
OKOSÓRA TWINKLER TKY-DTX  

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

Köszönjük, hogy okosóránkat választotta. Elolvashatja ezt a kézikönyvet, és 
alaposan megismerheti a berendezés használatát és működését. 

A Társaság fenntartja a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül módosítsa a 
kézikönyv tartalmát. 

 

 



A termékcsomag tartalmazza: Smart Watch * 1, Szíj * 1, Felhasználói 

kézikönyv * 1, Töltőkábel * 1. 

1. Funkció leírása 

1.1  Gomb 

 

  

 

A gomb: Hosszan nyomja meg a BE / KI kapcsoláshoz, rövid megnyomásával 

kapcsolja be / ki a képernyőt. 

B gomb: Érintőképernyő, támogatja a teljes érintőképernyőt. 

1.2 Az akkumulátor töltése 

Mágneses töltés, az alábbiak szerint: 



 

  

* Felhívjuk figyelmét, hogy a töltőkábel két érintkezője nem érintkezhet 

egyszerre a vezetővel, ami az áramkör égését okozza. 

1.1 Készenléti tárcsázási felület 

1) Csúsztassa jobbra a menübe történő belépéshez, a menüfunkció az alapértelmezett 

intelligens stílus, adja meg a menüfunkciót, és csúsztassa fel / le / balra / jobbra a menüfunkció 

ikonjának megtekintéséhez. 

2) Csúsztassa lefelé a menübe való belépéshez: Bluetooth-kapcsolat állapota / Parancsikon 

beállítása / Akkumulátor kapacitása / Fényerő beállítása 

3) Csúsztassa balra a Lépések / Időjárás / Szívritmus / Alvásrögzítés / Gyorsparancs funkció 

funkció eléréséhez. 

 4) Csúsztassa felfelé, hogy belépjen az információs felületre. 

 5) Tartsa lenyomva a készenléti tárcsázási felületet a tárcsák kiválasztásához, a kiválasztás 

lenyomva tartása után sikeresen be fog állítani. 

1.2 Push üzenet 

A készenléti felületen csúsztassa fel a push üzenet felületét, és az óra az alkalmazáshoz van kötve. 

Az értesítési engedély engedélyezésének előfeltétele, hogy a mobiltelefon értesítési sávjára 



érkező új üzenetek az órára tolódjanak. Összesen 15 üzenet menthető. A 15 üzenet tárolása után 

a beérkezett üzenetek felülírják a korábban kapott üzeneteket. 

1.3 Csúsztassa le a menüt 

A készenléti felületen csúsztassa lefelé a menü 

• 1  Az ikon a Bluetooth kapcsolat állapotát mutatja; akkumulátor-kapacitás 

• 2  Kattintson az első ikonra az energiatakarékosság be és kikapcsolásához 

• 3 Kattintson a ikon funkcióra a parancsikon funkció beállításához (Képernyő megjelenítése 

/ Nyelvválasztás / Rezgésintenzitás / Menü stílus / QR-kód, / Névjegy) 

• 4  Kattintson a "QR-kód" gombra, és olvassa be az APP letöltéséhez 

• 5.  Kattintson a „telefon keresése” ikonra a telefonkeresés funkcióhoz (Kell, hogy legyen 

csatlakozzonszerk a APP) 

• 6.  Kattintson az ikonra a be- vagy kikapcsoláshoz "Ne zavarjanak üzemmódot" 

•  7  Kattintson az ikonra a képernyő fényereinek beállításáhozs 

1.4 Lépésszámláló 

A lépésszámolás alapértelmezés szerint engedélyezve van, az interfész megjeleníti az óra 

aktuális lépésszámát, és az adatokat minden nap 12 órakor törli. 

