szel, vagy választhat a
rendelkezésre álló sportmódok közül. Amikor a tevékenység
véget ér, az alkalmazásban lévő térképen megjelenik a megtett
útvonal. Megoszthatja vagy feltöltheti eredményeit. 

Az alkalmazásban 30-240 percenként ciklikus emlékeztetőket
állíthat be, amelyekkel az óra, ha azt érzékeli, hogy az ember
hosszabb ideig mozdulatlanul marad, emlékezteti Önt egy
tevékenység elvégzésére. Az üzemmódot meghatározott
időpontokban lehet beállítani. A funkció engedélyezéséhez
válassza az alkalmazásban a "Profil", majd az "AK38"
menüpontot, és válassza a "Tevékenység riasztás"
lehetőséget.
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Értesítések 

Riasztás, amely tájékoztatja Önt, ha a pulzusszáma túl
magas

Automatikus képernyő letiltása

Ébresztőóra

Az alkalmazás értesítő funkciója lehetővé teszi, hogy elolvassa
az üzenet elejét az okosóra képernyőjén. Az értesítések olyan
alkalmazásokból érkezhetnek, mint a QQ, WeChat, LinkedIn,
Skype, Facebook, WhatsApp, Instagram és Gmail. A funkció
engedélyezéséhez menjen a 'Profil', majd az 'AK38' és az
'Értesítések' menüpontokba.

Ha az óra a mérések során a pulzusszámmal kapcsolatos
szabálytalanságokat észlel, értesítést küld. A funkció
engedélyezéséhez lépjen az alkalmazásban a "Profil", majd az
"AK38" menüpontra, és válassza a "Szívritmus riasztás"
lehetőséget. Állítsa be, hogy az óra milyen BPM-szintről
értesítse Önt a szabálytalanságokról. 

A képernyő háttérvilágítási idejének beállításához lépjen az
alkalmazásban a "Profil", majd az "AK38" menüpontra, és
válassza az "Automatikus képernyő kikapcsolás" lehetőséget. 

Ha ébresztést szeretne beállítani az órán, válassza ki az
alkalmazásban az ébresztési időt és az időpontot. Ehhez
válassza az alkalmazásban a "Profil", majd az "AK38" és az
"Ébresztőóra" lehetőséget.
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Képernyő ébresztése egy csuklómozdulattal (G-
érzékelő)

Akkumulátor takarékos üzemmód

Vérnyomásmérő kalibrálása

Az óra képernyőjének csuklómozdulattal történő
felébredésének engedélyezéséhez válassza az alkalmazásban
a "Profil", majd az "AK38" és a "Képernyő ébresztési gesztus"
lehetőséget.

Ez az üzemmód lehetővé teszi, hogy az óra hosszabb ideig
működjön. Az energiatakarékos üzemmód aktiválásához lépjen
az alkalmazásban a "Profil", majd az "AK38" menüpontra, és
válassza az "Alacsony energiafogyasztási mód" lehetőséget. 

Az okosóra képes az óra vérnyomásmérőjének kalibrálására. A
kalibrálás célja a pontosabb mérések biztosítása. A
vérnyomásmérő kalibrálásához lépjen az alkalmazásban a
"Profil", majd az "AK38" menüpontra, és válassza a
"Vérnyomás személyre szabása" lehetőséget. Adja meg az
orvosi vérnyomásmérő eredményét. 
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Női ciklus megfigyelése

A tárcsa megváltoztatása

Visszaállítás a gyári beállításokra

A funkció aktiválásához a felhasználó nemét be kell állítani az
alkalmazásban. Megjelenik egy üzenet a női ciklus funkció
aktiválásáról. Az alkalmazásban 4 lehetőség közül választhat:
menstruációs ciklus, peteérés, terhesség és kismama. Az
alkalmazásba való belépést követően az okosóra rögzíti a
menstruációs ciklusokat, és emlékeztet, hogy mikor érkezik a
következő. A szülés várható időpontja is meghatározható.  A
paraméterek beállításához menj az alkalmazásban a "Profil"
menüpontra, majd kattints a profilodra a tetején, és válaszd a
rózsaszín ikont.

A dedikált alkalmazásban számos más tárcsázási téma is
elérhető. A tárcsák kiválasztásához menjen az alkalmazásban
a "Profil", majd az "AK38" menüpontra, és válassza a
"Tárcsázási beállítások" lehetőséget. A számlapok letöltéséhez
válassza a "További óratárcsák" lehetőséget. Az adat/Wifi
átvitelt engedélyezni kell. 

A gyári beállítások visszaállítása lehetővé teszi az óra
alaphelyzetbe állítását, valamint az összes adat és beállítás
törlését. A készülék és az alkalmazás visszaállításához menjen
az alkalmazásban a "Profil", majd az "AK38" menüpontra, és
válassza a "Gyári visszaállítás" lehetőséget.

A dedikált alkalmazásban elérhető funkciók



IP67** vízállóság

Lehetővé teszi az óra
használatát kézmosás
közben vagy esős napon.

