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S1 gomb 
Világítás 

Bluetooth be/ki 

S3 gomb 
Szám vezérlés 

Kamera zár 

Időzítő indítása/ 

leállítása 

 

Óra tok 
Ütésálló 

Viselésálló 

 

S4 gomb 
Beállítás/váltás 

Reset 

 

Vízálló 
kialakítás 

S2 gomb 
Üzemmód/ 

OK gomb/ 

Mentés 

 

Megnyomás: nyomja meg a gombot egyszer 

Hosszan nyomás: nyomja meg a gombot és tartsa lenyomva kb. 3 másodpercig 

Egyidejű hosszan nyomás: nyomjon meg és tartson lenyomva két gombot kb. 3 másodpercig 



Tisztelt Felhasználó! 

Köszönjük, hogy az EX sorozat sport okosóráját használja! 

A minél jobb felhasználói élmény elérése érdekében kérjük figyelmesen olvassa el a használati 

útmutatót az okosóra használata előtt.  

 

MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓ 
 

 

HARDVER TELJESÍTMÉNY 
Applikáció: BW03SI Bluetooth (BT) hatótávolság: 8-10m (nyílt tér) 

Rendszer: WATCH EX 1.0 Óra adatok: adatok mentése az elmúlt 21 

Bluetooth: V4.0 napról (az adatok folyamatosan cserélődnek)  

Kijelző: FSTN / full view Szerver adatok: állandóan mentve  

Fény: EL hidegfényű panel Nagyon rendszeres használat: akár 5 hónapig 

Hang: Ceramic buzzing Normál használat: akár 8 hónapig 

Szenzor: BMA222E Takarékos üzemmód: akár 12 hónapig 

Elem: CR2032 (japán) Vízállósági szint: 5 ATM vagy IP67 

 Gomb élettartam: 100e X  

 

Áraminformációk Anyaggal kapcsolatos információk 
Működési feszültség: 3V Óratok: nagy ellenállású TPU 

BT áramf.: 0,25 mA Óra belső szerkezet: ABS + PC 

Lépésszámlálás áramf.: 0,025 mA Szíj: importált magas rugalmasságú TPU 

Hang áramf.: 6 mA (rezgés) Szíj csat: 316L rozsdamentes acél 

Világítás áramf.: 12 mA Óra aljzat burkolat: 316L rozsdamentes acél 

Készenléti áramf.: 0,012 mA (ha az Óratok mérete: 53x55x17 mm 

összes funkció ki van kapcsolva) Szíj mérete: nemzetközi standard 

Rezgési hang: 40-50 dB Egységsúly: EX16/70 g, EX18/75 g 

Világítás fényereje: 5 LM Csomagolási súly: EX16/135 g,  EX18/140 g 

RF sáv: 2379-2496 MHz                                 

 

    
 



FŐ FUNKCIÓK 

 
KIJELZŐ PARTNER 

1. Full time kijelző 6. Információ emlékeztető 
Always on display: hét, idő (H-M-S) A BT-n és az APP-on keresztül a telefonra  

Dátum: S3 gomb lenyomásakor történő csatlakozás után az óra időnként  

Időformátum: 12/24 óra emlékeztet a bejövő hívásokról, SMS-ekről,  

Az óra automatikusan leszinkronizál- Twitter, Facebook, Whatsapp, Skype, stb. 

ja az időt és a dátumot a telefon APP- üzenetekről rezgő hang formájában. 

jával való Bluetooth kapcsolaton 7. Távoli kamera 

keresztül. A BT-n és az APP-on keresztül a telefonra 

2. Ébresztő és stopper óra történő csatlakozás után hívja elő a készülék 
keresztül. kameráját az APP-ból, majd nyomja meg az 

Az okosórán keresztül 1, az óra APP-ján S1 gombot felvétel készítéséhez. 

keresztül 3 ébresztés állítható be. 

A stopper óra a részidő mérést és a  EGYÉB 

háttérben futó időzítőt is támogatja. 8. Bluetooth be/ki gyors elérés 

 Nyomja meg hosszan az S1 gombot a BT funkció 

KIJELZŐ be-/kikapcsolásához. 

