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I. ADORHEALTH APPLIKÁCIÓ 
Töltse le okostelefonjára az AdorHealth applikációt. 
Google Play áruházból és App Store-ból is letölthető, akár az alábbi QR kód beolvasásával is. 

 

 

II. H30 okosóra feltöltése és aktiválása 
Töltse fel a H30 okosóráját első bekapcsolás előtt: 
Az okosóra dobozában található töltőt csatlakoztassa az okosórához az alábbi ábra alapján. Az töltő 
USB végét csatlakoztassa egy töltő adapterhez (ez nem tartozéka az okosórának.), például telefontöltő 
adapterhez, majd helyezze be a hálózati csatlakozóba, konnektorba. 

 

1. Nyissa meg okostelefonján az AdorHealth applikációt és állítsa be személyes adatait. 
2. Kattintson az applikáción belül a „Felszerelés” menüpontra. Kattintson az „Eszköz 

Hozzáadása” gombra. Bluetooth funkció legyen bekapcsolva a telefonján. 
3. Keresse ki az eszközök közül az okosóráját és csatlakoztassa. 
4. Elkészült a csatlakoztatással. 

 

 

 

 

 



III. H30 okosóra működésének bemutatása 

 

 

Sport Mód 
 
Az AdorHealth mobil applikáció segítségével 18 sport mód közül választhat: 
AdorHealth > Felszerelés > H30 okosórára koppintson rá > Sport mód. 
Válassza ki, hogy melyik 3 Sport mód jelenjen meg a H30 okosórájában. 

Az óra a szinkronizációnak köszönhetően kijelzi a megfelelő adatokat, mint 
például a pulzusszámot, elégetett kalóriát, mozgás sebességet. 

 

Sport teljesítmény nyomon követése 
 
A teljesítmény kör a kijelző szélén figyelemmel kíséri és feljegyzi a megtett 
lépéseket, távolságot és a kalóriát. 

 

 

Alvás statisztika 
 
Kapcsolja be az alvás érzékelőt az AdorHealth applikációban. Ennek 
köszönhetően a H30 okosóra automatikusan feljegyzi alvásának adatait: 
teljes alvás idő, mély alvás idő (Deep), felszínes alvás idő (Light). 
Részletesebb alvás statisztikát az applikációban talál. 

 

01. 

Az okosóra előlapjának 
megjelenését felfelé és lefelé 
húzással változtathatja az 
érintőképernyős óralapon. 

02. 

Az óralap egyszeri balra 
húzásával beléphet a 
funkció könyvtárba. 

03.  

Az óralap egyszeri 
jobbra húzásával 
beléphet a 
beállításokhoz. 



Pulzus, vérnyomás, oxigén szint 
 
A pulzus számot, vérnyomást és az oxigén szintet a H30 okosórán nyomon 
követheti. Az AdorHealth applikációban beállíthatja, a maximum 
pulzusszámát. Ha ezt átlépi, akkor a H30 okosóra rezgéssel jelezni fog. 
AdorHealth > Felszerelés > H30 okosórára koppintson rá > Rendellenes 
Pulzus 

  

Légzés gyakorlat 

2 perces légzésgyakorlat csökkentheti a stresszt. Két percen keresztül az óra 
által kiadott rezgéseknek megfelelően lélegezzen. Az AdorHealth 
applikációban előre beidőzítheti a légzésgyakorlatok időpontját. AdorHealth > 
Felszerelés > H30 okosórára koppintson rá > „Mindfullness dekompresszió  

 

 

Időjárás  

Az időjárás funkció kijelzi az aktuális időjárást, levegő összetételének 
minőségét, napi legalacsonyabb és legmagasabb hőmérsékletet. A kijelző 
felhúzásával megtekintheti a következő 3 nap időjárás előrejelzését. 

