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QUAZAR CLEVER WATCH 
helyes viselése és alapfunkciói

Az okos órát célszerű a csuklón, a singcsont mögött viselni, az érzékelőt a 
bőrhöz közel elhelyezve, elmozdulását megakadályozva.

bal 
kéz

singcsont

Hogyan viseljük az okosórát
Mielőtt megkezdenénk a Quazar Clever Watch okosóra használatát a mellé-
kelt töltőkábellel töltsük fel, vagy töltsük minimum 1 órát. A kijelzőn található 
bekapcsológomb 3mp-ig történő nyomva tartásával lehet az órát bekapcsol-
ni “ON”

Az okosóra alapfunkciói és működése
Az kijelző egyszeri, rövid ideig (1mp) tartó megérintésével a következő funk-
ciók között válogathatunk:

lépés 
számlálás

megtett
távolságfutásdátum és idő

elégetett 
kalória

mp3 
távirányító

pulzusmérőkamera
távirányító

üzenet 
betekintő Óra azonosítója

Futás közben az órán a megtett lépések száma, az elégetett kalória, a megtett 
távolság és az eltelt idő tekinthető meg. Ezek az adatok a LingYue applikáció-
ban grafikonon is megtekinthetők, ha az óra kapcsolódik a telefonhoz.

Ha hosszan (több mint 1mp) nyomva tartjuk az érintőképernyőt 
ebben a funkcióban, akkor elindul a futás mód és azonnal, az app 
elindítása nélkül is láthatjuk az órán a futás közben mért adatokat

A fényképező alkalmazást a LingYue applikációból kell elindítani. 
Ha az okosóra csatlakozik a telefonunkhoz és ebben a funkcióban 
hosszan (több mint 1mp) nyomva tartjuk az érintőképernyőt, akkor 
az okosóra képes távirányítani a telefonunk kameráját és fényképez-
hetünk vele.

Ha az okosóra csatlakozik a telefonunkhoz és ebben a funkcióban 
hosszan (több mint 1mp) nyomva tartjuk az érintőképernyőt, akkor 
az okosóra képes távirányítani a telefonunk zenelejátszóját.

Ha hosszan (több mint 1mp) nyomva tartjuk az érintőképernyőt 
ebben a funkcióban, akkor elindul pulzusmérés, az adatokat az óra 
kijelzőjén is figyelhetjük. 

Mindig a legutolsó 5 üzenet feladójáról  vagy bejövő hívásáról ka-
punk bővebb információt. Ha az okosóra csatlakozik a telefonunk-
hoz és ebben a funkcióban hosszan (több mint 1sec) nyomva tartjuk 
az érintőképernyőt, akkor megtekinthetjük, hogy kitől érkezett 
szöveges üzenetünk

szenzor

Ha nem tudjuk, hogy hol tettük le a lakásban a telefont és hosszan 
(több mint 1mp) nyomva tartjuk a léptetőgombot ebben a funkció-
ban és az óra csatlakozik a telefonunkhoz, akkor az órával megke-
reshető a telefon. A telefon hangot fog kiadni. A telefonon a média 
hangerőt fel kell hangosítani
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Az okosóra töltése

Csatlakoztassuk az óra töltőkábelét a laptopunk USB aljzatába, vagy bár-
milyen hálózati töltőbe, amely rendelkezik USB kimenettel, majd a töltőká-
bel másik feléhez csatlakoztassuk az okosórát a rajzos ábrának megfelelő 
módon. FONTOS: ellenőrizzük, hogy a három kis csatlakozó mindegyike 
megfelelően érintkezik. Ahhoz, hogy a Clever Watch okosóra megfelelően 
működjön, le kell töltenünk a telefonunkra a mobil applikációt és csatlakozta-
nunk kell bluetooth kapcsolaton keresztül a telefonunkhoz is. Amennyiben a 
Clever Watch óra nem csatlakozik a telefonunkhoz, a funkciók közül a bejövő 
hívás és üzenetértesítés, az elvesztésgátlás és a távirányító funkciók  nem 
működnek.