3. Séta/sport nyomonkövetése 9. Világítás 
A sétálva megtett lépések számlálása, Rossz fényviszonyok fennállása esetén nyomja  

energia fogyasztás (kalóriák), távolság meg az S1 gombot a világítás funkció be- 

(km). 24 órás teljes megfigyelés. kapcsolásához (minden egyes lenyomás után 2 

4. Mozgási adatok tárolása mp-ig világít). 

A mozgási adatok az órán 21 napig ment- 10. Alacsony elemfeszültség emlékeztető 

hetőek, felhő szerveren pedig feltöltés Amikor az elemfeszültség alacsony (≤2,4V), az  

után állandó jelleggel tárolódnak. alacsony elemfeszültség ikon villogni kezd. Az  

A telefon vagy a tablet APP-ján keresztül elem típusa: CR2032, melyet kérjünk cseréljen ki. 

bármikor elérhetőek.  
5. Megosztás a barátokkal 

  



FIGYELMEZTETÉS ÉS INFORMÁCIÓK       
 

Kérjük olvassa el figyelmesen használat előtt! 

1. Tartsa távol a terméket és annak tartozékait fiatal gyermekektől a balesetek 

elkerülése érdekében! 

2.  Csak a cégünk által felhatalmazott szerviz vagy személy javíthatja a terméket. A 

termék szétszerelése vagy felhatalmazás nélküli javítása a garancia elvesztését vonja 

maga után. 

3. A beépített elem hatékonysága (készenléti és használati idő) a tényleges 

használattól függően változik. Kizárólag referenciaként pár adat, teszt körülmények 

közötti eredmények alapján: 

1) Nagy gyakoriságú használat – több mint 5 hónapot kibírhat 

2) Normál használat – több mint 8 hónapot kibírhat 

3) Energiatakarékos üzemmód – több mint 12 hónapot kibírhat 

 

  

VÍZÁLLÓSÁGI BESOROLÁS 

4.  Ezt az órát a 3 ATM (vagy IP67) vízállósági sztenderdek szerint tervezték meg. 

Kérjük ne tárolja az órát magas hőmérsékletű/páratartalmú területeken! 

5. Az óra tiszta vízzel lemosható, de kérjük kerülje a tisztítószerek (vagy bármilyen 

más korróziót okozó anyag) használatát! 

 

MEGJEGYZÉS 

6. A jelen használati útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk, néhány kép 

eltérhet a terméktől. Kérjük a terméket vegye alapul. 

 

 

 



 

A KIJELZŐ TARTALMA ÉS STÁTUSZ IKONJAI       

 
KIJELZŐ IKONOK 

 

 

 

 

 

 

 
        FUNKCIÓ IKONOK 
 

 

 

 

 

 
 

 

      Információ emlékeztető (SMS, WeChat, Twitter, Facebook, Whatsapp, Skype, stb.)

Nap 

Óra 
Perc 
 Másod-

perc 

Dátum 

BT be/ki ikon 

Elemfeszültség alacsony 

Ébresztési státusz ikon 

Lépések ikon 

Kcal ikon 

Km (távolság) ikon 

Mai dátum 

Lépésszámláló 

Elégetett kalória 

Séta távolsága 

Ébresztés beállítása 

Stopperóra funkció 

Távoli kamera 

Bejövő hívás emlékeztető 



 

BE-/KIKAPCSOLÁS 
BEKAPCSOLÁS 

Kikapcsolt állapotban hosszan nyomja meg az S2 és az S3 gombokat, amíg az ON 

(BE) felirat meg nem jelenik, ezután az óra bekapcsol. 

KIKAPCSOLÁS 

Bármilyen üzemmódban hosszan nyomja meg az S2 és az S3 gombokat (kb. 3 

mp-ig), amíg az OFF (KI) felirat meg nem jelenik, ezután az óra kikapcsol. 
 

