
Használati útmutató 

BeFriend Q18 okosóra 

 

Akkumulátor töltése: 
 
A csomagolás kibontása után a készülék kikapcsolt/lemerült állapotban érkezik meg 

Önhöz. 
 
Az első használat előtt tehát ajánlott az akkumulátor 1-2 órás teljes töltése. 
 
Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd az USB aljzathoz. Ügyeljen, hogy a 

töltéscsatlakozó a megfelelően érintkezzen. A kis akkumulátor ikon az akkumulátor töltése 

alatt zöldre vált. 

 
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne merüljön le teljesen, ne hagyja azt kisülni. A 

teljesen lemerült akkumulátorral a készülék töltőre csatlakoztatva sem lesz bekapcsolható, 

amíg az akkumulátor minimális töltöttségi szintet el nem ér. Az akkumulátor teljes 

töltöttségét egy telített állandó fehér ikon jelzi az értesítő sávon.  

A pontos százalék a telefonon lévő alkalmazásban megtekinthető. 
 

Ajánlott a készülék töltése kikapcsolt kijelzővel, bekapcsolt kijelző mellett töltve a töltés 

nem biztos, hogy teljes lesz. A mellékelt töltőt használja. A készüléket kizárólag 

számítógép USB-ről töltse! Ne használja a készüléket erősebb töltővel, mert a készülék 

meghibásodhat és erre a jótállás nem terjed ki! Töltés közben a készülék erősen 

melegedhet, de ez normális jelenség. 
 

Megjegyzés: 

Alacsony energiaszint esetén a készülék folyamatosan figyelmeztet erre és töltés nélkül 

kikapcsol. Ha a készülék nem indítható be, hagyja töltőn 10-15 percig és próbálja meg újra 

a bekapcsolást. A töltés befejeztével távolítsa el a kábelt a készülékből, majd az USB 
aljzatból. 

Készülék be- és kikapcsolása 
 
A töltés befejeztével húzza ki az eszközt az USB-ből vagy távolítsa 
el a kábelt a készülékből, majd az USB aljzatból. 

Az érintő gombot tartsa nyomva 3 másodpercig. Ekkor a készülék 

bekapcsol. A kikapcsoláshoz lépjen be az „OFF” menübe, majd 
hosszan nyomva az érintőgombot kapcsolja ki a készüléket.  

 

               

 
1. 

Energiatakarékosság és képernyőzár 

Ha a beállított Idén belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék energiatakarékos 

üzemmódba vált, a képernyő elsötétül és lezárásra kerül.  

 

Bluetooth csatlakozás 
 

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t az okosórán. Menü 2. oldalára navilálva válassza ki a 
Bluetooth ikon-t, majd a ”Visibility” állítsa be ”On”-ra 

2. A listából válassza ki az eszközt. A készülék neve általában az Q18 néven fut. 
Sikeres csatlakozás esetén ”Connected” feliratot fog látni. 

3. Párosítsa, majd ”Sync date & time with remote device?” kérdésnél válassza az igen 
lehetőséget. 

4. Most már testre szabhatja az alkalmazásokat és kiválaszthatja, miről szeretne 
értesítést (Notification) kapni. Valamint elindíthatja méréseket (Measurement), 
beállíthatja a céljait (Goals) és személyes adatait. 

 
Bluetooth kapcsolat: 

Figyelembe kell vennünk, hogy a folyamatos Bluetooth kapcsolat jobban meríti az 

okoskarkötő  és telefonunk akkumulátorát, így a készülékeink üzemideje megrövidülhet. 

 

Alapok 

A karkötőt  lehetőség  szerint  a  bal  csuklón  viselje  kijelzővel  felfelé,  ezzel  a  mérések  
pontosabbak lesznek. A szenzoroknak érintkezni kell a bőrfelülettel, ügyeljen arra, hogy 
szorosan van. A készüléken történő navigálás az érintő/nyomógombon vagy az 
érintőkijelzőn történik.  
 
Rövid érintés/nyomás 

Menüben lépés/új menüoldal 
 

Hosszú érintés/nyomás 

Adott menüpontban való belépés. 
 

Dátum és idő beállítása 
A dátum és az idő automatikus szinkronizálódik a telefonhoz történő Bluetooth kapcsolat 
esetén.  
 

BeFriend Q18 okoskarkötőn elérhető funkciók: 
Tárcsázó 
Telefonálj kedvedre SIM kártyáról vagy mobiloddal összekötve. A beépített rezgő 

hívásjelzéssel többé nem maradsz le semmilyen fontos hívásról. A kihangosításnak 

köszönhetően vezetés közben is zavartalanul beszélgethetsz. 
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SMS 
Küldj és fogadj SMS-t egyszerűen, a beérkezett üzenetekre azonnal rápillanthatsz és 

válaszolhatsz. 

Telefonkönyv 

Vegyél fel új partnereket vagy szinkronizáld telefonod névjegyeit! A barátságos 

kezelőfelületnek hála, könnyen megtalálhatod a kívánt számokat. 
E-Mail 

Az okos órával egyből láthatod e-mailjedet, sőt válaszolhatsz is rájuk anélkül, hogy elő 

kéne venned telefonod. 

Kamera 

A Q18 beépített kamerájával fotózhatsz, videózhatsz, az így készült képeket azonnal 
megjelenítheted mobilodon is. Az órát max. 32GB-os microSD kártyával bővítheted. 

Képnézegető 

Az elkészült fotókat és videókat egyszerűen megtekintheted, rendezgetheted a 

képnézegetővel. 

Naptár 

Tekintsd át teendőidet, eseményeidet a naptár alkalmazással! Mostantól nem kell noteszt 
magaddal cipelned, az okosórában minden emlékeztetőt eltárolhatsz. 

Ébresztő 

Ha félsz, hogy reggelente elalszol, a praktikus ébresztő funkció segít időben felkelni.  

Számológép 

Az órában számológépet is találsz, mely nagyon sok élethelyzetben jól jöhet. 
Lépésszámláló 

Kíváncsi vagy, hány lépést teszel meg egy nap? Aktiváld a lépésszámlálót és tudd meg, 

pontosan mennyit gyalogoltál vagy futottál! 

Alvásfigyelő 

Jó alvónak tartod magad? Kapcsold be az alvásfigyelőt, és reggelre leolvashatod alvásod 

minőségét! 
Lopásgátló/Elvesztésgátló 

Nem találod a telefonod? Használd az okosóra kereső üzemmódját! Segítségével 

könnyedén megtalálhatod, merre raktad le mobilodat. Állítsd be a lopásgátlót, és a 

készülék azonnal jelez, ha telefonod hatótávon kívül kerülne. Biztonság felsőfokon! 

FM Rádió/Zenelejátszó/Hangrögzítő 

Hallgasd kedvenc rádióműsorodat, játszd le legjobb zenéidet kiváló minőségben 

microSD kártyáról! Sőt, az órát diktafonként is használhatod. 

Böngésző/Facebook/Twitter 

Böngéssz a világhálón vagy kövesd Facebook és Twitter értesítéseidet! Az 

okosórával garantáltan eljut hozzád minden fontos hír. Az internetet SIM kártya 

segítségével érheted el. 
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A készülék tisztítása: 
 

Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet. Az 
ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, 
mint pl. kamera lencsetisztító kendő. Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, 
hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendőt a 
folyadékkal. A készülék külső. felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja 
meg. 
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