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Használati útmutató 

Töltés és felhelyezés 
Távolítsd el a Bfit fejegységet a csuklópántról úgy, ahogy az alábbi 
ábrán láthatjuk. Első használat előtt töltsd fel a fitness órát. Dugd be 
bármilyen USB töltőbe, vagy a számítógéped USB portjába. Töltés 
közben a fehér LED villog, majd a villogás abbamarad, ha az eszköz 
feltöltődött. A töltés körülbelül fél órát vesz igénybe. 

BFit 
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Irányítás 
A fitness óra irányítható a csukló mozgásával, vagy érintéssel. 
A képen látható mozgás aktiválja a kijelzőt, melyen megjelenik az 
aktuális idő. Ez a funkció a mobil alkalmazás segítségével ki/bekap-
csolható. 

Bfit órával végezhető műveletek: 

Művelet Fitness óra üzemeltetése 

Eszköz 
bekapcsolása 

Érintsd hosszan a kijelzőt. 

Kijelző 
bekapcsolása 

 

Érintsd meg a kijelzőt, vagy 
forgasd a csuklód vízszintes 
helyzetbe. 

Eszköz 
kikapcsolása 

Húzd végig az ujjad balról jobbra a kijelzőn, amíg 
meg nem jelenik ez az ikon  . Ekkor érintsd meg 
a kikapcsolást jelző ikont  . A kikapcsoláshoz 
érintsd hosszan a kijelzőt. 

Belépés  
a menübe 

Húzd végig az ujjad balról jobbra 
a kijelzőn. 

Böngészés  
a menüpontok 
között  

Érintsd meg a kijelzőt a kezdőké-
pernyőn, vagy a menüben.

Kiválasztás 
megerősítése 

Érintsd hosszan a kijelzőt. 

Fitness karpánt funkciói

Idő Lépésszámláló 

Dátum Kalóriaégetés számláló

Bluetooth kapcsolat Kamera távvezérlés  

Kapcsolat megtalálása Inaktivitás jelző 

Alvásfigyelő  Ébresztő 

Telefon helyzete       Hívás kijelzése 

Fitness óra kikapcsolása  Bejövő üzenetek kijelzése 

Nap 
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Mobil alkalmazás telepítése, fitness óra párosítása 
Az eszköz kompatibilis iOS-el (7.0 vagy magasabb) és Androiddal (4.4 
és magasabb). Az alkalmazást az alábbi linkekről tudod letölteni:

http://tech.lamax-electronics.com/
BFit/BFit-app-app-store

http://tech.lamax-electronics.com/
BFit/BFit-app-google-play

Kapcsold be a Bluetooth-t az okostelefonodon. Kapcsold be a BFit 
órád. Ha az eszköz nincs párosítva, akkor keresés üzemmódban van 
és ez az ikon jelenik meg az idő mellett, az akkumulátor állapota 
felett. Ha összekapcsolódtak, ez az ikon  jelenik meg az idő mel-
lett, az akkumulátor állapota felett. A pontos idő megjelenítéséhez, 
először szinkronizálja azt, az applikáción keresztül.

Alvásfigyelő 
Húzd végig az ujjad balról jobbra a kijelzőn, amíg meg nem jelenik 
ez az ikon  . A karpánt ezután rövidet vibrál, megjeleníti a pontos 
időt, valamint ezt az ikont . Ekkor az alvásfigyelő aktiválva 
van. Az alvásfigyelő kikapcsolásához nyomd hosszan a kijelzőt. 
A kijelző ekkor kigyullad, rövidet rezeg, és a kapcsolat ikon ismét 
megjelenik az idő mellett. Az automatikus alvásfigyelőt a telefonos 
applikációban engedélyezheted.

Ébresztő 
Az alkalmazásban válaszd az ébresztő beállítását. Állítsd be az 
ébresztés napját és idejét. Az előre beállított időpontban a fitness óra 
ezt az ikont fogja mutatni  és vibrál. 

Inaktivitás jelző 
Az alkalmazásban be tudsz állítani egy időtartományt, amelyben 
szeretnéd, hogy a Bfit mozgásra ösztönözzön. Ha túl sokáig vagy 
inaktív ebben az időintervallumban, akkor rezegni fog, és ez az ikon 
jön fel .

Telefon helyzete 
Navigáld a telefonhoz csatlakoztatott fitness óra menüjét erre az 
ikonra . Nyomd hosszan a kijelzőt amíg a karpánt elkezd rezegni. 
A telefon ekkor elkezd csörögni vagy rezegni, attól függően, hogy 
mire van állítva.

Telefon kamerájának távvezérlése 
Keresd meg az applikációban a kamera irányítása menüpontot. Ekkor 
ez az ikon  jelenik meg a párosodott fitness órán. Fotó készítésé-
hez nyomd hosszan a Bfit kijelzőt. 
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Bejövő üzenetek, és hívások jelzése 
Keresd meg az alkalmazásban a bejövő hívás és üzenet értesítési 
beállításokat. Válaszd ki mely értesítések jelenjenek meg az órádon. 
Ha az értesítés nem jelenik meg a képernyőn, annak ellenére, hogy 
az óra a telefonhoz csatlakoztatva van, és az értesítések is be vannak 
kapcsolva, húzd ki, majd csatlakoztasd újra az USB-s egységet, 
valamint az applikációban kapcsold ki, majd vissza az értesítéseket. 

Víz és porálló 
A fitness óra ellenáll a víznek és az idegen anyagoknak az IP67-es 
szabvány szerint. Ez azt jelenti, hogy a készülék 1 méterig 30 percig 
vízálló, valamint ellenáll az idegen anyagoknak, mint például a por. 

Technikai paraméterek 
Bluetooth v 4.0

Kijelző 0.91“ OLED

Kijelző súlya 9 g

Készülék súlya 26 g

Méretek 46 mm x 18.7 mm x 7.9 mm

Töltés USB 5 V / 0.5 A

Akkumulátor 3.7V 75mAh Li-Ion 

Vízállóság IP67-es szabványnak megfelelően, 1 méterig,  
30 percig vízálló 

Kompatibilitás iOS 8+ és Android 4.4+ *

* Az egyes gyártók által módosított Android verzióknál esetleg nehézségek 
léphetnek fel Bluetooth csatlakozáskor. Az alábbi linkre kattintva tájéko-
zódhat ezen gyártók Android verzióiról: www.lamax-electronics.com/BFit/
compatibility.

A termékhez, és a mobilapplikációhoz részletes útmutatót 
találsz az alábbi linken:

http://tech.lamax-electronics.com/download/ 
BFit_manual.pdf