 

 

 

S3 gomb 

 

S2 gomb 

 



 

BLUETOOTH BE-/KIKAPCSOLÁS 
 
BT be-/kikapcsolás státusza 
Ha a BT ikon         megjelenik az óra bal felső sarkában, az azt jelenti,  hogy a bluetooth be van 

kapcsolva; ha az ikon nem jelenik meg, akkor az azt jelenti, hogy a BT kikapcsolt állapotban 

van.  

 

BT be-/kikapcsolás módja 
Bármilyen üzemmódban nyomja meg hosszan az S1 gombot (kb. 3 mp-ig), amíg a BT ikon meg 

nem jelenik és el nem kezd villogni, ami azt jelenti, hogy a BT bekapcsolt; ezután nyomja meg 

hosszan az S1 gombot, amíg a BT ikon el nem tűnik, ami azt jelenti, hogy a BT kikapcsolt.  

 

 

 

 

S1 gomb 

 



 

AZ IDŐ ÉS A FORMÁTUM BEÁLLÍTÁSA 
 
Az idő szinkronizálása 

Ha az óra BT be van kapcsolva, és az óra rácsatlakozott a telefonra az APP-on keresztül, akkor az óra ideje 

automatikusan a telefonéra változik (az APP-pal való párosítást lásd a következő oldalakon).  

Megjegyzés: ha az idő nem pontos, kérjük állítsa azt be a telefonján, mivel az idő az órán automatikusan 

újraállítódik a szinkronizálás után.  

Manuális beállítás 

Amikor az óra BT ki van kapcsolva, akkor a következők szerint állítsa be az óra idejét: 

1. Nyomja meg hosszan az S4 gombot az időbeállítás eléréséhez. 
2. Nyomja meg az S4 gombot, hogy kiválassza az órát, a percet, a másodpercet és a formátumot (villogás jelzi a 

kiválasztást). 

3. Nyomja meg az S3 gombot az érték beállításához. 

4. Nyomja meg az S2 gombot a jelenlegi beállítás elmentéséhez.  

 

 

 

 

 

 
 S2 gomb 

 
S4 gomb 

 

S3 gomb 

 



A DÁTUMFORMÁTUM BEÁLLÍTÁSA 
 

A dátum szinkronizálása 

Ha az óra BT be van kapcsolva, és az óra rácsatlakozott a telefonra az APP-on keresztül, akkor az óra dátuma 

automatikusan a telefonéra változik (az APP-pal való párosítást lásd a következő oldalakon).  

Megjegyzés: ha a dátum nem pontos, kérjük állítsa azt be a telefonján, mivel a dátum az órán automatikusan 

újraállítódik a szinkronizálás után. 

Manuális beállítás 

Amikor az óra BT ki van kapcsolva, akkor a következők szerint állítsa be az óra dátumát: 

1. Nyomja meg az S2 gombot a dátum megjelenítéséhez (a képernyő alján megjelenik a  ikon). 

2. Nyomja meg hosszan az S4 gombot a dátumbeállítás eléréséhez. 

3. Nyomja meg az S4 gombot, hogy kiválassza az évet, a hónapot és a napot (villogás jelzi a kiválasztást). 

4. Nyomja meg az S3 gombot az érték beállításához. 

5. Nyomja meg az S2 gombot a jelenlegi beállítás elmentéséhez. 
 
 

 

      
                                                                                             

S4 gomb 

 

S2 gomb 

 

S3 gomb 

 



    AZ ÉBRESZTÉS BEÁLLÍTÁSA 
 

Az APP beállítása 

Miután az órát összepárosította az APP-on keresztül a telefonnal, az APP 3 ébresztést tud beállítani az órán. 

Ez a beállítás csak az óra ébresztésének beállítására vonatkozik, a telefon ébresztéséhez semmi köze nincs. 