 

Ébresztő óra 

Az AdorHealth applikációban beállíthatja az ébresztőórát. AdorHealth > 
Felszerelés > H30 okosórára koppintson rá > Riasztás emlékeztető  

 

 

 

Női Egészségügyi asszisztens 

Az AdorHealth applikációsegítségével nyomon követheti menstruációs 
ciklusait. AdorHealth > Felszerelés > H30 okosórára koppintson rá > Női 
egészségügyi asszisztens 

  

 

Stopper óra 

A H30 okosóra Stopperóra funkciójának segítségével mérheti különböző 
gyakorlatok idejét. 

 

 

 



Zene lejátszó 

A H30 okosóra segítségével elindíthatja mobilján a zenéket, válthat a 
következő zeneszámra, hangosíthat/halkíthat a zenén és le is állíthatja.  

 

 

 

Telefon detektor 

A H30 okosórán lévő telefon detektor gomb megnyomásával megcsörgetheti 
telefonját, ha az hangos üzemmódban van. (Lenémított üzemmódban nem 
működik). 

 

 

Értesítések 

A telefonjára érkezett üzenetekről értesítést kap H30 okosóráján, melyeket 
meg is tekinthet. Telefonján lévő Közösségi média applikációkban külön tudja 
beállítani, hogy az applikáció kapcsolódjon Bluetooth-hoz vagy a H30 
okosórához. A beállítás menete mobil készüléktől függ. 

 

 

Fotó 

Az óra egy távirányítóként szolgál mobiltelefonja kamerájához. Nyissa meg 
mobiltelefonján a kamerát, majd a H30 okosórán a kamera funkciót. A H30 
okosórán megjelenő kamera ikon megnyomásával a telefonja elkészíti a fotót. 

 

 

Beállítások 

A H30 okosóra „Beállítások menüpontjában” beállíthatja a kijelző fényerejét 
(Brightness), mennyi idő után sötétedjen el a kijelző (Show Time), 
alaphelyzetbe állítást (Factory reset). 

 

 

Folyadék emlékeztető 

Az AdorHealth applikációban beállíthatja, hogy mennyi folyadékot szeretne 
bevinni szervezetése egy nap alatt. AdorHealth > Felszerelés > H30 okosórára 
koppintson rá > Igyon vizet emlékeztető. A H30 okosóra a nap folyamán 
minidig emlékeztetni fogja, hogy igyon.  

 



Mozgás emlékeztető 

Ülőmunkát végzőknek ajánljuk ezt a funkciót. Az AdorHealth applikációban 
beállíthatja, hogy a H30 okosóra emlékeztesse Önt a nap folyamán, hogy 
álljon fel és mozogjon egy keveset. AdorHealth > Felszerelés > H30 
okosórára koppintson rá > Mozgásszegény emlékeztető 

 

 

Óralap beállítás 

Az AdorHealth applikációban beállíthatja a H30 okosóra óralapját, annak 
stílusát, háttérképét. 

 

 

 

Szoftverfrissítés 

Az AdorHealth applikációban frissítheti a H30 okosóra szoftverét. 

 

 

 

 

Használat szélsőséges környezetben: 

H30 okosóra vízálló, mely azt jelenti, hogy esőben, sportolás közben az óra biztonságosan 
használható. A nedvességet mindig törölje le a készülékéről és szárazon helyezze vissza csuklójára. 

Viszont NE HASZNÁLJA a H30 okosórát úszás, tusolás vagy más hasonlóan nagy vízigényű 
tevékenység közben.  

 

A H30 okosóra -10 °C és + 50 °C hőmérséklet között működik.  

A H30 okosórát NE HASZNÁLJA -10 °C alatt és + 50 °C felett. 

 

Eldobás és újrahasznosítás: 

A H30 okosóra elektronikai hulladéknak számít. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a hulladékká vált 
elektromos, elektronikus berendezés (e-hulladék), így a H30 okosóra is a kommunális hulladéktól 
elkülönítetten gyűjtendő, települési hulladékként nem ártalmatlanítható! A H30 okosórát eldobás 
esetén a helyi elektronikai hulladékgyűjtőbe adja le. 


