
Óra számlap gesztusok
1. A képernyőt lefelé húzva a gyorsmenü jelenik meg.
2. Felfelé húzva láthatjuk a funkciókat lefelé lapozva pedig böngészhetünk köztük.

Funkciók:
Sport módok:
Nyolc sportmód közül választhatunk. 1. ábra

Sport adat:
Itt nyomon követhetjük a lépésszámot, a távolságot és az elégetett kalóriát 2. ábra

Alvási adatok:
Az alkalmazás automatikusan rögzíti az alvási adatokat, beleértve a teljes alvásidőt és mélyalvást könnyű alvást. 3. ábra

Pulzus, vérnyomás, véroxigén
A pulzus, vérnyomás és véroxigénszint könnyedén nyomon követhető az órán, valamint az alkalmazáson belül állíthatunk be 
riasztási szintet pl. a pulzusra és ha eléri a szintet az óra rezgéssel jelzi. 4. ábra

Hívásfunkció (Phone)
Hívások indítása és fogadása kihangosítva. Az applikáción keresztül az óra csatlakoztatása után külön a Bluetooth-on keresztül 
is csatlakoztatni kell az órát a telefonhoz, hogy a hívásfunkció működjön.

Kedvenc névjegyek
Az applikáción belül 8 névjegyet lehet kiválasztani, amelyeket az órába át lehet tölteni a contact listába.

Relaxációs légzés
Légző gyakorlat ami segít megszabadulni a stressztől. 5. ábra

Időjárás információ
Az időjárás ablak mutatja az aktuális hőmérsékletet, a napi minimum és maximumot. Ha lefelé lapozunk láthatjuk a következő 
6 nap előrejelzését. 6. ábra

Riasztás 
Az alkalmazáson keresztül be tudunk állítani riasztásokat amit az órán keresztül láthatunk, illetve ki/be kapcsolhatunk.

Stopper
Stopper indítása, leállítása és újraindítása.

Zene lejátszás
Az órán keresztül irányíthatod a zenelejátszást, számot válthatsz, elindíthatod, leállíthatod és a hangerőt is állíthatod.

Hangrögzítő (recorder)

Értesítés jelző
Az óra nemcsak a bejövő hívásokat jelzi hanem többek között a gmail, instagram, messenger, sms, viber stb üzenetekről is 
értesítést küldd melyeket az órán el is olvashat. Az értesítések megjelenítését engedélyezni kell az applikációban

Kamera irányítás
Az órával távoltól tudjuk irányítani a telefonon a fényképező funkciót. Először nyissuk meg a
telefonon a kamera alkalmazást majd az az órán a kijelző érintésével vagy az óra megrázásával készíthetünk képet. 7. ábra 

Beállítások
Itt tudjuk állítani a fényerőt, itt van a riasztás is, a stopper, valamint itt lehet gyári beállításokat vissza állítani, újraindítani, 
illetve az alkalmazás QR kódját megjeleníteni.

Ivás emlékeztető
Az alkalmazáson keresztül be lehet állítani napi célt, valamint azt, hogy milyen időközönként figyelmeztessen az óra az ivásra. 
8. ábra

Játék (Young Bird)

Quazar Q-YPRO20 PHONE unisex okosóra hívás funkcióval

Alkalmazás letöltése
A QR kód alapján, vagy a Play Store/App sto-
re-ból töltsük le a DaFit alkalmazást. Engedé-
lyezzük a Bluetooth-ot és a helymeghatározást 
a telefonon.  Az alkalmazás engedélyt fog kérni 
a Bluetooth használatára és az értesítések meg-
jelenítésére.

Óra töltése
A kábelt dugjuk be egy adapterbe, vagy a 
számítógép USB csatlakozójába. A mágneses 
részt pedig az óra aljára csatlakoztassuk.

Kompatibilitás: iOS 10, vagy fejlettebb / Android 4.4 
vagy fejlettebb 
Bluetooth verzió: 5.1 
Kijelző:  HD kijelző 1,7 inch 280*240 pixel 
Vízállóság: IP67, Por és vízálló. Használható kézmosás 
és zuhanyozás közben is. Vízbe merülés ellen védett 15 
percig. Úszás közbeni használatra nem alkalmas. 
Tartozékok: Magyar nyelvű használati utasítás 
Töltőkábel 
Működési idő: 6-12 nap használattól függően, például 
fényerő és pulzus-vérnyomás mérés sűrűsége 
Készenléti idő: 30 nap 
Alapanyag: Cink és alumínium ötvözet, szilikon szíj 
Akkumulátor: 190 mAh 
Méret: Órával együtt mérve a szíj 160-245 mm közötti 
csuklóméretre állítható / kijelző mérete 33*41 mm, 
az óra teljes mérete 34*44 mm / 1,7 inches HD kijelző 
Applikáció: Da Fit 
Súly: 47 g 

Használati utasítás

NYISSA MEG AZ ADORHEALTH ALKALMAZÁST

CSATLAKOZÁS BEFEJEZŐDÖTT

ÓRA TÖLTÉSE FUNKCIÓK
Sport módok

AdorHealth APP
A kábelt dugjuk be egy adapterbe, vagy a számítógép USB 
csatlakozójába. A mágneses részt pedig az óra aljára csatlakoztassuk.

