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Első lépések 

Megjelenés 

 

Bekapcsolás és kikapcsolás 

Bekapcsolás: 

Hosszan nyomd a felső gombot a képernyő bekapcsolásához és a kezdőképernyőre lépéshez. Ha az óra 

bekapcsolása a felső gomb hosszan tartó megnyomásával nem működik, töltsd fel az órát, és próbáld újra. 

lekapcsolás: 

Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomd 5 másodpercig hosszan a felső gombot, hogy a tápellátás menübe 

lépj az óra leállításához vagy újra indításához. 

Kényszerített lekapcsolás: 

Amikor a készülék be van kapcsolva, nyomd 10 másodpercig hosszan a felső gombot, hogy a tápellátás menübe 

lépj az óra újra indításához. 

 

Töltés 

Ez a termék mágneses töltőalapon keresztül töltődik. Használd a kapott töltőállomást. Igazítsd az óra hátulján lévő 

töltő csatlakozót a töltőaljzat fém érintkezőihez, és várd meg, amíg a töltésszint jelző megjelenik az óra 

képernyőjén. 

 

Megjegyzés: 

Használd az eredeti töltőalapot, és győződj meg arról, hogy a töltő csatlakozó száraz. 

Az óra töltéséhez használd a számítógép USB-portját vagy olyan töltőt, amelynek névleges kimeneti feszültsége 5 

V és névleges kimeneti árama több, mint 1 A. 

Pulzusérzékelés 
területe 

Töltő csatlakozó 

Felső gomb 

Alsó gomb 

Nyomd meg az adott app 
indításához 

1. Az óra be/kikapcsolásához vagy 
újra indításához tartsd lenyomva. 

2. Nyomd meg az app lista 
megjelenítéséhez. 



Az óraszíj viselése és cseréje 

Helyezd fel a szíjat úgy, hogy kényelmesen laza legyen, a bőröd lélegezhessen és az érzékelő működjön.  

Az SpO₂ mérésekor az óra ne a csuklóízületen helyezkedjen el, tartsd azt a kar lapos részén, biztosíts egy 

kényelmes (megfelelően szoros) illeszkedést az óra és a csukló bőre között, és tartsd mozdulatlanul a karod a 

mérés során. Ha külső tényezők (például kar leeresztése, a kar megingása, karszőrzet vagy tetoválás) 

befolyásolják a mérést, az eredmények pontatlanok lehetnek, vagy a mérés nem produkál eredményt egyáltalán. 

Edzés közben meghúzhatod az óraszíjat, majd utána meglazíthatod. Ha az óra billeg a csuklódon vagy ha nem ad 

ki adatot, húzd meg az óraszíjat.  

Az óraszíj cseréjéhez lásd az ábrát: 

Megjegyzés: 

A szíj felhelyezése után a megfelelő rögzítés érdekében kellő mértékben húzd meg a szíjat. 

Kerüld a folyadékkal való érintkezést, mivel a bőrszíj nem vízálló. Ha folyadékkal érintkezés mindenképpen 

bekövetkezik, például úszáskor, a szíjat cseréld le fluor-gumi szíjra vagy szilikon szíjra.  

 

Csatlakoztatás & párosítás 

A telefonos segítségével olvasd be a következő QR-kódot, töltsd le és telepítsd a Zepp alkalmazást. A legjobb 

felhasználói élmény érdekében frissítsd az app-ot a javasolt legfrissebb verzióra.  

Megjegyzés: A mobiltelefonodnak Android 5.0 vagy iOS 10.0 vagy újabb rendszerűnek kell lennie.  

 

Első párosítás: 

Az óra első indításakor a párosításhoz használatos QR-kód megjelenik a képernyőn. 

Telefonon indítsd el és jelentkezz be a Zepp alkalmazásba, majd olvasd be az órán megjelenő QR-kódot a telefon 

párosításához az órához. 



  

Párosítás egy új telefonhoz: 

1. A régi telefonodon indítsa el a Zepp alkalmazást, és szinkronizáld az adatokat az órával. 

2. Régi telefonodon lépj az óra információs oldalára, érintsd meg az Oldal alján a Leválasztás elemet, és 

szüntesd meg a régi telefon párosítását az órához. 

3. Állítsd vissza az óra gyári beállításait, és indítsd újra az órát. Az óra újraindítása után párosítsd az órát az új 

telefonhoz az első párosítási eljárás leírásának megfelelően. 

 

Az óra rendszerének frissítése 

Tartsd az órát a telefonnal összekapcsolva, indítsd el a Zepp alkalmazást, és válaszd a Profile> Amazfit GTR 2 

lehetőséget. Az óra rendszerének megtekintéséhez vagy frissítéséhez koppints a System updates elemre. 

Amikor az óra rendszerfrissítési üzenetet kap, azt javasoljuk, hogy koppints az Update Immediately (frissítés 

azonnal) elemre. 