 

Az óra beállítása 
Az óra ébresztésének beállítását vagy módosítását a következők szerint végezze: 

1. Nyomja meg az S2 gombot ötször az ébresztési mód eléréséhez (a képernyő alján megjelenik a  ikon).  

2. Nyomja meg hosszan az S4 gombot az ébresztési beállítás eléréséhez. 

3. Nyomja meg az S4 gombot, hogy kiválassza az órát, a percet és a be/ki-t (villogás jelzi a kiválasztást). 

4. Nyomja meg az S3 gombot az érték beállításához. 

5. Nyomja meg az S2 gombot a jelenlegi beállítás elmentéséhez. 

 
 

 

 
 

     
   

S3 gomb 

 

S4 gomb 

 
S2 gomb 

 



 
    STOPPER ÓRA/IDŐZÍTŐ 

 

A stopper funkció használatához kérjük a következők szerint járjon el: 

1. Nyomja meg az S2 gombot hatszor a stopper óra eléréséhez (a képernyő alján megjelenik a  ikon).  

2. Nyomja meg az S3 gombot a kezdéshez/leállításhoz. 

3. Nyomja meg az S4 gombot az újraállításhoz (nyomja meg az S3 gombot a kezdéshez/leállításhoz). 

 
 

      
 

 
      
 
 

                                                                                          
 

 

S2 gomb 

 

S3 gomb 

 

S4 gomb 

 



VALÓS IDEJŰ SPORTOLÁSI ADATOK 
Az óra valós idejű sportolási adatok ellenőrzésére        

is használható az adott napra vonatkozóan: 

1. Nyomja meg az S2 gombot (2x, 3x, 4x, és a megfelelő 

ikonok megjelennek a képernyő alján, amely után láthatja 

a vonatkozó sportolási adatokat.  

        
2. Aznap: az adott napon 0:00-tól 23:59-ig 

3. A gyári beállítás 24 órás lépésszámláló üzemmód. 

Megjegyzés: az első 10 lépés nem valós idejű, mivel 

a rendszer a sétáló jellemzőit azonosítja, ez egy nor- 

mális jelenség.  
  

 

 

 

 

   

                                                  

 
 

     
      

S2 gomb 

 
Lépések száma Energiafelhasználás       Távolság 



BEJÖVŐ HÍVÁS ÉS ÜZENETEK JELZÉSE 
 

Bejövő hívás emlékeztető 

Miután az órát és a telefont összepárosította az APP által: bejövő hívás esetén a képernyő 

alján a  ikon folyamatosan villog, ezzel egyidejűleg az óra „bip-bip” jelzőhangot ad. 
 

Üzenet emlékeztető 

Miután az órát és a telefont összepárosította az APP által: új üzenet esetén a képernyő alján 

az  ikon folyamatosan villog, ezzel egyidejűleg az óra „bip-bip” jelzőhangot ad a 

használó értesítése érdekében. 

A támogatott üzenettípusok: SMS, QQ, WeChat, Twitter, Facebook, WhatsApp, Skype, 

stb. 

Ha az értesítési funkciót az APP-ban kikapcsolták bizonyos applikációk esetén, akkor az 

óra az adott applikációból érkező üzenetek esetén nem jelez. 
 

 
 

                                                                                     
 



 

           TÁVOLI FÉNYKÉPEZÉS 
 

A működtetés lépései 

1. Győződjön meg arról, hogy a BT kapcsolat 

a telefon és az óra között normális. 
 

2. Az APP menüsorából válassza a „Fényképezés” 

(’take a photo’) menüpontot. 

3. Nyomja meg az S3 gombot (kamerazár), a   

ikon a képernyő alján folyamatosan villog, ami 

azt jelenti, hogy a távoli fényképezés funkció 

aktív.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
     

S3 gomb 

 



 

           APP telepítése iPhone-ra 
 

1. Ha iPhone készüléket használ, az operációs rendszer iOS 7.0 vagy a feletti verzió (pl. iPhone 

4S vagy annál újabb modell) kell, hogy legyen, a bluetooth (BT) pedig 4.0 vagy a feletti. 

2. Az iPhone (vagy iPad) használatához szkennelje be a lenti QR kódot, vagy az APP letöltése és 

telepítése érdekében keressen rá az APP Store-ban az „XWatch” szóra. 