A képernyőt fel/le húzva az 
óra számlapjának kinézetét 
tudjuk változtatni 
(alkalmazásban több tucat 
kinézetből tudunk 
választani). 

Jobbra húzva a 
gyorsmenü jelenik 
meg.

Az alkalmazáson keresztül 18 sport mód közül 
választhatunk. 

Sport adat
Itt nyomon követhetjük a lépésszámot, a 
távolságot és az elégetett kalóriát.

Alvási adatok
Az alkalmazás automatikusan rögzíti az alvási 
adatokat, beleértve a teljes alvásidőt és 
mélyalvást könnyű alvást. Részletesebb nézet 
az alkalmazásban.

Pulzus, vérnyomás, véroxigén
A pulzus, vérnyomás és véroxigénszint 
könnyedén nyomon követhető az órán, 
valamint az alkalmazáson belül állíthatunk be 
riasztási szintet pl. a pulzusra és ha eléri a 
szintet az óra rezgéssel jelzi.

Női egészségügyi segéd   
Megkönnyíti a menstruációs ciklus nyomon 
követését. Az óra emlékeztet a ciklus első 
napjára.

Relaxációs légzés
Légző gyakorlat ami segít megszabadulni a 
stressztől egy napi 2-5 perc ráfordításával. 
Emlékeztetőt is be lehet állítani, hogy ne 
felejtsük el.

Időjárás információ
Az időjárás ablak mutatja az aktuális 
hőmérsékletet, a napi minimum és 
maximumot. Ha lefelé lapozunk láthatjuk a 
következő 3 nap előrejelzését.

Riasztás Telefon keresés
Az alkalmazáson keresztül be tudunk állítani 
riasztásokat amit az órán keresztül láthatunk, 
illetve ki/be kapcsolhatunk.

Stopper
Stopper indítása, leállítása és újraindítása.

Zene lejátszás
Az órán keresztül irányíthatod a zenelejátszást, 
számot válthatsz, elindíthatod, leállíthatod és a 
hangerőt is állíthatod. 

Ezzel a funkcióval megkeresheti a telefonját, 
ha éppen nem emlékszik, hogy hová tette le

Értesítés jelző
Az óra nemcsak a bejövő hívásokat jelzi hanem 
többek között a gmail, instagram, messenger, 
sms, viber stb üzenetekről is értesítést küldd 
melyeket az órán el is olvashat. Az értesítések 
megjelenítését engedélyezni kell az 
applikációban

Beállítások

Kamera irányítás
Az órával távoltól tudjuk irányítani a telefonon a 
fényképező funkciót. Először nyissuk meg a 
telefonon a kamera alkalmazást majd az az órán 
a kijelző érintésével vagy az óra megrázásával 
készíthetünk képet.

Itt tudjuk állítani a fényerőt, a kijelző világítási 
idejét, valamint itt lehet gyári beállításokat 
vissza állítani, újraindítani, illetve az alkalmazás 
QR kódját megjeleníteni.

Ivás emlékeztető
Az alkalmazáson keresztül be lehet állítani napi 
célt, valamint azt, hogy milyen időközönként 
figyelmeztessen az óra az ivásra.

Számlap testreszabása

Aktivitás figyelmeztető
Ezt a funkciót beállítva emlékeztet, hogy 
keljünk fel és mozogjunk.

Az applikációban a "felszerelés" menüben a 
csatlakoztatott órára kattintva válassza a 
"Telefonos központ" lehetőséget. Közel 100 
számlapból választhat, vagy kialakíthat saját 
fotóból egyedi óralapot is

Szoftver frissítés
Itt tudjuk frissiteni az óra szoftverétMiután az óra csatlakozott az telefonhoz a későbbiekben a 

csatlakozás automatikusan megtörténik majd a háttérben. 
Önnek nem kell ismételten az órát a telefonhoz kapcsolni, 

ha hatókörön kívülre került. 
A csatlakozás létrejön, ha ismét bluetooth hatótávon belülre kerül.

Q-H30 A QR kód alapján, vagy a Play Store/App store-ból töltsük le az 
Adorhealth alkalmazást. Engedélyezzük a Bluetooth-ot és a 
helymeghatározást a telefonon. 