 

Vezérlőközpont 

Az óralap oldalon csúsztasd lefelé az ujjad a vezérlőközpontba történő belépéshez és a következő 

rendszerfunkciók eléréséhez: Zseblámpa, Fényerő-beállítás, DND, Akkumulátorkímélő mód, Képernyő zárolva, 

Mobil keresés, Hangerő beállítása, Színház mód és Óra ébren tartás. 

   



Rendszeridő 

Tartsd az órát a telefonoddal összekapcsolt állapotban. Az adatok szinkronizálása során az óra automatikusan 

követi a telefon rendszeridejét és időformátumát, és 12 vagy 24 órás formátumban jeleníti meg az időt. 

Egység 

Tartsd az órát a telefonnal összekapcsolva, indítsd el a Zepp alkalmazást, és válaszd a Profile > Settings 

lehetőséget. Itt beállíthatod a távolság és a súly mértékegységét. Az adatok szinkronizálása során az óra 

automatikusan követi az alkalmazás beállításait. 

 

Szokásos műveletek 

Képernyő koppintása 
Az adott funkció engedélyezéséhez válaszd ki az 

aktuális tételt, vagy folytasd a következő lépéssel. 

Az óralap hosszú megnyomása 
Az óralap kiválasztás és az óralap beállítások 

aktiválásához 

Képernyő eltakarása Képernyő kikapcsolása 

Csúsztatás felfelé, lefelé, balra vagy jobbra 

Görgetés az oldalon, vagy oldal váltása. Bizonyos 

oldalakon a jobbra csúsztatással visszatérhetsz  

az eggyel feljebbi szintű oldalra. 

Felső gomb megnyomása 
Az óra felébresztése, az alkalmazáslistára lépés, vagy 

visszatérés az óra számlapjára 

Alsó gomb megnyomása Egy adott app indítása 

Felső gomb hosszú megnyomás 5 másodpercig, vagy 

hosszabb ideig 

Bekapcsolja az órát, megjeleníti a bekapcsolási 

oldalt, és kényszerített újra indítást kezdeményez 

 

  



Funkciók, amelyek akkor érhetők el, amikor az óra a telefonhoz 

kapcsolódott 

App riasztások 

Tartsd az órát a telefonnal összekapcsolt állapotban, hogy telefonos alkalmazásra vonatkozó figyelmeztetéseket 

kapj az órádon. Az ujjaddal söpörj felfelé az óralapon, ha meg akarod nézni a legutóbbi 20 riasztást az Értesítési 

központban. 

 

Beállítás mód 

Tartsd az órát a telefonnal összekapcsolva, indítsd el a Zepp alkalmazást, és válaszd a Profile > Amazfit GTR 2 > 

Notifications and Reminders > App alerts lehetőséget. Itt kiválaszthatod azokat az alkalmazásokat, amelyeknél 

engedélyezni szeretnéd az alkalmazás riasztás funkciót. 

Megjegyzés: 

Ennek a funkciónak az engedélyezéséhez Android-telefonon hozzá kell adnod a Zepp alkalmazást a telefon háttér 

whitelist listához vagy az auto-run listához, hogy az alkalmazás a háttérben mindig fusson. Ha a Zepp alkalmazást 

a telefon háttérfolyamata leállítja, akkor az óra leválasztásra kerül a telefonról, és nem tud riasztásokat kapni az 

óráról. 

 

Hívás 

 



Párosítsd az órát a telefonnal Bluetooth-on keresztül, biztosítsd, hogy a kapcsolódás folyamatosan fennálljon és 

hívásokat tudsz fogadni az órával. 

Beállítás mód 

Első módszer: Indítsd el a Zepp alkalmazást, és lépj a "Profile > Amazfit GTR 2 > App settings" menüpontra. A 

Telefon oldalon kapcsold be a „Call on watch” funkciót, majd párosítsd az órát és a telefont Bluetooth-on 

keresztül az utasításoknak megfelelően. 

Második módszer: Az órán és a telefonon lépj a "Settings > Bluetooth" menüpontra a párosításhoz:  

1. A telefonon menj a Settings, lehetőségre, majd válaszd a "Bluetooth" elemet a Bluetooth bekapcsolásához, 

majd állítsd a telefont felfedezhetővé. Az órán menj az App list > Settings > Network and connections > 

Bluetooth menüpontba. Gondoskodj róla, hogy a Bluetooth be legyen kapcsolva. 

2. Keresd meg az órát a telefonon elérhető eszközök listájában, majd érintsd meg a párosításhoz. Vagy keresd 

meg telefont az óra Bluetooth keresési eredményei között, és érintse meg az eszközt a párosításához. 

 

Mobiltelefon keresése 

1. Tartsd az órát a telefonoddal összekapcsolt állapotban. 

2. Az óralap oldalon söpörj lefelé a vezérlőközpontba történő belépéshez és koppints a „Find mobile” 

lehetőségre. A telefon rezegni és csengetni fog. 

3. Az App listában válaszd ki a Widgets lehetőséget, majd koppints a  Find mobile elemre. A telefon rezegni és 

csengetni fog. 

 

Óra keresése 

Tartsd az órát a telefonnal összekapcsolva, indítsd el a Zepp alkalmazást, és válaszd a Profile > Amazfit GTR 2 > 

Find watch lehetőséget, amely után az óra elkezd rezegni. 

