
 

 
 
 

 

Medex Royal 

 

 

 

Használati útmutató  



 

 
Kedves Vásárlónk! 

 

Köszönjük, hogy a Malbini webáruház termékét 

választotta. Jelen kézikönyvünkkel segítséget 

szeretnénk nyújtani az okosóra beüzemeléséhez és 

használatához.  

 

Kérjük, hogy a jelen használati útmutatót figyelmesen 

olvassa el az okosóra használata előtt. 

 

A Stuffy KFT. fenntartja a jogot a kézikönyv tartalmának előzetes, 

értesítés nélküli megváltoztatására.  

 

A csomag tartalma 
 

● Doboz 

● Útmutató 

● Okosóra 

● Töltőkábel 

 

Fontos tudnivalók használat előtt 

 

1.Az okosóra valós időben képes mutatni a 

pulzusszámot és a vérnyomást, viszont nem 

helyettesíti a teljes értékű orvosi eszközöket. 

 

2.Támogatott rendszerek: Android 4.4, vagy fölötte, 

IOS 8.0, vagy fölötte. 



 

3.Mielőtt elkezdené használni az órat, azt teljesen fel 

kell töltenie. Ehhez az okosórát a mágneses 

töltőre, és az USB adaptert pedig a fali aljzatbe 

kell dugnia. Ezután az eszköz kétszer rezegni fog, 

ez jelzi a töltés kezdetét. A töltési idő nagyjából 

1.5 óra.  

 

4.Kérjük ellenőrizze az óra kijelzőjén a töltés ikont.  

 

5.Ha az okosórát huzamosabb ideig nem használja, 

kérjük legalább három hónaponta töltse fel 

teljesen.  

 

6.Kérjük az órához mindig a mellékelt adaptert 

használja. Ha 2A-nál erősebb töltőt használ, az óra 

károsodhat! 

 

7.Az órát sose helyezze meleg vízbe, ne fürödjön 

vagy tussoljon vele meleg víz alatt, mert az 

anyagtágulás következtében a belső elektronika 

beázhat.  

 

8.Sose töltse az órát párás, vagy nedves 

környezetben! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1, FUNKCIÓ GOMBOK 

 

 

Key1: A gomb rövid megnyomásával ki és 

bekapcsolhatjuk a kijelző háttérvilágítását, egyéb 

menüpontból ezzel a gombbal léphetünk vissza a 

főmenübe. A gombot hosszan nyomvatartva ki és 

bekapcsolhatjuk a készüléket. 

 

Key2: Hosszan nyomvatartva a sport módba 

léphetünk. Röviden nyomva kiválasztás. 

 

Touch Area: érintőkijelző 

 

Charging contact: töltési érintkezők 

 

 

 

 

 

 



 

 

2, MOBIL ALKALMAZÁS TELEPÍTÉSE 

 

Az okosóra mobil alkalmazásának neve: FitCloudPro 

Az alkalmazás letölthető a android telefonra a Google 

Play, IOS telefonra pedig az App Store-ból. 

 

A következő QR kód szkennelésével akár közvetlenül is 

telepítheti a telefonjára:  

 

 

 

Kompatibilis eszközök: Android 4.4, vagy fölötte, IOS 8.0 

vagy fölötte, Bluetooth 4.0 vagy fölötte 

 

Az okosóra és a mobil sikeres kapcsolatát a 

mobiltelefonon megjelenő Bluetooth ikon jelzi.  

 

3, FUNKCIÓK 

 

1.Lépésszámláló 

Napi megtett lépések, távolság és kalória kijelzése 

 



 

2.Alvásfigyelés 

Napi alvásminőség figyelése. Az óra minden este 

9:30-kor aktiválja ezt a funkciót. Adatot csak 

akkor rögzít, ha alvás közben viseljük. 

 

3.Egészségügyi funkciók 

Pulzusszám mérés, véroxigénszint mérés, 

vérnyomásmérés. (Figyelem, nem orvosi eszköz!) 

 

4.Óra / üzenet értesítés 

Idő kijelzés, hívás kijelzés, üzenet és értesítés 

kijelzés. 