Az okosóra csatlakoztatása a telefonunkhoz

A bluetooth kapcsolat hatótávolsága  lakásban és irodában kb. 10  méter, 
szabadtéren akár 40 méter is lehet, mely távolság lehet pár méterrel több 
és kevesebb függően az épület kialakításától és az egyéb bluetooth kap-
csolatot használó eszközöktől. Ha az óra és a telefon között megszakad a 
kapcsolat, mert a távolság túl nagy lett a két készülék között, akkor nincs 
különösebb teendője a kapcsolat ismét helyreáll, ha a távolság a megfele-
lő (kb 10 méter) méretűre csökken. Ne felejtse el, hogy az applikációnak a 
háttérben futnia kell.

1. Győződjünk meg róla, hogy a bluetooth be van kapcsolva a telefonunkon. 
2. Töltsük le a LingYue alkalmazást (ingyenes) a QR kód segítségé-

vel, vagy keressünk rá a Google Play-ben, vagy az Apple Store-ban.
3. Miután telepítettük a LingYue alkalmazást, indítsuk el és csatlakoztassuk 

az okosórát. Miután az okosóra csatlakozott a telefonunkhoz a dátum és 
az idő automatikusan frissül az okosórán. Ha az okosóránk folyamatosan 
aktív és csatlakozik a telefonunkhoz, akkor az összes óra által mért adat 
azonnal és automatikusan továbbításra kerül a telefonunkra. Ha az órát 
nem csatlakoztatjuk a telefonunkhoz, akkor minden mért adatot az óra 
3 napig eltárol a belső memóriájába. A legelső alkalommal amikor ismét 
csatlakozunk a telefonunkhoz a tárolt adatok továbbításra kerülnek.
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Pulzusmérés teszt
Pulzusmérés funkcióban a képernyő hosszan (több mint 1 mp) nyomva 
tartásával megmérhetjük a pulzusunkat. Ha a mérés elindul, akkor a pul-
zusmérés ikon villogni kezd az órán, majd bekapcsolnak a LED-ek az óra 
hátoldalán. A pontos méréshez az órát a megfelelő módon kell viselni (lásd 
a használati utasítás elején. A pulzusmérés elindítható az applikációból is 
amikor az óra csatlakozik a telefonunkhoz. Javaslat: Vizsgálat közben he-
lyezze a szívfrekvencia-érzékelőt a bőrhöz közel, és kerülje el, hogy külső 
fények befolyásolhassák a vizsgálat pontosságát. Az érintett felületnek tisz-
tának kell lennie, mert az izzadság és más szennyeződések befolyásolják az 
eredményt. A pulzusmérés PPG technológián alapuló pulzusmérés. A be-
épített optikai szenzor fotopletizmográfiai (PPG – photoplethysmography) 
módszerrel méri a pulzust: fénnyel megvilágítva a vér áramlási sebességé-
ből számítja ki a pulzust. (A pulzusmérő funkciót ne működtesse folyama-
tosan. Ez a funkció nem a pulzusunk folyamatos megfigyelésére szolgál, 
hanem az alkalmankénti ellenőrzésére. Ha folyamatos üzemmódban hasz-
nálja, akkor ez az akkumulátor gyors lemerülését okozhatja).

Pulzusmérő 
szenzor

Figyelmeztetések, megjegyzések
1. Kérjük ügyeljen rá, hogy adatszinkronizáláskor az óra csatlakozzon az 

applikációhoz.
2. Mindig az órához mellékelt eredeti töltőkábellel töltse a készüléket.
3. A Clever Watch okosóra nem orvostechnikai eszköz, így az óra által mért 

pulzusadatok nem tekinthetők szakmai, orvosi diagnosztikának. A mért 
adatok csak tájékoztató jellegűek. 

4. Amikor az óra csatlakozik a telefonunkhoz az applikációnak (LingYue) 
folyamatosan futnia kell a háttérben, hogy az adatok továbbításra ke-
rüljenek.