  



Az óralap 

Óralap variálások 

Néhány óralap támogatja a variált megjelenítést. A variálások révén többféle információt jeleníthetsz meg, például 

a lépéseket, a fogyasztást és az időjárást, vagy megérinthetsz egy variálást a kapcsolódó alkalmazás elindításához. 

Az információkat módosíthatod is, ha úgy kívánod. 

Óralap variálások szerkesztése: 

1. Ébreszd fel az óralapot, és hosszan nyomd meg az óralapot, hogy az óralap kiválasztási oldalára lépj. 

2. Söpörj balra vagy jobbra az órához elérhető számlapok előnézetének megtekintéséhez. Az óralap alján 

megjelenik egy Szerkesztés gomb a variálások kezeléséhez. Ezt a nyomógombot megérintve arra az oldalra 

léphetsz, ahol lehetőséged lesz szerkeszteni az óralap variációkat. 

3. Válaszd ki a szerkeszteni kívánt variálást, érintsd meg vagy söpörj felfelé vagy lefelé a képernyőn a variációk 

közötti váltáshoz. 

 

4. Szerkesztés után nyomd meg a felső gombot az óralap engedélyezéséhez. 

Képernyő mindig bekapcsolva 

Ha ez a funkció be van kapcsolva, akkor a képernyőn készenléti állapotban továbbra is megjelenik néhány 

információ, ami persze jelentősen rövidíti az akkumulátor élettartamát. 

Képernyő mindig bekapcsolva beállítás 

1. Ébreszd fel az órát, és nyomd meg a felső gombot az alkalmazások listájának megjelenítéséhez. Majd válaszd 

ezt: Settings > Display and brightness > Always On Display. 

2. Válaszd ki az óralap stílusát és engedélyezd a képernyő mindig bekapcsolva beállítást. 

 

  



Új óralap felvétele 

A beépített óralapok mellé igény szerint választhatsz online óralapot a Zepp alkalmazás óralap boltjából és 

hozzáigazíthatod azt az órádhoz. Beállíthatod a telefonodon lévő valamely képet is egyedi óralapként az 

alkalmazás segítségével. 

Új online óralap felvétele: 

1. Tartsd az órát a telefonnal összekapcsolva, indítsd el a Zepp alkalmazást, és válaszd a Profile > Amazfit GTR 

2 > Store lehetőséget. 

2. Válassz ki egy vagy több használni kívánt óralapot, majd szinkronizált hozzá őket az órádhoz, így többféle 

lehetőséged is lesz majd. 

 

Egyedi óralap felvétele: 

Tartsd az órát a telefonnal összekapcsolva, indítsd el a Zepp alkalmazást, és válaszd a Profile > Amazfit GTR 2 > 

Store lehetőséget az óralap testreszabásához. 

 

Óralap váltása 

1. Ébreszd fel az óralapot és hosszan nyomd meg az óralapot, hogy az óralap kiválasztási oldalára lépj. 

2. Söpörj balra vagy jobbra az órán elérhető óralapok előnézetének megtekintéséhez, beleértve a beépített 

óralapokat és az online szinkronizált óralapokat is. 

3. Érintsd meg a kívánt óralapot, hogy az aktuális óralap kívánt óralapra történő cseréjéhez. 

 

Óralap törlése 

Amikor az órában elfogy a tárhely, törölnie kell néhány óralapot, hogy helyet biztosíts újaknak (egyes beépített 

óralapokat nem lehet törölni). 

1. Ébreszd fel az óra számlapot, és hosszan nyomd meg az óralapot, hogy az óralap kiválasztási oldalára lépj. 

2. Söpörj balra vagy jobbra az órán elérhető óralapok előnézetének megtekintéséhez, beleértve a beépített 

óralapokat, az online szinkronizált óralapokat és testreszabott óralapokat is. 

3. Hosszan nyomd meg a törölni kívánt óralapot és söpörd felfelé a képernyőt. Ha az óralap törölhető, 

megjelenik a törlés gömb. A törléshez koppints rá. 

 



Parancsikonok 

Smart asszisztens 

Csúsztass jobbra az óralapon a smart asszisztens oldal megnyitásához, amely elősegíti a különféle funkciók és 

információk egyszerű használatát és megtekintését: 

1. Megtekintheted a valós idejű alkalmazások információit, például haladási információk, például edzések adatait, 

a visszaszámlálási értékeket, ezek automatikusan megjelennek az intelligens asszisztens oldalon. 

2. Információkat nézhetsz meg az elemekről és a használt alkalmazásokról, például a következő ütemezett 

eseményről, riasztásról és a legutóbbi pulzusadatokról. 

Elindíthatod a Zepp alkalmazást és ha belépsz a "Profile > Amazfit GTR 2 > Smart assistant" oldalra, beállíthatod 

a megjelenített tartalmat és a megjelenítés sorrendjét. 

 

 

Gyors elérésű alkalmazások 

Az óralap bal oldalán látható gyors elérésű alkalmazások az órafunkciók kényelmes használatát teszik lehetővé. 