 

5.Távoli kamera használat 

Az okosóra támogatja a mobiltelefon kamerájának 

kezelését. 

 

6.Firmware frissítés 

Automatikusan érzékeli ha szoftverfrissítés érkezik 

az órára. A szoftverfrissítés automatikus és akár 

1-2 percig is eltarthat. Kérjük, ne kapcsolja ki sem 

az órát, sem a telefont frissítés közben.  

 

7.Gyári állapot visszaállítás 

Az óra és az alkalmazás gyári állapotának 

visszaállítása és újraindítása.  

 

 

 

 

 



 

 

4, MENÜPONTOK 

 

1. Óra dizájn választás 

 

Válassza ki az Önnek tetsző kinézetet. 

 

2. Sport adatok 

Napi lépések száma, távolság és kalória 

 

 

3. Pulzusmérés 

Valós idejű pulzusmérés 

 

 

4. Véroxigénszint mérés 

Véroxigénszint mérés 

 

 

5. Vérnyomás mérés 

Pulzusszám és vérnyomás mérés 

 

 

 

6. Üzenetek 

Alkalmazás üzenetek megjelenítése  



 

 

7. Alvásfigyelés 

Minden napi alvásfigyelés este 9:30-tól.  

 

 

8. Sport mód 

Választott sporthoz tartozó adatok rögzítése 

 

 

9. QR kód 

Ebben a pontban a QR kódot szkennelhetjük 

be a mobil kapcsolathoz 

 

 

10. Stopper 

Egyszer megnyomva a stopperórát 

indíthatjuk, még egyszer megnyomva pedig 

leállíthatjuk.  

 

 

11. Fényerő 

Ebben a menüpontban növelhetjük, vagy 

csökkenthetjük az óra kijelzőjének 

fényerejét.  

 

12. Telefon kereső 

A telefon megkeresésére használható 

funkció. Csak akkor működik, ha a telefon 

alkalmazása kapcsolódik az órához.  



 

 

13. Tárcsázó változtatása 

 

 

 

14. Újraindítás 

A okosórát itt indíthatjuk úja. 

 

 

15. Rendszeradatok 

Az okosóra Bluetooth nevét, Mac címét 

firmware verzióját kérhetjük le. 

 

 

16. Kikapcsolás 

Az igen gomb választásával az okosórát 

kikapcsolhatjuk.  

 

 

17. Lekúszó menü 

A kijelzőt fentről lefelé húzva gyorsbeállítási 

lehetőségeket kapunk: fényerő, 

telefonkereső, kikapcsolás és rendszeradatok 

 

5, TIPPEK VÉRNYOMÁSMÉRÉSHEZ 

 

● Tartsuk az órát szívmagasságban a mérés alatt. 

● Ne mozogjunk a mérés alatt. 

● Nem ajánlatos vérnyomást mérni közvetlenül 

dohányzás, alkoholfogyasztás, tea és 

kávéfogyasztás után. 



 

● Sportolás után közvetlenül ne mérjünk 

vérnyomást. 

● Mérés alatt legyünk nyugodt helyzetben, kerüljük a 

stressz alatti mérést.  

● Mérés előtt vegyünk mély levegőket és nyugodjunk 

meg. 

● Az okosóra vérnyomásmérője hasznos 

információkat nyújt a viselőjének, ugyanakkor nem 

helyettesíti az orvosi vérnyomásmérőt! 

 

6, GYAKORI KÉRDÉSEK 

 

1. Miért legyen az óra pántja szoros pulzusmérés 

alatt? 

Az okosóra a pulzusméréshez fény diódákat használ. 

Ha az óra hátlapja nem ér közvetlenül a bőrhöz, akkor 

a diódák hibás értékeket mutathatnak. 

 

2. Miért nem vehetek forró fürdőt az órával? 

A meleg hatására az anyagok tágulnak és ennek 

hatására víz kerülhet a belső elektronikához. A meleg 

hatására pára keletkezik, ami az órában lecsapódva 

akár rövidre is zárhatja azt. 

 

 

 

Importálja és forgalmazza:  

Stuffy Kft  

2096 Üröm Jószef Atilla utca 41 

www.malbini.hu  

Találékony Társ 


