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Kezelési útmutató és a funkciók navigálása 
Az Amazfit Neo STN képernyővel és négy fizikai kulccsal van 
felszerelve. 

Kulcs műveletek 
Kulcs neve: kiválasztás 
Gomb funkció: megerősítés vagy kiválasztás 

1. Párosítási oldal: erősítse meg



2. Gyári alaphelyzetbe állítás: erősítse meg
3. A gomb funkciója egy adott oldalon:
Stopperóra: indítás, szüneteltetés vagy folytatás
Az edzés másodlagos képernyője: szüneteltetés vagy 
folytatás
Egyetlen pulzusmérés: Kezdje a mérést. DND mód: 
váltás és megerősítés
4. Bekapcsolás / kikapcsolás: 2 másodpercig tartsa 
nyomva a SELECT gombot.

Kulcs neve: VISSZA 
Kulcs funkciója: visszatérés vagy kilépés 

1. Nem nézőlap: Nyomja meg az előző oldalra való visszatéréshez.
2. A gomb funkciója egy adott oldalon:
3. Edzés másodlagos képernyője: Az edzés szüneteltetés oldalán nyomja meg a VISSZA gombot 
az edzésből való kilépéshez.
4. Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a VISSZA gombot a háttérvilágítás funkció 
engedélyezéséhez vagy letiltásához.

A kulcs neve: FEL 
A kulcs funkciója: oldal felfelé 

1. Oldal felfelé: A különböző funkcionális oldalak közötti váltáshoz 
nyomja meg az FEL gombot.

2. Stopperóra:
a. Megszámolás funkció
b. A stopper szüneteltetése után nyomja meg az UP gombot a számlálási 

rekordok ellenőrzéséhez.

Kulcs neve: LE 
Gomb funkció: oldal lefelé 

1. Oldal lefelé: A funkcionális oldalak közötti váltáshoz nyomja meg a LE gombot.
2. Stopperóra: Ha a stopper szünetel, nyomja meg ezt a gombot a számlálási rekordok 

ellenőrzéséhez.

Billentyűkombinációk: 2 másodpercig tartsa lenyomva a billentyűkombinációt. 

1. Újraindítás: SELECT + UP

2. Gyári visszaállítás: VISSZA + LE

3. Szabályozás: SELECT + DOWN

4. Keresse meg telefonját: VISSZA + FEL

Az óra viselése és töltése
Napi viselet: Javasoljuk, hogy az órát mérsékelt feszességgel két ujjal távolítsa el a csuklótól, hogy az 
optikai pulzusmérő megfelelően mérje a pulzusszámot.
Viselés edzés közben: Edzés közben ajánlatos az órát kényelmesen viselni, és gondoskodni a 
csúszásmentes rögzítésről. Ha az óra túl szoros vagy túl laza, akkor a megfigyelt edzésadatok pontatlanok 
lehetnek.



Töltés

1. Csatlakoztassa az óratöltőt egy USB-áramellátást támogató eszközhöz, például aljzathoz, PC-
hez vagy hálózati bankhoz.
2. Szerelje fel az órát a töltőalapra. Győződjön meg arról, hogy az óra iránya és helyzete helyes, és 
hogy az óra hátulján lévő fém érintkezők szorosan érintkeznek a töltő talppal.
3. Ha az óra megfelelően van elhelyezve, a képernyőn megjelenik egy töltési állapot ikon.

Az óra használata
Az Amazfit Neo használata előtt töltse le a Zepp alkalmazást mobiltelefonjára. Csak azután 
élvezheti az óra összes funkcióját, és az óra által generált adatokat mentheti el saját 
felhőfiókjába, hogy a Zepp alkalmazáson keresztül párosította telefonját az órával.

Az óra párosítása és szétválasztása
1. A Zepp alkalmazás letöltéséhez, egy fiók regisztrálásához és a fiókba való bejelentkezéshez 
olvassa be a felhasználói kézikönyv QR-kódját.
2. Nyissa meg az alkalmazást, és válassza a Profil> Saját készülékek> Megnéz> Nézés QR-kód 
nélkül lehetőséget a közeli eszközök keresésének megkezdéséhez.
3. Amikor az alkalmazás megtalálja az órát, kövesse az óra utasításait a párosítási folyamat 
befejezéséhez.



4. A párosítás után az órát rendszeresen frissíteni kell. Az óra frissítéséhez engedélyezze a 
mobilhálózatot és a Bluetooth-t, és helyezze össze az órát és a telefont, hogy biztosítsa az óra 
sikeres frissítését.

5. Az óra párosítása és frissítése után elkezdheti használni az órát. Ezenkívül műveleteket 
hajthat végre, vagy konfigurálhatja az óra funkciókat az alkalmazásban.
6. Ha meg kell szüntetnie az óra párosítását a telefonról, indítsa el az alkalmazást, és az eszköz 
oldalon érintse meg a Leválasztás elemet.

Funkcionális oldalak

A különböző funkcionális oldalak közötti váltáshoz nyomja meg a FEL 

vagy LE gombot. Lépésszám: Megjeleníti az aktuális lépések számát.

Távolság: Megjeleníti az aktuális távolságot. 



Fogyasztás: Megjeleníti az aktuálisan fogyasztott kalóriák számát. 

Időjárás: Megjeleníti a mai időjárási adatokat. Ha az időjárási adatok nem jeleníthetők meg, 
csatlakoztassa az órát a telefonon lévő alkalmazáshoz, és frissítse az időjárási adatokat.