Felveheted ide a gyakran használt alkalmazásokat és funkciókat, például az "Workout" (Edzés) alkalmazást. 

Gyors elérésű alkalmazások cseréje 

1. Ébreszd fel az órát, és nyomd meg a felső gombot az alkalmazások listájának megjelenítéséhez. Ez után menj 

a Settings > User preferences > Quick access apps menübe és söpörj felfelé vagy lefelé a szóbajöhető app-ok 

megjelenítéséhez. 

2. Amikor a "Current apps" száma eléri a lehetséges maximumot, töröld a feleslegeset és vedd fel azt, 

amelyikre szükséged van. 

 

Alsó gomb megnyomása 

Nyomd meg az alsó gombot egy előre konfigurált app elindításához. Az "Edzés" app alapértelmezés szerint meg 

van nyitva. A Beállítások oldalon ezt is lecserélheted egy olyan alkalmazásra, amelyet gyakran használsz.  



Edzés 

Edzés 

Az óra 12 edzési módot támogat, mint például szabadtéri futás, séta, szabadtéri kerékpározás, futópad, 

szobakerékpározás, nyíltvízi úszás, medenceúszás, elliptikus edzés, hegymászás, terepfutás, síelés és szabadedzés 

Ébreszd fel az órát, nyomd meg a felső gombot az alkalmazások listájának megjelenítéséhez, válaszd ki az Edzés 

lehetőséget, és koppints a kívánt edzés módra. Ezután érintsd meg a GO gombot az edzés előkészítő oldalán az 

edzésinformációk bevitelének megkezdéséhez. 

 

 

Edzés GPS helymeghatározással 

Amikor szabadtéri testmozgást végzel, várd meg, hogy az edzés előkészítő oldal sikeresen befejezze a GPS 

helymeghatározást. Ha megtörtént, koppints a GO gombra az edzés elkezdéséhez. Ez segít abban, hogy ne 

veszítsd el a  nyomon követési és edzés adatokat, illetve garantálja azok teljes és pontos rögzítését. 

Útmutatás helymeghatározáshoz 

1. Ha az edzés kiválasztása után arra szólít fel az alkalmazás, hogy frissítsd az AGPS-t, indítsd el telefonon a 

Zepp alkalmazást, és csatlakoztasd az órához az AGPS frissítése érdekében. Ezután válaszd ki újra a 

gyakorlatot. Ez a művelet csökkenti a jel keresésére fordított időt és biztosítja a keresés sikerességét.. 

2. A helymeghatározási folyamat során a GPS jel ikonja folyamatosan villog.  A nyitott terület gyorsabb 

helymeghatározást tesz lehetővé, mivel jobb GPS-jel vételt biztosít, tekintve, hogy a közeli épületek 

blokkolhatják és gyengíthetik a jelet, meghosszabbítva a helymeghatározás időszükségletét, és akár a 

helymeghatározási sikertelenségét is okozhatják. 

3. Sikeres helymeghatározás után a GO gomb kiemelésre kerül.. A GPS-jel az aktuális GPS-jel erősségét mutatja. 

 

Az AGPS (Assisted GPS) egyfajta GPS műholdas pálya információ, amely segíti az órát a GPS 

helymeghatározási folyamat felgyorsításában. 

 

 



Edzés emlékeztetők & beállítások 

Az edzés előkészítő oldalának alján megtalálod a  "Beállítások" ikont, amire rákoppintva beállíthatod az aktuális 

edzés módot. A megjelenő paraméterek az edzés módjától függően változnak. 

Edzés célkitűzés 

Beállíthatsz célemlékeztetőket a betervezett távolsághoz, célidőt és a tervezett fogyasztásokat. 

Edzés emlékeztető 

Emlékeztetőt állíthatsz be a távolságra, a biztonságos pulzusszámra, a pulzus zónára, a tempóra és a sebességre. 

Automatikus-szünet: 

Az óra automatikusan érzékeli az edzés állapotát. Amikor észleli, hogy az edzés leállt, az óra automatikusan 

leállítja az aktuális edzéssel kapcsolatos információk rögzítését. Amikor észleli, hogy az edzés újra elkezdődött, 

az óra folytatja a 

 

rögzítést. 

Valós idejű grafikon: 

Beállíthatod, hogy az óra valós idejű grafikont jelenítsen meg az edzés alatti pulzusról, haladási ütemről, 

sebességről vagy húzások sebességről. 

Úszópálya hossza: 

Medenceúszás esetén az úszási távolság rögzítéséhez megadhatod az úszópálya hosszát. 

 

  



Edzés kontroll 

Engedélyezd az edzésalkalmazás futtatását a háttérben: 

1. Ha más funkciókat szeretnél használni az edzés végzése közben, nyomd meg a felső gombot és visszatérsz a 

többi műveletet tartalmazó óralapra. Az edzésalkalmazás továbbra is futni fog a háttérben. 

