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BlackBird Z15 Okosóra 
 
Magyarnyelvű leírás 
 

1. Viseljük mindig helyesen az órát-állítsa be úgy az óra szíját, hogy az érzékelő mindig 
érintkezzen a bőrfelülettel 

2. Töltse mindig az órát-az első használatnál ellenőrizze az akkumulátor szintet, ha 
figyelmeztet az alacsony akkumulátorra (battery low) kérjük töltse fel az órát a 
mellékelt töltővel 

3. Töltse le okostelefonjára az applikációt. A csatolt angol nyelvű leírásban talál egy QR 
kódot. Olvassa be okostelefonjával és töltse le az applikációt 

4. Telefonja Bluetooth menüjében párosítsa az órát a telefonjához. 
Az óra neve Z15S lesz. Ne az applikációval párosítsa a telefont! 

 
Használat: 
 
KI/BE kapcsolás: nyomja meg hosszan az óra oldalán található gombot, ha röviden nyomja 
meg akkor a fő képernyő jelenig meg, nyomja 10 másodpercig és az óra újraindul 
 
Érintések: húzza balra vagy jobbra a képernyőt a menü eléréséhez, az oldalsó gomb 
megnyomásával térhet vissza a menübe, amint belépett valamelyik alkalmazásba húzza 
jobbra a képernyőt a visszatéréshez 
 
Az óra képének állításához nyomja hosszan a képernyőt és válassza ki az önnek tetsző 
hátteret. 
 
Töltés: maximum 5V-os töltővel töltse az órát, kb. 70 perc alatt tölti fel maximumra. 
! Rossz töltővel való töltés meghibásodása esetén a garancia nem érvényesíthető ! 
 
 
Az okosóra funkciói: 
 
SMS: szinkronizálja sms-eit telefonjáról, jelenleg Iphone-ra nem elérhető 
BLUETOOTH: ellenőrizheti, hogy az okosóra csatlakozva van az okostelefonjához 
SLEEP MONITOR: az alvásidőszak monitorizálva lesz minden este 9 órától másnap reggel 9 
óráig. 
THEME: válasszon megfelelő hátteret az okosórának 
FIND PHONE: ha a bluetooth kapcsolat aktív, az okostelefon csörögni fog hogy megtalálja 
FIND WATCH: az applikáció segítségével meg tudja kerestetni az okosórát 
PEDOMETER: itt láthatja a megtett lépéseket, kalória fogyasztást, megtett távolságot 
Minden nap éjfélkor az értéket mentésre kerülnek és nullára állítódnak 
HEART RATE MONITOR: pulzus mérés: 12 másodperc alatt elkészül az eredmény, az 
applikációban külön mérések állíthatóak be 
ECG: EKG mérés 30 másodperc alatt, az eredmény mentésre kerül az applikáción 
BLOOD PRESSURE: vérnyomásmérés 12 másodperc alatt, 
BLOOD OXYGEN: véroxigén mérés 10 másodperc alatt 
TEMPERATURE: testhő mérés 
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SEDENTARY: ülőmunka végzés figyelmeztető, állítson be egy kívánt értéket és az óra 
figyelmeztetni fogja hogy ideje felállni 
DRINK WATER REMINDER: reggel 9 és este 9 között állíthat be figyelmeztetést, hogy igyon 
megfelelő folyadékot 
SPORT: az okosóra több sport tevékenységei között tud válogatni: gyaloglás, futás, 
hegymászás, biciklizés, kosárlabda, asztalitenisz és sok más 
FACEBOOK: üzeneteket szinkronizálhat ide 
TWITTER: üzeneteket szinkronizálhat ide 
WHATSAPP: üzeneteket szinkronizálhat ide 
SCRENN BRIGHTNESS:  fényerő állítás 
CLOCK: szinkronizáció után automatikus, ha manuálisan szeretné beállítani, akkor ki kell 
kacsolni az automata funkciót 
RESET: ha bármi problémát észlel itt visszaállíthatja a gyári állapotot 
ANTI-LOST ALARM: ha be van kacsolva és az óra nem csatlakozik az okosórával jelezni kezd, 
hogy hatósugaron kívül van 
ALARM: 5 különböző ébresztő állítható be, enter leütésével kacsolhatjuk ki 
CALENDAR: naptár 
Bluetooth music: irányítsa a zenét telefonjáról 
STOPWATCH: számológép 
LANGUAGE: automatikusan beállítódik a szinkronizáció után, magyar nyelvet nem tartalmaz 
PHONE BOOK: telefonkönyv szinkronizáció után látható 
 
Egyes funkciót IOS szoftware alatt nem működik, fejlesztés alatt! 
 
 
 


