
 
 
 
 
 
 
 
 

Használati utasítás 
Huawei Honor Band 4 Running aktivitásmérő okosóra - piros  
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A doboz tartalma 

1. Huawei Honor Band 4 Running aktivitásmérő okosóra - piros 
2. Töltő keret 
3. Töltőkábel 
4. Használati útmutató 
5. Biztonsági útmutató 
6. Jótállási jegy 

 
 

Beindítás 

A Honor Band 4 indításához kövesse az alábbi lépéseket: 
● Az okoskarkötő automatikusan bekapcsol, mihelyt csatlakoztatja a töltõhöz. Használat után 

nem kell kikapcsolnia. 
● Ha kikapcsolja, használja a SIM-kártya kioldócsapját vagy egy golyóstollat a csaplyukban 

található gomb megnyomásához. 
● Soha ne használjon hegyes tűt a kikapcsoláshoz, mert ez a gombot véglegesen 

megrongálhatja. 
 
 

Párosítás 

● Töltse le a Huawei Wear alkalmazást mobiltelefonjára az Apple App Store-ból vagy a 
Google Play Store-ból. 

● Az alkalmazást úgy is letöltheti, hogy beolvassa a termék dobozán található QR-kódot. 
● A Honor Band 4 Running aktivitásmérő okosóra a bekapcsolása után automatikusan átvált 

párosítás módba. 
● Engedélyezze a Bluetooth kapcsolatot a mobiltelefonján, és keresse meg a Honor Band 4 

eszközét a Huawei Wear App segítségével. 
● Koppintson a HUAWEI Band-XXX elemre, ahol a XXX a Honor Band 4 eszköze 

MAC-címének utolsó három számjegye. Az eszköz MAC-címét az eszköz hátlapján találja 
meg. 

● Érintse meg a pipa jelet az eszközén a párosítás befejezéséhez. 
● Ahhoz, hogy a Honor Band 4 a pontos időt mutassa, először párosítania kell az órát a 

mobiltelefonjával. 
 
Tanácsok a párostáshoz 

● Az órát egyszerre csak egy eszközzel lehet párosítani.  
● Ahhoz, hogy egy másik eszközhöz tudja párosítani az órát, előbb  meg kell szüntetnie az 

aktuális csatlakozást. 



● Android-eszköz esetén: Nyissa meg a Huawei Wear App alkalmazást a telefonján, és a 
beállítások eléréséhez érintse meg az óra ikont a bal felső sarokban. Érintse meg az 
“UNPAIR” elemet a képernyő végén. 

● Apple-eszköz esetén: Kapcsolja ki az iPhone készüléken a Bluetooth-kapcsolatot, majd 
párosítsa az órát egy másik telefonnal. 

 
 

A képernyő felébresztése 

A képernyőt három különböző módon tudja felébreszteni:  
1. Koppintson a kijelzőre az ujjával. 
2. A csuklóján tartott órát tartsa egy szinten, majd fordítsa el 90 fokkal a csuklóját. A képernyő 

1 másodpercen belül bekapcsol. 
3. Amennyiben a keze lent van és az óra a csuklóján van, emelje fel a kezét, hogy 

felébressze az órát.  
 
 

Képernyőváltás 

A képernyők között a következőképpen tud váltani: 
1. A Honor Band 4 kezdőképernyője mindig a pontos időt mutatja.  
2. A csuklóján tartott órát tartsa egy szinten, majd fordítsa el 90 fokkal a csuklóját. A mozdulat 

hatására a következő képernyőre navigál.  
 
 

Feltöltés  

● Csak az órához kapott töltő tartozékokkal töltse a Honor Band 4-et.  
● Tisztítsa meg a töltőportot és távolítsa el a rárakódott port a rövidzárlat elkerülése 

érdekében.  
● Az óra támogatja a 0,5 A, 1A, 1,5A és 2 A áramerősséget, azonban az ennél magasabb 

áramerősséget nem támogatja.  
● Az órát 1,5 óra alatt tudja teljesen feltölteni. Az akkumulátor ikon a kijelzőn az aktuális 

töltöttségi szintet jelzi. Amint kész a feltöltés, a kijelző 10 másodpercig villogni fog.  
 
 

 Sport módok 

● Az óra hét sport módot támogat: kültéri futás, beltéri futás, szabadtéri séta, szabadtéri 
lovaglás, beltéri kerékpározás, szabad edzés és úszás. 

● Az óra a hat érzékelője segítségével felismeri a különböző úszási stílusokat is. 



● Kapcsolja be a képernyőt és lapozzon, amíg el nem éri a választott tevékenység 
képernyőjét. Érintse meg az ikont. 

● Tartsa lenyomva a “PLAY” ikont, amíg a visszaszámlálás véget nem ér. Az óra ezután 
megkezdi az adatok rögzítését, és automatikusan statisztikát készít. 

● Az összes adatot rögzíti, például a sebességet, a megtett távolságot, a fordulások számát 
és a kalóriát. 