2. Amikor az edzésalkalmazás tovább fut a háttérben, az óra folyamatosan rögzíti az edzés adatokat és 

emlékeztetőket generál az edzés beállításoknak megfelelően. 

3. Amikor az edzésalkalmazás újra elindul, az óra automatikusan a folyamatban lévő edzésre tér vissza. 

 

Zene lejátszása 

Edzés közben söpörj az ujjaddal balra a képernyőn a zenelejátszó kezeléséhez az óraalkalmazásban vagy a 

telefonos alkalmazásban. 

Adatok megtekintése: 

Edzés közben söpörj fel vagy le a képernyőn a különböző adatok megtekintéséhez. 

Edzés kezelése: 

Söpörj jobbra a képernyőn az edzés szüneteltetéséhez vagy folytatásához, az edzés befejezéséhez vagy a képernyő 

lezárásához. 

Edzési adatok elmentése: 

Amikor az edzést leállítod, az edzésadatok nem kerülnek mentésre, ha a megtett távolság túl rövid vagy az edzés 

ideje túl rövid. A korlátozott tárhely miatt ajánlatos az edzésadatokat szinkronizálni a Zepp alkalmazással rögtön 

az edzés befejezése után. Ellenkező esetben az edzésadatok felülíródhatnak. 

 

Az edzésrekordok megtekintése 

Edzésrekordok megtekintése az órán: 

Ébreszd fel az órát, nyomd meg a felső gombot az alkalmazások listájának megjelenítéséhez, válaszd ki az 

Aktivitások lehetőséget a legutóbbi 30 edzésrekord megtekintéséhez. Kiválaszthatsz egy rekordot és 

megtekintheti annak részleteit. 

Edzésrekordok megtekintése a telefonon: 

Végezd el az edzésadatok szinkronizálását a telefon Zepp aalkalmazásával, ami után az edzésrekord oldalon 

megtekintheted a edzésrekord részleteit. 

 

  



Aktivitások és egészség 

PAI 

A PAI egy mutató a személyes fiziológiai aktivitásról. A PAI meghatározása egy algoritmus alapján végzett 

számítással történi a pulzusadatok, a napi aktivitás intenzitása, valamint a személyes fiziológiai adatok 

többdimenziós és dinamikus értékelése alapján.  A PAI nem csupán az egyes adatkategóriákat veszi alapul. 

Lehetővé teszi, hogy szisztematikusan és átfogóan szerezz betekintést a fizikai állapotodról. 

A napi tevékenységek vagy edzések bizonyos intenzitásának folyamatos fenntartásával jön létre a PAI érték. A 

HUNT Fitness Study* kutatási eredményei alapján a 100 feletti PAI érték segít csökkenteni a kardiovaszkuláris 

elhalálozás kockázatát és növeli a várható életkort. 

 

További információért indítsa el a Zepp alkalmazást és válassza ki a PAI cards > Q&A lehetőséget. 

* A HUNT Study al-projektjét, a HUNT Fitness Study projektet Ulrik Wisloff, a Norvég Tudományos és 

Technológiai Egyetem Orvostudományi Karának professzora vezeti. Több mint 35 évig zajlott és több mint 230 

000 személyt vizsgáltak. 

 

Aktivitás cél 
Az óra automatikusan rögzíti aktivitás adataidat, beleértve a lépéseket, kalóriákat, álló helyzetben töltött időt és 

megtett távolságot. A zsírégetési idő indexeként rögzíti azt az időtartamot is, ameddig a pulzusszám a zsírégetési 

tartományon belül vagy azon felül tartózkodott. 

1. A napi aktivitás célod három részből áll, ami megjelenítésre kerül a Mozgás gyűrűvel (céllépésekkel vagy 

kalóriákkal), Zsírégetés gyűrűvel és Állóhelyzet gyűrűvel. 

 

2. Amikor eléred a célt, az óra rezeg és gratulál. 



Tétlenség riasztás 

Amikor ébren vagy, óránként kapsz egy ösztönző jelet bizonyos mértékű tevékenység végzésére, amivel 

csökkentheted a túl hosszú ideig történő ülés okozta káros hatásokat, és mindezt az óra figyeli viselés közben. 

Az óra viselése közben, ha az adott óra 50. percében nem észlelt 1 percnél hosszabb aktivitást, akkor az óra 

rezgéssel fog emlékeztetni valamilyen gyakorlat elvégzésére. A tétlenség riasztás beérkezése után, ha egy 

tevékenységeket a következő óra megérkezése előtt befejezel be, az aktuális órára beállított célkitűzés teljesül. 

Tétlenség riasztás engedélyezése 

Tartsd az órát a telefonnal összekapcsolva, indítsd el a Zepp alkalmazást, és válaszd a Profile > Amazfit GTR 2 > 

Notifications and reminders > Idle alert lehetőséget és kapcsold be a funkciót. 

 

Szívritmus 

A pulzus a fizikai állapot fontos mutatója. A nagy gyakorisággal elvégezett pulzusszám mérés segít észlelni a 

pulzusszámban bekövetkező változásokat és referenciként szolgál az egészséges életmódhoz. 