1.5 Alvás monitor 

Az alvásfigyelés időtartama: 21:00 és másnap 09:00 között, az óra adatokat generál. Az 

alvásfigyelésből való kilépés után az óra alvási adatai szinkronizálhatók az APP-vel az alkalmazás 

kötése után 

1.6 Bluetooth zene 

Android: Miután az óra csatlakozik a mobiltelefon APP-hez, bekapcsol a mobiltelefon 

zenelejátszója, vezérelheti a zene lejátszását / szüneteltetését, növelheti és csökkentheti a 

hangerőt, és átválthatja az óra zeneszámait; 



iOS: Az óra az APP-hez van kötve, bekapcsol a mobil zenelejátszó, az óra vezérelheti a zene 

lejátszását / szüneteltetését, növelheti és csökkentheti a hangerőt, és válthat zeneszámokat. 

1.7 Sport mód (séta, futás, mászás, kosárlabda, tollaslabda) 

1.7.1 Válassza ki a megfelelő sport módot, kattintson a képernyőre, írja be a 3, 2, 1 

visszaszámlálást a megfelelő sport módba való belépéshez; csúsztassa jobbra a képernyőt a 

sport felület végére ugráshoz, kattintson a "□" gombra a sport befejezéséhez és az adatok 

mentéséhez 

1.7.2 Ha a távolság meghaladja a 200 métert, vagy az edzés ideje meghaladja az 5 percet, 

elmentheti az edzés adatait; ha ez kevesebb, mint ez a feltétel, a gyakorlat mentésének vége 

felugrik egy gyorsmező: "Az adatok túl kevések a mentéshez" (Különböző sportadatok csak az 

aktuális felületen menthetők; kilépés után a sportadatok csak lépésadatok mentése) 

1.8 Pulzusszám 

Helyezze az órát helyesen a csuklóra (bal / jobb kéz), lépjen be a pulzusszám menübe nak nek 

mérje meg a pulzus értékét. A teszt 45 másodpercet vesz igénybe. A pulzusszám világítután 

kikapcsolt 3 másodperccel a teszt után befejezett. 

1.9 Vérnyomás 

Helyezze az órát helyesen a csuklóra (bal / jobb kéz), lépjen be a vérnyomás menübe, kezdje el 

mérni és szerezzen be egyetlen vérnyomásértéket. 

1.10 Vér oxigén 

Helyesen tegye az órát a csuklóra (bal kéz / jobb kéz), adja be a vért oxigén menüben kezdje el a 

mérést és szerezzen be egyetlen vért oxigén érték. 

 

1.11 EKG 

Helyezze az órát helyesen a csuklóra (bal / jobb kéz), írja be az órát EKG menüben kezdje el mérni 

és szerezzen be egy példányt EKG érték. 



1.12 Stopperóra 

Kattintson a stopperóra az időzítési felület megadásához, majd kattintson a gombra " Rajt"ikont 

az időzítés megkezdéséhez, majd a szüneteltetéshez kattintson ismét az ikonra. Húzza jobbra a 

képernyőn a kilépéshez, majd írja be újra a stoppert. Az előző időpont törlődik és újraindul. 

1.13 Telefon keresése 

Miután az óra az alkalmazáshoz van kötve, kattintson az órára a telefon megtalálásához, és a 

telefon rezegni vagy csengeni fog, hogy emlékeztesse. 

1.14 Beállítás 

1.14.1 Mozgásszegény emlékeztető 

A kapcsoló alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Az alkalmazás csatlakoztatása után az 

alkalmazás be- vagy kikapcsoló funkcióval rendelkezik, és az óra funkció be- vagy kikapcsolható. 

1.14.2  Emelje fel a kezét a képernyő világosabbá tételéhez 

A kapcsoló alapértelmezés szerint ki van kapcsolva. Miután csatlakozott az APP-hez, aTOVÁBB és 

KI az APP funkciói vezérelhetik az óra be- és kikapcsolásának funkcióját. 

1.14.3  Rendszer 

1) Ellenőrizze az óra Bluetooth nevét / Bluetooth címét / verziószámát 

2) Állítsa vissza a gyári beállításokat, kattintson a Gyári beállítások visszaállítása gombra, az óra 

visszatér a gyári állapotba 

3) Állítsa le, a kikapcsolás gombra kattintva az óra leáll 

1.14.4 A képernyő a következő funkciókat tartalmazza 

1) Kattintson a tárcsa váltására 

2) Hosszan nyomja meg a tárcsaválasztási funkció eléréséhez, csúsztassa balra és jobbra a tárcsa 

kiválasztásához 

3) Fényerő beállítása, kattintson a képernyő fényerejének beállításához 



4) A képernyő időtartama, kattintson a képernyő időtartamának beállításához 

5) A fényes képernyő időtartama, amikor felemeli a kezét, kattintson a fényes képernyő 

időtartamának beállításához a funkcióhoz. 