● Ezt a sávot arra is használhatja, hogy konfigurálja az emlékeztető intervallumot. Nyomon 
követi egy adott időrészben zajló tevékenységet, és értesíti, ha hosszabb ideig nem volt 
aktív. 
 

 

Alvásfigyelés 

● Nyissa meg a Huawei Wear alkalmazást, és lépjen az alvás üzemmódba (Sleep). 
● Engedélyezze az alvás üzemmódot. Az óra ennek megfelelően rögzíti az alvási adatokat. 
● Az óra megmutatja az alvásminőséget, valamint több száz alvásjavító javaslatot is tud adni 

a pihentetőbb alváshoz. 
 
 

Időjárás előrejelzés  

● Nyissa meg az időjárás (Weather) beállítást a Huawei Health App alkalmazásban. 
● Győződjön meg arról, hogy engedélyezte a mobil GPS-t, és adjon engedélyt a Health App 

számára az Ön tartózkodási helyének eléréséhez. 
● Szinkronizálja az időjárási beállításokat a telefonról a karkötőre. Amint ezt megteszi, 

jelenlegi tartózkodási helyének időjárása jelenik meg az óra képernyőjén. 
 
 

Emlékeztető 

● Nyissa meg a Huawei Wear alkalmazást, és érintse meg az óra beállításait. 
● Lépjen a Riasztási beállítások (Alarm) menüpontba. 
● Érintse meg a Riasztás hozzáadása (Add alarm) gombot, majd állítsa be az ébresztés 

idejét, ismétléseit és az esemény nevét. 
● Érintse meg a pipa szimbólumot a jobb felső sarokban. 
● Szinkronizálja a riasztási beállításokat az órájával, és az emlékeztetni fogja a megadott 

időpontban. 
 
 

Bejövő hívás figyelmeztetés 

● Az óra rezegni kezd, amikor bejövő hívást fogad. 



● Miután párosította az órát a készülékével, az óra hozzáfér az összes névjegyéhez. 
● Az óra bejövő hívás közben megjeleníti a hívó fél nevét. 
● A bejövő hívást az óra segítségével is elfogadhatja vagy elutasíthatja. 

 
 

SMS, WeChat, Email 
 

● A Honor Band 4 támogatja az SMS, a WeChat és az e-mail értesítéseket.  
● Válassza ki azokat az alkalmazásokat, amelyekről értesítéseket szeretne kapni. 
● Az üzenet érkezésekor az óra rezeg. Húzza felfelé az ujját a képernyőn az üzenet 

megtekintéséhez. Az óra képernyője elég nagy ahhoz, hogy kényelmesen el tudja olvasni 
az üzeneteket. Ha azonban az üzenet túl hosszú, a telefonján kell elolvasnia azt. 

● Megjegyzés: Győződjön meg arról, hogy engedélyezte-e az értesítéseket a Huawei Wear 
alkalmazás és a telefon összes harmadik fél által készített alkalmazás számára. 

 
 

A Honor Band 4 frissítése 

● Az óra frissítése nagyon egyszerű. A Huawei Wear alkalmazásban érintse meg a 
beállítások ikont a bal felső sarokban, majd érintse meg a HUAWEI óra frissítése opciót. Az 
óra ellenőrzi a legújabb szoftververziót, és frissítést futtat. 

● A Huawei Wear alkalmazás frissítéséhez lépjen a beállítások menüpontba, majd válassza 
ki az “About” szekciót.  

● Ezután kattintson az Alkalmazásfrissítés elemre, és várja meg amíg az alkalmazás frissül.  
 
 

A Honor Band 4 frissítése 

● A gyári beállításokat visszaállíthatja akár telefonján, akár magán az órán keresztül.  
● Amennyiben visszaállítja az órát a gyári beállításokra, akkor az összes tevékenység, 

beleértve az alvás- és időadatokat is, törlődik. Az órát ezután a telefonnal is párosítani kell. 
 
 

Megjegyzés 

● A Huawei Honor Band 4 IP68 osztályú por- és vízállósággal rendelkezik, és 
megakadályozza, hogy a por bekerüljön az órába. 

● Az ISO 22810: 2010 szabvány szerint a Honor Band 4 50 méterig vízálló, így úszás közben 
is használhatja.  

● Az óra képernyői között a csuklója elforgatásával tud váltani. A funkció kikapcsolásához 
lépjen be a Huawei Wear alkalmazásba, és állítsa a „Forgatás a képernyő átváltására” 
(Rotate to switch screen) beállítást „mindig ki” (always off) állásba. 

 



 

A termék helyes eltávolítása 

 

A bal oldali ábra jelzi, hogy a terméktől nem szabad más háztartási vagy 
kereskedelmi hulladékkal együtt megszabadulnia. A környezet és az emberi 
egészség megóvása érdekében, kérjük más hulladéktól külön tárolja és 
gondoskodjon az újrahasznosításáról.  

 