A mérési pontosság biztosítása érdekében az órát az utasításoknak megfelelően kell viselni, és gondoskodni kell 

arról, hogy a bőre melletti rész tiszta és napvédő krémtől mentes legyen. 

 

Pulzusszám riasztás 

Akkor lehet engedélyezni a pulzus riasztás funkciót, ha az érzékelési időköz 10 percen belülre van beállítva. 

 

Amikor a pulzusszám elérte a riasztási értéket és nem volt nyilvánvaló aktivitás az elmúlt 10 percben, az óra 

rezegni kezd.  

 

Automatikus pulzusmérés 

1. Tartsd az órát a telefonnal összekapcsolva, indítsd el a Zepp alkalmazást, és válaszd a Profile > Amazfit GTR 

2 > Health Monitoring lehetőséget az automatikus pulzusmérés engedélyezéséhez és a mérési gyakoriság 



megadásához. Ezután az óra automatikusan fogja végezni a pulzus rendszeres mérését a beállított gyakoriság 

szerint és fogja rögzíti a pulzus változását a nap folyamán. 

2. A pulzusszám drámai mértékben megváltozhat, amikor valamilyen tevékenységet végzel. Ha engedélyezed 

az aktivitás érzékelés funkciót, az óra automatikusan megnöveli a pulzusmérés gyakoriságát, hogy biztosítsa 

a HR adatok pontosságát az edzések során is. 

3. Az óra pulzusszám alkalmazása lehetővé teszi a pulzus görbe és a pulzus eloszlásának megtekintését a napra 

vonatkozóan. 

 

Manuális mérés 

1. Amennyiben az automatikus pulzusszám érzékelés nincs engedélyezve, a pulzusszám manuális méréséhez 

ébreszd fel az órát, nyomd meg az oldalsó gombot az alkalmazáslista megjelenítéséhez és söpörj felfelé vagy 

lefelé a pulzusszám-alkalmazás kiválasztásához.  

2. Beállíthatod a pulzusszám-alkalmazást gyors hozzáférésű alkalmazásként, ezzel könnyebbé teszed a 

pulzusmérés indítását. 

 

3. Az óra csak az ekkor mért pulzusszám megtekintését teszi lehetővé. Az előzményrekordok megtekintéséhez 

szinkronizálnod kell az adatokat a Zepp app-al. 

Alvás 

Az alvás minősége fontos hatással van az ember egészségére. 

Ha alvás közben viseled az órát, az automatikusan rögzíti az alvási információkat. Az alvási információkat 

szinkronizálhatod a Zepp app-al az alvási idő, az alvási szakaszok, az alvási pontszám és  az alvási javaslatok 

megtekintéséhez. 

 

Alvás asszisztens 

Tartsd az órát a telefonnal összekapcsolva, indítsd el a Zepp alkalmazást, és válaszd a Profile > Amazfit GTR 2 > 

Health Monitoring lehetőséget Az alvás asszisztens  bekapcsolásához a pontosabb alvási információk érdekében 

(REM alvási szakasz). 

 



Az alvási légzés minőségének figyelése 

Tartsd az órát a telefonnal összekapcsolva, indítsd el a Zepp alkalmazást, és válaszd a Profile > Amazfit GTR 2 > 

Health Monitoring lehetőséget az alvási légzés minőségének figyelése funkció bekapcsolásához.  Ezután az óra 

automatikusan figyeli az alvási légzés minőségét, amikor észleli, hogy alszol az óra viselése közben. 

 

SpO₂ 

A vér oxigéntelítettsége (SpO₂) a légzés és a keringés fontos fiziológiai paramétere. 

1. Ébreszd fel az órát, nyomd meg a felső gombot az alkalmazások listájának megjelenítéséhez, válaszd ki az 

SpO₂ app-ot az SpO₂ mérések indításához. 

2. Amikor hegyet mászol, a háttérben futtathatod az Edzés alkalmazást, miközben elindíthatod a SpO₂ 

alkalmazást a SpO₂ mérésére. 

3. A mérés befejezése után az eredmény megjelenik az órán. Megtekintheted a nap többi részére vonatkozó 

mérési eredményeket is. 



 

Figyelmeztetések a SpO₂ méréséhez 

1. Az órát viseld egy ujjal a csuklód fölött és ügyelj, hogy ne mozogj. 

2. A szíj legyen szoros, hogy megfelelő nyomást gyakoroljon. 

3. Helyezze a karját asztallapra vagy más stabil felületre úgy, hogy az óra képernyője felfelé nézzen. 

4. Mérés közben ne mozogj, fókuszálj a mérésre. 

5. Az olyan tényezők, mint a szőrzet, a tetoválás, a remegés, az alacsony hőmérséklet és az óra nem megfelelő 

viselése befolyásolhatják a mérési eredményt, sőt a mérés sikertelenségéhez vezethetnek. 

6. Az óra mérési tartománya 80% -100%. Ez a funkció csak tájékoztató jellegű, nem használható fel az orvosi 

diagnózis alapjául. Rosszullét esetén fordulj orvoshoz. 