 

 

 

XWatch az iOS-hez 

 

 

3. A letöltött APP telepítésekor győződjön meg arról, hogy megengedte azt, hogy az APP a 

háttérben futhasson, illetve hogy a „megbízható applikáció” be legyen kapcsolva (ON). 

4. A telepítés folyamán ha a telefon bluetooth-a ki van kapcsolva (OFF), akkor kövesse az 

utasításokat és a BT-t kapcsolja be. 

5. A felhasználók kényelme érdekében ugyanazok a QR kódok jelennek meg a jelen használati 

útmutató különböző területein. Kérjük az Ön elhelyezkedése szempontjából alkalmazható QR 

kódot válassza ki és szkennelje be. 

 
 
                                           

                                                                                                                                                                 



 

APP telepítése Androidos telefonra 
 

1. Ha Androidos készüléket használ, az operációs rendszer Android 4.3 vagy a feletti verzió kell, 

hogy legyen, a bluetooth (BT) pedig 4.0 vagy a feletti. 

2. Az APP letöltése és telepítése érdekében szkennelje be a lenti QR kódot (szkennelés előtt 

telepítse a Google Play-t). 

 

 

 

XWatch az Androidhoz 

 

3. A letöltött APP telepítésekor győződjön meg arról, hogy megengedte azt, hogy az APP a 

háttérben futhasson, illetve hogy a „megbízható applikáció” be legyen kapcsolva (ON). 

4. A telepítés folyamán ha a telefon bluetooth-a ki van kapcsolva (OFF), akkor kövesse az 

utasításokat és a BT-t kapcsolja be. 

5. A felhasználók kényelme érdekében ugyanazok a QR kódok jelennek meg a jelen használati 

útmutató különböző területein. Kérjük az Ön elhelyezkedése szempontjából alkalmazható QR 

kódot válassza ki és szkennelje be. 

 



 

APP felhasználói regisztráció és bejelentkezés 
 

Felhasználói regisztráció 

1. Az első használat előtt hozzon létre egy  

felhasználói fiókot. 

2. A regisztráláshoz érvényes e-mail cím  

használata javasolt (a rendszer egy igazoló 

kódot küld erre a címre). 

3. Adja meg a regisztrációhoz szükséges  

információkat és fogadja el az általános  

felhasználói feltételeket a regisztráció  

befejezéséhez. 

 

Felhasználói belépés/login 

1. Adja meg a felhasználói nevét és a  

jelszavát az APP-ba való belépéshez. 

2. Az első belépéskor lehetséges, hogy  

személyes információkat (nem, szül. idő, 

magasság, súly, stb.) és sportolási célokat  

is meg kell adnia. Minél pontosabb a 

regisztráció, annál pontosabbak lesznek a  

mozgást figyelő adatok. 

 

 

 

 

FIGYELEM! 

A jelen használati útmutató az Androidos 

APP felületeket használja. Az iPhone APP  

felületek ettől enyhén eltérhetnek! 



 

A telefon és az óra összepárosítása 
 

Miután az óra a telefonra BT-n keresztül 

csatlakozott: 

1. Az órán lévő sportolási adatok időről  
időre feltöltődnek a szerverre. Ezek az 

adatok valós idejűen az APP-ból is 

ellenőrizhetőek. 

2. A mobiltelefonnal kapcsolatos infor- 

mációk azonnal megjelennek az órán. 

3. Az idő- és dátumszinkronizálási  

funkció aktív. 

4. A távoli fényképezés funkció aktív. 

5. A telefon és az óra azonnal össze- 

kapcsolódnak, ha a BT be van kapcsolva. 

 

A csatlakoztatás lépései: 

1. Kapcsolja be a bluetooth-t mind a  

telefonján, mind az órán, és győződjön 

meg arról, hogy a távolság a két eszköz 

között nem nagyobb, mint 5 méter. 

2. Nyissa meg az APP-ot a telefonján, 

majd kattintson a fő felület bal felső 

sarkában megjelenő ikonra (a menü 

eléréséhez). 