5. A LingYue alkalmazást az óra használatához állandóan futtatnia kell. Ah-
hoz, hogy a bejövő hívásait, üzeneteit az óra megjelenítse, illetve hogy a 
telefonján ellenőrizni, elemezni tudja az aktivitását a telefonra telepített 
LingYue alkalmazásnak állandóan futnia kell a háttérben a telefonján. Ez 
a futtatás teszi lehetővé, hogy az óra kapcsolódjon a telefonjához. Ha 
nem futtatja a háttérben az applikációt, akkor az óra nem csatlakozik a 
telefonjához, így csak a következő csatlakozáskor frissülnek az aktivitás 
információi, illetve nem csatlakoztatott módban nem jelez ki az okosóra 
hívásokat és üzeneteket sem.

6. A Clever Watch okosórák IPX7, védelemmel vannak ellátva. Zuhanyozás, 
kézmosáskor, esőben nem károsodnak, de úszás közben nem viselhetőek.

7. A pulzusmérő által mért adatok csak tájékoztató jellegűek, nem pótolja az 
orvostechnikai eszközöket.

8. Normál hőmérsékleten használva a bőrtesztek többsége megfelelő.
9. Előbb csatlakoztassa az okos órát, majd szinkronizálja a vonatkozó ada-

tokat.
10.  A készüléket nem szabad hosszabb időre kitenni nagy nedvesség, túl 

magas vagy alacsony hőmérséklet hatásának.
11. Ha az okosóra nem csatlakozik a telefonhoz, törölje a telefon memóriá-

jában lévő információkat (bluetooth kapcsolatok beállításaiban az eszköz 
elfelejtése) és próbálja meg újra, vagy lépjen ki az alkalmazásból és indít-
sa újra a készüléket.

12. Ha az okosóra nem tud csatlakozni a telefonjához, vagy az applikáció-
hoz, akkor a telefonján nyissa meg a bluetooth kapcsolatokat, keresse 
ki az okosóra jelét, majd kattintson a telefonján az „eszköz elfelejtése” 
lehetőségre. Ezt követően kísérelje meg ismét az óra csatlakoztatását a 
telefonjához bluetooh kapcsolaton keresztül.

Tartsa hosszan 
nyomva a 

kijelzőt a mérés 
elindításához
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A beállítások után azonnal megkezdheti az óra használatát. A pulzus, lépés, 
valamint a távolság adatokat az órán is ellenőrizheti. A pontos méréshez 
meg kell adnia a személyes adatait a PROFIL menüpontban. Aktív kapcsolat 
esetén az applikáció is folyamatosan frissíti ezeket a telefonján. Az appliká-
cióban napi, heti, havi adatokat hasonlíthat össze.  Ha szeretné ezeket az 
információkat másokkal is megoszthatja a képernyő jobb felső sarkában 
lévő ikon segítéségével. (Twitter, Facebook) 

Paraméterek

Kijelző: 0,66 hüvelykes OLED 
Tápforrás: polimer elem, 50mAh      
Készenléti idő: 10-20 nap 
Szinkronizálás: Bluetooth 4.0 
Üzemi hőmérséklet: -5‘C - +45 °C
Feltöltési idő: 1,5 óra
IPX7 védelem, por és fröccsenő víz, illetve gyenge vízsugár ellen védve
Telefonnal szembeni követelmények:
Android OS: Okostelefon Bluetooth 4.0 támogatással, Android 4.4 vagy annál 
újabb, Wechat 6,0, vagy annál újabb verzióra telepítve.
Apple OS: Minden iPhone vagy iPad verzió iOS 10.0 vagy annál újabb, Wechat 6.0 
vagy annál újabb verzióval telepítve.

Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság: A garanciális, vagy szavatossá-
gi jogok érvényesítéséhez a termékhez nem szükséges garancia jegy, elegendő a 
termék vásárlásakor kapott számla bemutatása. 