 

Stressz 

A stressz indexet a pulzus változékonyság alapján számítják ki. Ez referenciaként szolgál az egészségi állapot 

értékeléséhez.  Ha az index magas, ez azt jelenti, többet kell pihenned. 

1. Ébreszd fel az órát, nyomd meg a felső gombot az alkalmazások listájának megjelenítéséhez és söpörj felfel 

vagy lefelé a Stressz app kiválasztásához és a vonatkozó információk megjelenítéséhez. 

2. Ha az automatikus stressz mérés engedélyezve van a stressz alkalmazásban, a stressz mérése 5 percenként 

történik, így meg tudod tekinteni a stressz állapotod változásait. Azt is megteheted, hogy az órát a telefonnal 

összekapcsolva tartod, elindítod a Zepp alkalmazást, és kiválasztod a Profile > Amazfit GTR 2 > Health 

Monitoring lehetőséget a funkció bekapcsolásához. 

 

3. Ha az automatikus stressz mérés nincs engedélyezve, akkor is bármikor hozzáférhetsz a stressz mérés 

alkalmazáshoz és megtekintheted és rögzítheted az eredményeket.  



Hangfunkció 

Offline hang 

Az offline hangvezérlés lehetővé teszi, hogy az órán hangvezérléssel végezhesd el a legtöbb műveletek a 

mobiltelefonhoz való csatlakozás nélkül. 

Offline hanggal történő felébresztés mód: 

Lépj a következőre: Settings > User preferences > Offline voice control > Wake up mode 

1. A csuklód elfordítása után 5 másodpercen belül válaszol.  

2. A képernyő kivilágosodása után 5 másodpercen belül válaszol.  

 

3. Válasz amikor a képernyő kivilágított állapotban van. 

Az Offline hang bekapcsolásához válaszd a „A csuklód elfordítása után 5 másodpercen belül válaszol” vagy „A 

képernyő kivilágosodása után 5 másodpercen belül válaszol” lehetőséget. A csuklód elfordítása vagy a képernyő 

megvilágítása után megjelenik az "Offline hangfelismerése" ikon. Ezután offline hangparancsokat adhatsz ki a 

kapcsolódó műveletek végrehajtásához. 

 

Ha az Offline hang engedélyezéséhez a "Válasz amikor a képernyő kivilágított állapotban van" lehetőséget 

választottad, akkor offline hangutasításokat rögtön kiadhatsz, nem kell megvárnod, hogy az "Offline 

hangfelismerés" ikon megjelenjen. 

Offline hangutasítások szavai: 

Lépj a következőre: Settings > User preferences > Offline voice control > View all voice commands. Itt 

megnézheted az óra által támogatott összes offline hangutasítási szót. 

 

Multimédia funkciók  

Zene 

Helyi zene lejátszása 



Az óra támogatja a közvetlen zenelejátszást, illetve Bluetooth kapcsolatok segítségével képes lejátszani a zenét 

Bluetooth-fülhallgatón vagy lejátszó készüléken. 

1. Dal hozzáadása Indítsd el a Zepp alkalmazást, és lépj a Profile > Amazfit GTR 2 menüpontra. A zene oldalon 

válaszd ki az .mp3 vagy a .wav zenefájl lehetőséget a dal átküldéséhez a telefonról az órára. Az átvitel 

befejezése után le tudod játszani a zenét az órádon. 

2. A zene oldalon megjelenik a dal neve és zeneszerzője. Lehetőség van az előző és a következő műsorszám 

közötti váltásra, a zenét lejátszani/megállítani, a lejátszási módot beállítani és a hangerőt szabályozni. 

3. A második zene oldal lehetővé teszi, hogy dalok vegyél fel a kedvencek közé, átkapcsolj az audió források 

között, megnézd a lejátszási listát, hozzákapcsolódj Bluetooth audió eszközökhöz és egyebek. 

 

Zenelejátszás távirányító: 

Tartsd az órát a telefonoddal összekapcsolt állapotban. Amikor zenét játszol le a telefonon, elindíthatod vagy 

megállíthatod a zenét, átválthatsz az előző vagy a következő dalra, és egyéb műveleteket is végrehajthatsz az óra 

zene alkalmazásában. 

 

Beállítások módosítása Android telefonon: 

Tartsd az órát a telefonnal összekapcsolva, indítsd el a Zepp alkalmazást, és válaszd a "Profile > Amazfit GTR 2 > 

App List Managing" lehetőséget. A megjelenő oldalon koppints az "Access to read notification not enabled" 

üzenetre az Értesítési beállítások oldalra történő belépéshez, ahol megadhatod az értesítési engedélyeket a Zepp 

alkalmazás részére. Ha ez az üzenet nem jelenik meg, akkor az engedély már megadásra került. 

Megjegyzés: 

Ennek a funkciónak az engedélyezéséhez Android-telefonon hozzá kell adnod a Zepp  alkalmazást a telefon 

whitelist listához vagy az auto-run listához, így az alkalmazás a háttérben mindig futni fog. Ha a Zepp alkalmazást 

a telefon háttérfolyamata leállítja, akkor az óra leválasztásra kerül a telefonról, és nem tudod a zenelejátszást 

vezérelni. 