1.14.5  Nyel kínválasztás 

Kattintson az óra nyelvének váltására 

1.14.6  Menü stílusa 

Kattintson a menü stílusának kiválasztásához  

1.14.7  QR-kód 

A QR-t kód az APP letöltéséhez 

1.14.8 Rezgő 

Kattintson a rezgés intenzitásának beállításához 

二 ．Alkalmazás letőltése 

1. APP Letöltési módszer 

1.1 QR-kód letöltése QR-kód letöltése 

 

1.2  App bolt  



Android rendszer: Google Play "FitcloudPro" letölthető 

IOS rendszer: "FitcloudPro" az APP Store-ban letölthető 

Android: „FitcloudPro” telepített alkalmazás ikon látható az ábrán:  

iOS: "FitcloudPro" telepített alkalmazás ikon látható az ábrán:  

 

3 Kötelező Bluetooth 

3.1 Unbind kb állapot:  

Az óra bekapcsolása után a Bluetooth már keresett. 

Után bekapcsolva az APK / APP, menjen az "Eszköz" elemhez - Eszköz hozzáadása - kattintson a 

"Start" gombra a kereséshez, válassza ki a "kattintson" gombra a megfelelő óra eszköz nevét, és 

sikeresen megkötheti az órát az alkalmazáshoz. 

3.2 Alkalmazás állapota ：  

Nézési idő szinkronizálása: Miután az óra és az alkalmazás sikeresen összekapcsolódott, 

kattintson az óra és a telefon szinkronizálásához. 

3.3 Keresse meg az eszközt 

Miután sikeresen lekötötte az órát az alkalmazáshoz, kattintson a telefonos alkalmazásra az óra 

és az óra megtalálásához akarat egyszer világít és rezeg 

3.4 Adatok szinkronizálása 

Az óra és az alkalmazás sikeres összekapcsolása után az óra egészségügyi adatai 

szinkronizálhatók az alkalmazással; Bekapcsol alvás, lépések, kattintson a dátum kiválasztásához, 

kattintson az ikonra a jobb felső sarokban, hogy megossza az aktuális interfész adatait a QQ, 

WeChat, WeChat barátok, Sina Weibo, Twitter; 

 

 



3.5  Push üzenet 

Az óra és az alkalmazás sikeres összekapcsolása után bekapcsol a megfelelő értesítési engedélyt 

a mobiltelefon-rendszerben, írja be a "Tovább" - "Alkalmazásértesítés" alkalmazást, és bekapcsol 

a megfelelő harmadik féltől származó alkalmazás. 

3.5.1. Bejövő értesítés ： 

Kapcsolja be a hívásértesítést a személyes alkalmazásban. Amikor a telefon fogadja a hívást, az 

óra felderül ésrezgő. 

3.5.2. SMS értesítés 

Bekapcsolaz SMS értesítést a személyes alkalmazásban. Amikor a mobiltelefon egy vagy több 

SMS-t kap, az óra egy vagy több SMS emlékeztető értesítést kap egyszerre; 

3.5.3. Egyéb alkalmazásértesítések： 

Bekapcsola megfelelő alkalmazásüzenetről szóló értesítés személyes alkalmazásokban, például 

WeChat, QQ, Facebook, Twitter és más alkalmazásokban. Amikor a mobiltelefon egy vagy több 

alkalmazásüzenet-értesítést kap, az óra egy vagy több megfelelő üzenet-emlékeztető értesítést 

is kap; 

3.6  Wechat sport 

A sportesemények szinkronizálhatók a WeChat sportranglistájával 

Kötési módszer: 

Android rendszer: először kösse be az alkalmazást, majd írja be a WeChatot a kötéshez. Az 