Figyelem

Az órának bluetoothon keresztül kapcsolatban kell állnia a telefonnal, hogy 
kijelezze a hívásokat, üzeneteket és az adatokat szinkronizálni tudja
Mindig az eredeti kábellel töltse az órát.
Normál hőmérsékleten a pulzusmérés megfelelő adatokat szolgáltat. Az óra 
nem orvostechnikai eszköz. A mért adatok tájékoztató jellegűek.
Az applikációnak folyamatosan futnia kell a háttérben, hogy az óra kijelezze a 
hívásokat, üzeneteket. ha az applikáció nem fut, akkor az óra 3 napig tárolja a 
mért adatokat a belső memóriájába, majd a következő első kapcsolódáskor 
továbbítja azt a telefonnak.
Ha a bluetooth kapcsolat megszakad, akkor az óra nem jelzi ki a hívásokat és 
az értesítéseket sem.
Az órát ne viseljük úszás és zuhanyozás közben sem. Az óra nem vízálló, de 
ellenáll a fröccsenő és csepegő víznek is.
Az órát minden esetben az applikáción keresztül csatlakoztassa a telefonhoz. 
NE(!) a telefon bluetooth beállításaiban adja hozzá az órát a telefonhoz, mert 
nem fog megfelelően működni.
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Beüzemelés 
Az okosóra használatához applikáció szükséges.

Töltsd le a Google Play áruházból, 

vagy az AppStore-ból az ingyenes 
Lingyue programot
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A program telepítése után végezd 
el a regisztrációt, add meg a tele-
fonszámod, vagy emailcímed, illet-
ve adj meg egy jelszót. Erre azért 
van szükség, hogy a program min-
den esetben azonosítani tudjon.

Név: 

Magasság:

Testsúly: 

Nem: 

Születési idő: 

Metrikus rendszer: 

A következő lépésben, add meg a 
felsorolt adatokat.

PROFIL
KÉP

Beállítás

Az óra párosítása a telefonnal
Kapcsoljuk be és hagyjuk is bekap-
csolva a telefonunkon a bluetooth 
üzemmódot. Az Lingyue appban (1-
es kép) a " My" felületen válasszuk ki 
a "My device" lehetőséget, itt a fel-
bukkanó eszközök közül párosítsuk 
az óránkat.

Ha nem vagyunk biztosak abban, 
hogy melyik eszköz a mi óránk, akkor 
az óra kijelzőjét léptessünk a bekap-
csológombbal az üzenetbetekintő 
funkció utánra. Itt megjelenik a mi 
óránk azonosítója pl liny8 C718.

A párosítás után az óra szinkroni-
zálja az adatokat a telefonnal. Ez az 
első bekapcsoláskor akár 1-2 percig 
is eltarthat.
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Az applikáció beállításai
My Device: az okosóránk párosítása
My profile: Személyes adatok 
megadása
Emergency contact: Vészhelyzeti 
kontaktok megadása
Personal target: Személyes célok, 
melyek megadása után az app mutatni 
fogja, hogy hol járunk a célunk elérése 
érdekében.
Firmware upgrade: Programfrissítés
Feedback: Visszajelzés küldése
About: Programállapot
Quit the login: Kilépés

További beállítások
További beállítások az applikációban a  "Settings" menüpontban végezhe-
tőek el, hogy az óra összes funkcióját ki tudjuk használni. 
FIGYELEM!
Némely funkció használatához szükség van a hozzáférés engedélyezésére 
a telefonunkon. Kérjük kövesd az esetleges engedélykéréseket a telefono-
don és hagyd jóvá. ha letiltod ezeket a hozzáféréseket, akkor az óra nem 
fog megfelelően működni.

Short message to remind: 
beállíthatjuk, hogy az óra kijelezze 
és értesítsen a rövid szöveges 
üzenetekről.

Alarm clock reminder: 8db 
ébresztési időpont adható meg, 
ha az óra csatlakoztatva van, 
akkor vibrálni fog az ébresztés 
időpontjában.



9

Incoming call reminder: bejövő 
hívások értesítésének bekapcso-
lása, beállíthatjuk, hogy a bejövő 
híváskor, hány mp késleltetés után 
kezdjen el az óra vibrálni

App reminder: beállíthatjuk, hogy 
milyen esetben értesítsen az óra, 
ha üzenetet kapunk:
WeChat, QQ, Messenger, Twitter, 
WhatsAPP
Ahhoz, hogy az értesítéseket az 
óra megjelenítse, az értesítéseket 
megjelenését a telefonunkon is 
engedélyezni kell, ha ez esetleg le 
lenne tiltva a telefonunk beállítások 
menüjében

Sedentariness reminder: beállít-
hatjuk, hogy az óra vibráljon, ha túl 
sokáig tétlenül ülünk.