DND:

BE: A DND mód engedélyezve van, és az óra már nem tudja fogadni a telefon által küldött 
értesítéseket.
KI: A DND mód ki van kapcsolva, és az óra ismét fogadhat értesítéseket a telefonjáról.
SMART: Az intelligens DND funkció engedélyezve van. Amikor az óra észleli, hogy alszik, a 
DND mód automatikusan bekapcsol.



Stopper: Az eredmény századmásodpercig pontos.
1 、 Start: Nyomja meg a SELECT gombot az időzítés megkezdéséhez.
2 、 Count: Az időzítés folyamán az UP gomb megnyomásával rögzítheti az időket. Legfeljebb 9-szer
naplózható.
3 ause Szünet: Az időzítési folyamat során a SELECT gombbal szüneteltetheti a stoppert.
4 、 Visszaállítás: Ha a stopper szünetel, a VISSZA gomb megnyomásával visszaállíthatja a stoppert,
vagyis visszatérni a stopper kezdőlapjára.
5 、 Stopperóra felvétele: Ha a stopper szünetel, a FEL vagy LE gombbal megtekintheti a rekordokat



Óra: Beállíthatja az ébresztőórát az alkalmazásban, és az óra megjeleníti a következő ébresztési időt. 

Bezárás: Amikor az ébresztőóra megszólal az órán, bármelyik gombot megnyomhatja az ébresztés 

kikapcsolásához. 

PAI: Megjelenik a felhalmozott érték. A PAI érték akkor jön létre, amikor az egész napos 
pulzusérzékelés engedélyezve van.

Pulzusszám: 

1. Lépjen a pulzusszám oldalra. Az óra automatikusan méri a pulzusát. A mérési folyamat során 
viselje megfelelően az órát, és tartsa az óra hátulját a bőréhez közel, amíg az óra stabil 
pulzusszámot nem tud mérni.
2. Egyetlen pulzusmérés megkezdéséhez nyomja meg a SELECT gombot.
3. Az egész napos pulzusmérés engedélyezéséhez nyissa meg az alkalmazást, válassza a Profil> 
Amazfit Neo> Szívritmus-felismerés lehetőséget, majd válassza az Automatikus pulzusérzékelés 
lehetőséget.

Megjegyzés: Ha az automatikus pulzusérzékelés engedélyezve van, az óra az ütemezett 
időpontban méri a pulzusát. Amikor újra ellátogat a pulzusszám oldalra, a legfrissebb 
pulzusmérési eredmények jelennek meg.



Edzés másodlagos képernyő

Amikor az óra csatlakozik a telefonjához, az edzésadatok automatikusan megjelennek az órán, ha 
egy bizonyos edzést az alkalmazás edzésoldalán kezd el.
Edzés közben a gombokat az alábbiak szerint használhatja:

1. Szünet / Folytatás: Nyomja meg a SELECT gombot.
2. Vége (Vissza): A Szünet oldalon nyomja meg a VISSZA gombot.

Értesítések

Engedélyezze az értesítési funkciót
Az értesítési funkció használatához engedélyeznie kell az alkalmazás értesítési funkcióját az 
alkalmazásban, és az órát csatlakoztatnia kell a telefonjához. Engedélyezheti az SMS és a bejövő 
hívások értesítéseit is.

1. Ha telefonja iOS rendszert használ, párosítsa az órát a telefonnal Bluetooth-on keresztül.
2. Ha telefonja az Android rendszert használja, tartsa az alkalmazást a háttérben futva, vagy 
vegye fel az alkalmazást az automatikus futtatási engedélylistára annak biztosítása érdekében, 
hogy értesítéseket küldhessen az órára a telefonján keresztül.



Értesítések megtekintése 

1. Bejövő értesítés érkezésekor az óra zümmög és megjeleníti az értesítési információkat.
2. Bármelyik gomb megnyomásával kiléphet az értesítési oldalról.

Edzés emlékeztető

Edzés közben az óra minden kilométerenként kilométerenként értesítést generál. 



Találja meg a telefonomat

Az Amazfit Neo lehetővé teszi, hogy Bluetooth-on keresztül megtalálja telefonját. A funkció 
engedélyezéséhez megnyomhatja az óra BACK és UP gombjait.

1. A funkció használatához ellenőrizze, hogy az alkalmazás fut-e, és az óra csatlakozik-e a 
telefonhoz. Ha az alkalmazás nem fut, vagy az óra nincs csatlakoztatva a telefonhoz, akkor a 
funkció nem használható.
2. Lépjen a Telefon keresése oldalra. Az óra automatikusan megtalálja a telefont. Ha a telefon 60 
éven belül nem található, az óra hibaüzenetet jelenít meg, és kéri az újrapróbálkozást.
3. Ha a telefon sikeresen megtalálható, a telefon csengeni fog. Bármelyik gomb megnyomásával 
leállíthatja a telefon csengését.

Megjegyzés: Ha bármikor használni szeretné a telefon keresése funkciót, vegye fel az alkalmazást az 
automatikus futtatású engedélyezési listára, hogy az alkalmazás a háttérben maradjon. Ellenkező 
esetben a telefon keresése funkció nem lesz elérhető, mert az óra le van választva a telefonról.

Gyári beállítások visszaállítása

Ez a funkció visszaállítja az óra gyári beállításait. A gyári alaphelyzetbe 

állítás gombjait az alábbiak szerint használhatja:

1. Gyári beállítások visszaállítása: Nyomja meg és tartsa lenyomva a 
BACK + DOWN gombokat.

2. Megerősítés: Nyomja meg a SELECT gombot.
3. Mégse (Visszatérés az eredeti óraszámlaphoz): Nyomja meg a 

VISSZA gombot.