Az alkalmazás engedélyt fog kérni a Bluetooth használatára és az 
értesítések megjelenítésére.

FUNKCIÓK FUNKCIÓK FUNKCIÓK FUNKCIÓK

Balra húzva láthatjuk a 
funkciókat, lefelé lapozva 
pedig böngészhetünk 
köztük.

FUNKCIÓKÓRA SZÁMLAP GESZTUSOK

ESZKÖZ KERESÉSE ÉS CSATLAKOZÁSA A TELEFONHOZ

ELSŐ LÉPÉSEK

 "FELSZERELÉS" MENÜRE (ALUL A 3. A SORBAN) ÉS ADJA HOZZÁ AZ ÓRÁT. 
AZ ÓRA H30 NÉVEN ÉS A MAC ADDRESS ADATAIVAL AZONOSÍTHATÓ. AZ ÓRA 

BLUETOOTH NEVÉT KÉSŐBB EGYEDIRE VÁLTOZTATHATJA

TECHNIKAI ADATOK
Működési környezet: -5 és 45 Celsius között

Kompatibilitás: iOS 10, vagy fejlettebb / Android 4.4 vagy fejlettebb 

Bluetooth verzió: 4.0 

Kijelző: HD kijelző 1,3 inch 240*240 pixel 

Vízállóság: IP68 

Tartozékok: Magyar nyelvű használati utasítás / Töltőkábel 

Működési idő: 6-10 nap használattól függően, 
például fényerő és pulzus-vérnyomás mérés sűrűsége 

Készenléti idő: 30 nap 

Alapanyag: Cink és alumínium ötvözet, szilikon szíj 

Akkumulátor: 200 mAh 

Méret: 145-190 mm között állítható szíj / 1,3 inches HD kijelző 
a teljes kör felületen / kijelzős mérete 35 mm, 
az óra teljes mérete 45 mm 

Applikáció: AdorHealth magyar nyelvű 

Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság:

A garanciális, vagy szavatossági jogok érvényesítéséhez a
termékhez nem szükséges garanciajegy, elegendő a termék 
vásárlásakor kapott számla bemutatása.

Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti számlá-
val együtt a számlán szereplő viszonteladónkat,
vagy forduljon a használati utasítás fejlécében található 
ügyfélszolgálatunkhoz.

Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti
számla bemutatásával lehetséges!

Forgalmazó:  4PRO Kft. 
2347 Bugyi, Nőszirom u.2.
Web: www.quazar.hu
Tel.: +36-70/610-3316, +36-30/253-9001
Email: info@quazar.hu

Használati utasítás
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távolságot és az elégetett kalóriát.

Alvási adatok
Az alkalmazás automatikusan rögzíti az alvási 
adatokat, beleértve a teljes alvásidőt és 
mélyalvást könnyű alvást. Részletesebb nézet 
az alkalmazásban.

Pulzus, vérnyomás, véroxigén
A pulzus, vérnyomás és véroxigénszint 
könnyedén nyomon követhető az órán, 
valamint az alkalmazáson belül állíthatunk be 
riasztási szintet pl. a pulzusra és ha eléri a 
szintet az óra rezgéssel jelzi.

Női egészségügyi segéd   
Megkönnyíti a menstruációs ciklus nyomon 
követését. Az óra emlékeztet a ciklus első 
napjára.

Relaxációs légzés
Légző gyakorlat ami segít megszabadulni a 
stressztől egy napi 2-5 perc ráfordításával. 
Emlékeztetőt is be lehet állítani, hogy ne 
felejtsük el.

Időjárás információ
Az időjárás ablak mutatja az aktuális 
hőmérsékletet, a napi minimum és 
maximumot. Ha lefelé lapozunk láthatjuk a 
következő 3 nap előrejelzését.

Riasztás Telefon keresés
Az alkalmazáson keresztül be tudunk állítani 
riasztásokat amit az órán keresztül láthatunk, 
illetve ki/be kapcsolhatunk.

Stopper
Stopper indítása, leállítása és újraindítása.

Zene lejátszás
Az órán keresztül irányíthatod a zenelejátszást, 
számot válthatsz, elindíthatod, leállíthatod és a 
hangerőt is állíthatod. 