DND mode: beállíthatjuk, hogy az 
óra bizonyos időtartamon belül 
semmilyen értesítést ne küldjön
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Auto decetion of heart rate: 
beállíthatjuk, hogy az óra bizonyos 
időközönként automatikusan mér-
je a pulzusunkat.
A folyamatos pulzusmérő funkció 
erősen igénybe veszi az óra akku-
mulátorát.

Lift wrist to brighten: beállíthat-
juk, hogy az óra egy erőteljes csa-
varó karmozdulatra is bekapcsolja 
a kijelzőjét és ne csak akkor ha 
hozzáérünk.

Music control: beállíthatjuk, hogy 
az óra hozzáférjen a telefonunk 
zenelejátszójához és irányítsa azt.

Search wristband: ha nem talál-
juk az órát, és az óra bluettoh kap-
csolatban van, akkor ezt a funkciót 
használva az óra vibrálni kezd, hogy 
könnyen megtaláljuk.
Az órával is megkereshetjük a 
telefonunkat, ha az bluetoothon 
keresztül kapcsolódik. Az óra me-
nüjében az óra adataihoz léptetve 
(üzenetbetekintő után), nyomjuk 
hosszan az órán a léptetőgombot, 
ekkor a telefonunk fog jelezni.
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Software Upgrade: ha megjelenik 
egy letölthető szoftver frissítés ak-
kor az „upgrade” ikon türkizzöldre 
vált. Klikkeljünk az ikonra és ha a 
telefonunkon aktív a netkapcsolat, 
akkor a program letöltődik.

A Data menüpontban grafikonon 
ellenőrizhetjük a napi, heti, havi 
éves teljesítményünket, pulzusun-
kat, alvási szokásainkat

John

Emergency Contact: Ebben a 
funkcióban megadhatunk telefon-
számot, melyre az óra a kapcso-
lodó telefonon keresztül SMS-ben 
elküldi a tartózkodási helyünket.
Működés: Az órán léptessünk az idő 
kijelzéséhez, majd tartsuk hosszan 
(3mp) nyomva a léptető gombot. 
Ekkor megjelenik egy SOS felirat 
a kijelzőn. Ha az óra bluetoothon 
keresztül kapcsolódik a telefon-
hoz, akkor a megadott Emergency 
contact számra egy SMS érkezik. 
Az SMS-ben, egy offline térképen 
mutatja az SOS megnyomásának 
pillanatában lévő helyzetünket. A 
hely meghatározásához az órához 
kapcsolódó telefonunkat GPS-t 
használja. FIGYELEM: a telefon-
számot az ország előhívő és a 06 
előtag nélkül kell megadni. Példá-
ul: ha a számunk +36209123456, 
akkor az Emergency contactba a 
209123456-ot kell megadnunk. Az 
SMS-benkapott térképinformáció 
ázsai karaktereket is tartalamaz-
hat, mivel a küldő szoftver ázsiai.
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A képernyő lefelé suhintásával frissülnek az adatok
Exercise: Ellenőrizhető a megtett távolság, az elégetett kalória és a meg-
tett lépések száma
Heart rate: Ebben a funkcióban a pulzusmérést tudjuk az APP-ból is el-
indítani
Sleep: ha az óra alvás közben is rajtunk volt, akkor itt ellenőrizhetjük, hogy 
mennyi időt töltöttünk mély álomban, mennyit forgolódtunk
Photographing: a telefonunkban lévő kamerát tudjuk távirányítani az óra 
segítségével. A hozzáférést engedélyezni kell.
Track: Nemcsak az órán, hanem ebben a funkcióban a telefonról is elin-
díthatjuk a futás funkciót. Méri az eltelt időt, sebességet és a távolságot. 

Map mode-ban google térképen 
követhetjük a mozgásunkat. Eh-
hez a funkcióhoz az órával együtt 
a telefonunkat is magunkkal kell 
vinnünk futáskor.

A jobb felső sarokban lévő ikonra 
kattintva megoszthatjuk másokkal 
az eredményeinket: pl facebook, 
email, skype