„alkalmazásban” van egy működési módszer 

iOS rendszer: Írja be a WeChat nyilvános fiókot, kattintson a jobb felső sarokban található 

részletekre, adatforrás, adatforrás hozzáadása tól től  

3.7  iOS rendszer állapota 

A beállítás után megtekintheti a FitcloudPro adatait az iOS rendszer állapotáról 



3.8 Emlékeztető az ivóvízről 

Állítsa be az időtartamot és a gyakoriságot (percben) a „Start” és a „End” között, kattintson az 

„Repeat” megadásához az ivás emlékeztetőjének (hét) beállításához, jelölje be az „Ivás 

emlékeztető” elemet és mentse. Amikor megérkezik az ivóvíz emlékeztető ideje, az óra rezeg és 

megjelenik egy ivóvíz ikon. 

3.9  Mozgásszegény emlékeztető  

Állítsa az intervallumot a "start" és a "end" és az ülőidő (perc) között, kattintson az "repeat" 

beállítás megadásához, hogy kiválassza az ülő emlékeztető dátumot (hét). Amikor megérkezik 

az ülő idő, az óra rezeg és megjeleníti az ülő mozgást ikon. A „Ne zavarjanak” üzemmód 12:00 és 

14:00 óra között van. 

3.10 Riasztás emlékeztető 

 Kattintson az „Alarm Reminder'” elemre, állítsa be az „Add Alarm” időpontját. Amikor megérkezik 

a riasztás ideje, az óra figyelmeztet: riasztás ikon és idő, és 6 rezeg. 

3.11  A pulzus felismerése 

Állítsa be és mentse el az időtartamot a „start” és a „end” között az alkalmazásban. Az óra pulzus 

interfésze mentheti az óránként mért pulzus adatait. 

3.12 Firmware frissítés 

 Automatikusan észleli, hogy az óra firmware-e a legújabb verzió-e, ha van újabb verzió, akkor az 

megtörténik gyors frissíteni a legújabb verzióra. 

3.13  Alkalmazás lekőtése 

   Amikor az óra az alkalmazáshoz van kötve: Az eszköz kikapcsolása után a kikapcsoláshoz 

kattintson az "OK" gombra. Az iOS rendszernek át kell mennie a telefon beállításaiba, hogy 

figyelmen kívül hagyja a Bluetooth-eszközt. 

 

 



3.14   Nyomja meg a tárcsákat 

 Csatlakoztassa az alkalmazást az  'Device'-'Dial Settings'-Click on 'Dial' -After részben - Kattintson 

a „Dial” elemre - A tárcsa szinkronizálása után az óra leválik, majd csatlakozik automatikusan 

● FAQ 

* Kérjük, ne tegye ki a készüléket hosszabb ideig szélsőséges hőmérsékletnek, túlzott 

lehűlésnek vagy túlmelegedésnek, ami maradandó károsodást okozhat. 

 

* Miért ne hordana egy órát, és nem megy egy forró fürdőbe? 

A fürdővíz hőmérséklete viszonylag forró, ami sok vízgőzt generál, a vízgőz pedig gázfázisú, 

molekuláris sugara pedig kicsi, amely könnyen behatolhat az óraház résébe. Amikor a 

hőmérséklet csökken, ismét folyadékcseppek keletkeznek. Ebben az esetben könnyű 

rövidzárlatot okozni az óra belső áramkörében, megrongálni az óra áramköri lapját, majd 

megrongálni az órát. 

 

* Nem lehet bekapcsolni az eszközt / nem lehet tölteni 

Ha azt kapja, hogy az óra nem kapcsol be, akkor előfordulhat, hogy az óra ütközött a szállítás 

során, és az akkumulátoros Seiko kártya önvédelmet indított. Aktiválható mindaddig, amíg a 

töltőkábel be van dugva a töltéshez. 

Ha az akkumulátor túl alacsony, vagy ha az órát hosszú ideig nem használták, és nem fog 

bekapcsolni, csatlakoztassa a töltőkábelt nak nek töltsön több mint fél órát az aktiváláshoz. 

 

 