  



Óra app-ok 

Óra app-ok 

Az „app” kifejezés az órának olyan működési funkciójára utal, amelyet különállóan tudsz használni, mint például 

az edzés, a pulzusmérés és az időjárás kijelzés. 

Valamely app használatához ébreszd fel az órát, nyomd meg a felső gombot az alkalmazások listájának 

megjelenítéséhez és söpörj felfel vagy lefelé az app listában, majd koppints arra, amelyiket el akarod indítani. 

 

A gyakran használt alkalmazásokat gyors hozzáférésű alkalmazásként beállíthatod, így könnyebben megtalálod, 

amikor használni szeretnéd. 

 

App lista 

Tartsd az órát a telefonnal összekapcsolva, indítsd el a Zepp alkalmazást, és válaszd a Profile > Amazfit GTR 2 > 

App list management lehetőséget. Ez után beállíthatod az app-ot az órádra. 

 

Tervezés 

Egy ütemezés létrehozása után az óra rezegni fog, hogy emlékeztessen az ütemezett feladatra vagy időpontra. 

Tartsd az órát a telefonnal összekapcsolva, indítsd el a Zepp alkalmazást, és válaszd a Profile > Amazfit GTR 2 > 

Schedule lehetőséget. Itt létrehozhatsz vagy módosíthatsz ütemezést. 

Ébreszd fel az órát, nyomd meg a felső gombot az alkalmazások listájának megjelenítéséhez, válaszd ki a 

Schedule lehetőséget a konfigurált ütemezések megtekintéséhez. Koppints a Schedule gombra az emlékeztető 

dátumának és idejének megadásához. 

 

Időjárás 

Bármikor ellenőrizheted a mai időjárást, szélerősséget, páratartalmat, UV-intenzitást és egyéb információkat, 

valamint a tartózkodási helyedre vonatkozó következő 7 napra vonatkozó időjárási adatokat. 



Az időjárási adatokhoz szinkronizálni kell az órát a mobilod hálózatán keresztül. Ezért az órát a telefonhoz kell 

csatlakoztatnia, hogy naprakész legyen az időjárási információ. 

A Zepp app-ban megadhatod a városhoz a látni kívánt hőmérsékleti egységet (Celsius vagy Fahrenheit). 

Iránytű 

A használat előtt esetleg szükség lehet rá, hogy rajzolj egy 8-as számot a levegőbe a kalibráláshoz. Egy 

emlékeztető jelenik meg, hogy kalibrálás szükséges. A kalibrálás befejezése után az óra megjeleníti az aktuális 

földrajzi szélesség és hosszúság értékét, valamint az irányt, hogy merre néz. A zavarás elkerülése és a pontosság 

javítása érdekében használat közben tartsd az órát vízszintesen, és tartsd távol a mágneses terektől. 

 

Barometrikus magasságmérő 

A barometrikus magasságmérő a helymeghatározás után megmutathatja az aktuális helyzethez tartozó nyomást és 

magasságot. A sikeres helymeghatározás után az óra megjeleníti a szélességi és hosszúsági fokokat. 

 

 

  



Riasztás 

Riasztásokat vehetsz fel a Zepp app-hoz  és az órához. A riasztások ismételhetők, engedélyezhetők vagy 

törölhetők. A már nem szükséges riasztásoka hosszan tartó nyomással törölheted. 

Amikor elérkezik a riasztás előre beállított ideje, az óra vibrálással jelez. Ekkor választhatsz, hogy  elaltatod vagy 

kikapcsolod a riasztást. Ha elaltattad, 10 perc elteltével újra vibrálni fog. Az elaltatás funkciót egy adott riasztásra 

csak 5 alkalommal használhatod. 

Ha semmit sem teszel, amikor az óra vibrál,  30  másodperc elteltével automatikus átkapcsol elaltatott 

üzemmódba. 

 

 

Időzítő 

Az órát ellátták egy 0,01 másodperc pontosságú időzítővel, aminek a maximális rögzítési ideje 24 óra. 

 

Az óra számlálja az időt az időzítés alatt és képes megjegyezni 99 időpillanatot. 

Visszaszámlálás 

Meg tudsz adni egy visszaszámláló órát. A visszaszámlálás végén az óra vibrálással figyelmeztet. 

  



Óra beállítások 

Bluetooth beállítások 

Az órán menj az App list > Settings > Network and connections menüpontba. A Bluetooth oldalon keresd meg a 

kívánt Bluetooth audió készüléket és koppints rá a párosításhoz. 

 

Megjegyzés: Ha nem tudod csatlakoztatni az órát egy párosított Bluetooth-eszközhöz, szüntesd meg a párosítást, 

majd csatlakoztasd újra. 

Rendszer nyelvi beállítások 

Indítsd el a Zepp app-ot, majd menj a Profile > Amazfit GTS 2 > Watch settings > System language menüpontba 

az óra nyelvének a megváltoztatásához. 

 

 

 


