
SMARTZILLA Tuya Okosóra 

Használati útmutató 
 

 

 

Csomag tartalma: 

• 1 x Okosóra 

• 1 x Töltőkábel 

 

 



Leírás: 

1. Érintőképernyő: az óra adatait mutatja, a funkciók kiválasztásához 

húzza vagy érintse meg a képernyőt. 

2. Oldalsó gomb: nyomja meg és tartsa lenyomva az oldalsó gombot a 

bekapcsoláshoz, és nyomja meg az oldalsó gombot az óra felületre 

való visszatéréshez vagy a kijelző ki/be kapcsolásához. 

3. Szívritmus-érzékelő 

4. Véroxigénszint érzékelő 

5. Töltőpont 

 

 

Töltés: 

1. Mielőtt először használná az okosórát, győződjön meg róla, hogy 

teljesen feltöltötték. 

2. Az okosóra teljes feltöltése körülbelül 2 órát vesz igénybe. 

3. Győződjön meg róla, hogy a töltőkábel megfelelően illeszkedik az 

okosóra hátoldalán lévő töltőponthoz, majd csatlakoztassa a kábel 

másik végét egy áramforráshoz. 

 



Alkalmazás: 

Olvassa be a QR -kódot a SMARTZILLA alkalmazás letöltéséhez, vagy keresse 

meg a „Smartzilla” kulcsszót az App Store-ban vagy a Google Playen az 

applikáció letöltéséhez. 

 

 
SMARTZILLA 

 

Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobiltelefonján, és nyissa meg az 

alkalmazást. Válassza ki az "Automatikus szkennelés" lehetőséget a 

párosításhoz. 



Majd az órán felugrik 6 számjegyű kód, amit az alkalmazásba be kell írni. 

 
 

Funkciók: 

 

Tartsa lenyomva az oldalsó gombot 3 másodpercig az okosóra 

bekapcsolásához. A további lehetőségek megtekintéséhez lapozz fel/le vagy 

balra/jobbra. 

 
 

Az okosóra bekapcsolása után megjelenik az óralap. Hosszan nyomja meg és 

tartsa lenyomva 5 másodpercig, hogy kiválassza a különböző, Önnek tetsző 

óralapot. 

 



Főmenü: 

 
Fenti menü:  

 

 

Képernyő fényerő, a fényerő ikonra koppintva beállíthatja (+/-) a 
képernyő fényerejét. 

 
Beállítások. 

 

Jelenet választás, az előre beállított „Tap to Run” jelenetek közül. 
Egyszerűen vezérelheti okosotthonát. 

 
Telefon keresése. 

 
Kapcsolja ki az okosóráját. 

 
Információk, MAC-cím, szoftver verzió. 



Amazon Alexa: 

Beépített Alexa (hangvezérlés), Érintse meg ezt az ikont Alexa 

felébresztéséhez és kérdések feltevéséhez. 

 

         

Tartsa a készüléket az alkalmazáshoz 
csatlakoztatva.

 
 

Jelentkezzen be az Amazon fiókjába az 
alkalmazásból.  

 
 

 

Alexa felébresztése az okosóráról. 
 
 

 
 

 

 
 
 



Sport módok: 
Érintse meg ezt az ikont a sportágakat tartalmazó lista megnyitásához. Ha be 
akarja fejezni a sportot, csúsztassa balról jobbra a képernyőn az ujját, és 

érintse meg a "  " ikont a sport befejezéséhez és a sportadatok 
mentéséhez. 

 
 
Emlékeztető jelenik meg, ha a sportadatok elérik a kitűzött célt. 

 
Véroxigén szint: 

 
Pulzusmérő: 

 
Alvásfigyelő: 

 



Időjárás: 

 
Fényképezés: 

 
Zenevezérlés: 

 
Beállítások: 

 