Ezzel a funkcióval megkeresheti a telefonját, 
ha éppen nem emlékszik, hogy hová tette le

Értesítés jelző
Az óra nemcsak a bejövő hívásokat jelzi hanem 
többek között a gmail, instagram, messenger, 
sms, viber stb üzenetekről is értesítést küldd 
melyeket az órán el is olvashat. Az értesítések 
megjelenítését engedélyezni kell az 
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ha éppen nem emlékszik, hogy hová tette le

Értesítés jelző
Az óra nemcsak a bejövő hívásokat jelzi hanem 
többek között a gmail, instagram, messenger, 
sms, viber stb üzenetekről is értesítést küldd 
melyeket az órán el is olvashat. Az értesítések 
megjelenítését engedélyezni kell az 
applikációban

Beállítások

Kamera irányítás
Az órával távoltól tudjuk irányítani a telefonon a 
fényképező funkciót. Először nyissuk meg a 
telefonon a kamera alkalmazást majd az az órán 
a kijelző érintésével vagy az óra megrázásával 
készíthetünk képet.

Itt tudjuk állítani a fényerőt, a kijelző világítási 
idejét, valamint itt lehet gyári beállításokat 
vissza állítani, újraindítani, illetve az alkalmazás 
QR kódját megjeleníteni.

Ivás emlékeztető
Az alkalmazáson keresztül be lehet állítani napi 
célt, valamint azt, hogy milyen időközönként 
figyelmeztessen az óra az ivásra.

Számlap testreszabása

Aktivitás figyelmeztető
Ezt a funkciót beállítva emlékeztet, hogy 
keljünk fel és mozogjunk.

Az applikációban a "felszerelés" menüben a 
csatlakoztatott órára kattintva válassza a 
"Telefonos központ" lehetőséget. Közel 100 
számlapból választhat, vagy kialakíthat saját 
fotóból egyedi óralapot is

Szoftver frissítés
Itt tudjuk frissiteni az óra szoftverétMiután az óra csatlakozott az telefonhoz a későbbiekben a 

csatlakozás automatikusan megtörténik majd a háttérben. 
Önnek nem kell ismételten az órát a telefonhoz kapcsolni, 

ha hatókörön kívülre került. 
A csatlakozás létrejön, ha ismét bluetooth hatótávon belülre kerül.

Q-H30 A QR kód alapján, vagy a Play Store/App store-ból töltsük le az 
Adorhealth alkalmazást. Engedélyezzük a Bluetooth-ot és a 
helymeghatározást a telefonon. 

Az alkalmazás engedélyt fog kérni a Bluetooth használatára és az 
értesítések megjelenítésére.

FUNKCIÓK FUNKCIÓK FUNKCIÓK FUNKCIÓK

Balra húzva láthatjuk a 
funkciókat, lefelé lapozva 
pedig böngészhetünk 
köztük.

FUNKCIÓKÓRA SZÁMLAP GESZTUSOK

ESZKÖZ KERESÉSE ÉS CSATLAKOZÁSA A TELEFONHOZ

ELSŐ LÉPÉSEK

 "FELSZERELÉS" MENÜRE (ALUL A 3. A SORBAN) ÉS ADJA HOZZÁ AZ ÓRÁT. 
AZ ÓRA H30 NÉVEN ÉS A MAC ADDRESS ADATAIVAL AZONOSÍTHATÓ. AZ ÓRA 

BLUETOOTH NEVÉT KÉSŐBB EGYEDIRE VÁLTOZTATHATJA

TECHNIKAI ADATOK
Működési környezet: -5 és 45 Celsius között

Kompatibilitás: iOS 10, vagy fejlettebb / Android 4.4 vagy fejlettebb 

Bluetooth verzió: 4.0 

Kijelző: HD kijelző 1,3 inch 240*240 pixel 

Vízállóság: IP68 

Tartozékok: Magyar nyelvű használati utasítás / Töltőkábel 

Működési idő: 6-10 nap használattól függően, 
például fényerő és pulzus-vérnyomás mérés sűrűsége 

Készenléti idő: 30 nap 

Alapanyag: Cink és alumínium ötvözet, szilikon szíj 

Akkumulátor: 200 mAh 

Méret: 145-190 mm között állítható szíj / 1,3 inches HD kijelző 
a teljes kör felületen / kijelzős mérete 35 mm, 
az óra teljes mérete 45 mm 

Applikáció: AdorHealth magyar nyelvű 

Garanciajegy, garanciális ügyintézés, szavatosság:

A garanciális, vagy szavatossági jogok érvényesítéséhez a
termékhez nem szükséges garanciajegy, elegendő a termék 
vásárlásakor kapott számla bemutatása.

Garanciális meghibásodás esetén kérjük, keresse az eredeti számlá-
val együtt a számlán szereplő viszonteladónkat,
vagy forduljon a használati utasítás fejlécében található 
ügyfélszolgálatunkhoz.

Garanciális javítás, vagy csere ügyintézés az eredeti
számla bemutatásával lehetséges!

Forgalmazó:  4PRO Kft. 
2347 Bugyi, Nőszirom u.2.
Web: www.quazar.hu
Tel.: +36-70/610-3316, +36-30/253-9001
Email: info@quazar.hu

Használati utasítás
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