160mAh akkumulátor

A nagy akkumulátorkapacitás
lehetővé teszi az okosóra
hosszú távú használatát.

Klasszikus design

Klasszikus kialakításának
köszönhetően az óra
bármilyen stílushoz illik.

GR5515I0ND processzor

Nagy teljesítményű és
precíz mérések.

**Az IP67 szabvány +10 és +35 Celsius fok közötti vízhőmérsékletet és 1 méteres mélységig történő merítést tesz lehetővé 30 percig. Az óra
nem használható forró fürdőben vagy szaunában, mivel nem gőzálló. Nem úszásra tervezték, hanem arra, hogy segítsen vigyázni az

egészségére.

Általános információk 

Műszaki adatok
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Általános információk 

Termékpanasz

Bármely, a Shopban vásárolt termék igényelhető. A gyártó
által megadott igény a berendezés megvásárlásától
számított 2 év.

A hirdetett terméket a címre kell küldeni: Watchmark CH
Marino, Paprotna utca 7, 51-117 Wrocław.

A panasz bejelentéséhez kérjük, töltse ki a
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new oldalon
található űrlapot.

A panasz regisztrálása után a megadott e-mail címre
visszaigazolást kap a panasz benyújtásáról, valamint egy
pdf csatolmányt, amely tartalmazza a panasz
összefoglalóját. A panaszhoz csatolni kell a reklámozott
terméket a vásárlást igazoló bizonylattal és az e-mailben
kapott jelentkezési számmal együtt. 

Az áru ellenőrzését követően a Panaszok Osztálya felveszi
a kapcsolatot az ügyféllel, és tájékoztatja őt a panasz
feldolgozásáról.

A reklamációt a Reklamációs Osztályhoz történő
beérkezéstől számított 30 napon belül kell elbírálni.
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A vásárlónak joga van a termék átvételétől számított 14
napon belül indoklás nélkül elállni a szerződéstől. A
visszaküldött árunak teljes értékűnek kell lennie, és nem
viselheti a használat nyomait. Ha a visszaküldött áru nem
kifogástalan állapotban van, az Ügyfél viseli az áru
értékcsökkenésével kapcsolatos pénzügyi
következményeket, ha az árut nem megfelelő módon
használták, és az alapvető funkcionalitás ellenőrzésén
túlmutató használat nyomai vannak rajta. 

A Vevőnek a szerződéstől való elállásról az üzletet a
visszaküldési űrlap kitöltésével kell tájékoztatnia a következő
címen: https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

Miután az elállási űrlapot regisztrálták, az Ügyfél a megadott
e-mail címre visszaigazolást kap az értesítésről, valamint
egy összefoglalót tartalmazó pdf csatolmányt. Az elállási
határidő betartásához elegendő, ha az Ügyfél az elállási
határidő lejárta előtt tájékoztatást küld az elállási jogának
gyakorlásáról.

 A termék visszaküldése

 

Általános információk 
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Az eladó a fogyasztó által használt fizetési móddal azonos
módon téríti vissza a fizetést, kivéve, ha a fogyasztó
kifejezetten hozzájárult egy másik, a fogyasztó számára
költséget nem okozó visszatérítési módhoz.

Az üzletben helyhez kötötten vásárolt áruk nem téríthetők
vissza. 

A vásárlónak joga van az áru átvételétől számított 14 napon
belül indoklás nélkül kicserélni az árut.

A vásárlónak az űrlap kitöltésével tájékoztatnia kell az
üzletet a csere iránti igényéről:
https://ecom.freshdesk.com/support/tickets/new.

A csere űrlap regisztrálása után az Ügyfél a megadott e-mail
címre visszaigazolást kap a kéréséről, a kérés számával
együtt. Az átváltási határidő betartásához elegendő, ha az
Ügyfél a cserejogával való élni kívánásáról szóló
tájékoztatást az átváltási határidő lejárta előtt elküldi.

 Termékvisszatérítés

A termék cseréje 

 

Általános információk 
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A vásárló a megvásárolt árut saját maga küldi el a megadott
címre: Emedical CH Manhattan, Al. Jana Pawła II 16, 64-
100 Leszno. A csomaghoz csatolni kell a megvásárolt,
hibátlan árut és az űrlap kitöltése után kapott jelentkezési
számot.

A csere azonnal, de legkésőbb az áru hozzánk történő
átvételétől számított 5 napon belül megtörténik, ha az a
termék, amelyre az ügyfél az árut cserélni szeretné, elérhető
az üzletben. Ha a vásárló által csere céljából megjelölt
termék nem áll rendelkezésre, akkor azt azonnal elküldjük,
amint átvettük a kérdéses termék átvételét.

Ha a visszaküldött áru nem teljes értékű, az ügyfél felel az
áru értékcsökkenésének pénzügyi következményeiért, ha az
árut helytelenül használták, és a használat jelei az alapvető
funkcionalitás ellenőrzésén túlmutatnak. 

Az óra cseréje ugyanarra a modellre nem lehetséges.

 

Általános információk 