3. Nyomja meg az „Eszköz párosítás” 

(„device binding”) menüpontot. 

4. Amikor a telefon megtalálja az órát, 

nyomja meg az „Astrum SW150” feli- 

ratot a párosítás befejezéséhez. 

 



 

     A telefon és az óra szétválasztása 
 

Az emlékeztető funkció szüneteltetése 

Ha csak átmenetileg szeretné kikapcsolni az  

óra emlékeztető és egyéb kísérő funkcióit az  

óra és a telefon szétválasztása nélkül, akkor 

csak az óra bluetooth-át kell kikapcsolni. Ha  

újra bekapcsolja a BT-t, a telefon és az óra  

automatikusan összekapcsolódik, és az összes 

vonatkozó funkció folytatólagos lesz. Ha a szét- 

választást választja, akkor a következő alkalom- 

mal újra össze kell párosítania az órát és a 

telefont. 

 

A telefon és az óra szétválasztása 

1. Kattintson az APP fő oldalának bal felső  

sarkában található  ikonra (a menü 

eléréséhez). 
 

2. Nyomja meg az „Eszközök szétválasztása” 

(„device unbinding”) menüpontot. 
 

3. Megjegyzés: az óra és a telefon szétválasz- 

tásához még egy lépés szükséges: a telefon 

és az óra közötti bluetooth kapcsolat meg- 

szüntetése, kérjük ezt is hajtsa végre. 

 

 

 

 

 



 

                    Az APP működése 
 

Alapvető instrukciók 

1. A telepítés után a rendszer azonnal bemutatja 

az APP alapvető működését. 

2. Nyomja meg a  ikont az App főoldalának 

bal felső sarkában a menüsor eléréséhez. Ha újra  

megnyomja az ikont, újból visszatér a főoldalra. 

 

 A menü leírása 

1. Sportolási célok: az ideális testsúly, amit a 

felhasználó a mozgás által el szeretne érni, illetve 

a mozgásmennyiség, amit a felhasználó naponta 

célként kitűz. 

2. Baráti kör: a felhasználó más rendszer-/óra- 

felhasználókat is hozzáadhat barátként, illetve az  

ő sportolási besorolásukat is láthatja. 

3. Fényképezés: közvetlenül az APP-on keresztül, 

vagy pedig az órán lévő S3 gomb megnyomásával 

is lehet fényképet készíteni. 

4. Ébresztőóra: a felhasználó beállíthatja az ébresz- 

tést. 

5. Emlékeztető: a felhasználók be- és kikapcsolhat- 

ják a vonatkozó információkkal kapcsolatos érte- 

sítéseket. 

6. Eszköz párosítás: a telefon és az óra összepáro- 

sítása vagy szétválasztása 

7. Rólunk: kattintson a súgóra („Help”) az APP 

alapvető működésének megismeréséhez.  

 

 



 

    Az adatok feltöltése és frissítése 
 

Sportolási adatok feltöltése 

Ha az APP kapcsolódik az órához, a sportolási 

adatok automatikusan feltöltődnek a felhő alapú 

szerverre. 

 

Sportolási adatok frissítése 

Az APP főoldalán: a képernyő tetejéről kiindulva 

húzza le az oldalt (lást a jobb oldali képet), így 

megkapja az óra legfrissebb adatait és feltöltheti 

azokat a felhő alapú szerverre. 

 

FIGYELEM! 

A lépésszámláló használata előtt szinkronizálja 

az időt és a dátumot, különben a statisztikák 

torzulhatnak az óra és a szerver eltérő dátuma 

és ideje miatt! 

 

Az óra sportolási adatai először az APP-on 

keresztül a telefonba, majd onnan a felhő alapú 

szerverre töltődnek a telefon hálózatán (3G/4G  

vagy Wi-fi) vagy pedig GPRS-en keresztül.  

Az adatátvitel sikeressége érdekében kérjük  

győződjön meg a bluetooth kapcsolat meglétéről 

az óra és a telefon között, továbbá arról, hogy van 

normális mobiltelefon hálózat!  

 

  

 



 


