
C5s okosóra használati útmutató 

 

Mobilalkalmazás letöltése 

Olvassa be az alábbi QR-kódot, vagy lépjen be a fő alkalmazások piacaira a "Dayband" letöltéséhez és 

telepítéséhez  

 

 

 

 

 

 

 

Eszközkövetelmények: IOS 8.0 és újabb; A 4.4-es és újabb verziók támogatják a Bluetooth 4.0-t. 

Eszköz csatolása 

A karkötő első használatakor az alkalmazást csatlakoztatni kell a kalibráláshoz, a karkötő 

automatikusan szinkronizálja az időt a sikeres csatlakozás után, különben a lépés és az alvás adatai 

nem engedélyezettek. 

 Nyissa meg a mobilalkalmazást, kattintson 

a beállítás ikonra 

 Saját eszköz (iOS) Keresés az eszközön 

(Andoriod) 

 Húzza le a leolvasó eszközt 

 Kattintson az eszközkapcsolatra 

Viselési módszer 

1, A folyamatos a karkötő viselésének legjobb módja. 

2, Állítsa be a csukló méretét a beállító furatnak megfelelően; Viseljen karszalag csatot.. 

3, Az érzékelőnek a bőr közelében kell lennie, hogy elkerülje a mozgást. 

Be- / kikapcsolás 

1, Ha a karkötő ki van kapcsolva, a funkciógomb hosszan tartó megérintésével a készülék vibrálhat és 

3 másodpercnél hosszabb ideig elindulhat. 

2, Ha a karkötő be van kapcsolva, váltson a kikapcsoló felületre, és a hosszú érintés funkció gomb 3 

másodpercnél hosszabb ideig vibrál a készülék kikapcsolásához. 

 

 



Művelet 

1, Amikor a karkötő be van kapcsolva, a funkciógomb rövid megérintésével világítani lehet a 

képernyőn, vagy átválthat a kijelző. 

2, Nincs művelet az alapértelmezett öt másodperces üzenet képernyőn, a felhasználó csatlakozhat a 

mobilalkalmazáshoz az üzenet képernyőjének módosításához. 

3, Váltson a pulzus és a vérnyomás interfész automatikus tesztjére, és állítsa le a pulzus és a 

vérnyomás interfész elhagyásának tesztjét. 

 

Elősegítő funkció 

Az emlékeztető funkciónak be kell kapcsolnia az emlékeztető kapcsolót az alkalmazásbeállítási 

központban, és a mobiltelefont és a karkötőt a sikeres Bluetooth-kapcsolat állapotában kell tartania, 

hogy az emlékeztető rezegjen, amikor az üzenet megérkezik. 

Hívás emlékeztetése: Híváskor a karkötő rezeg, és megjeleníti a hívás nevét vagy számát. (Ha a hívó 

nevét elmentette a telefonkönyvbe, akkor a név megjelenik, különben a szám jelenik meg.) 

SMS emlékeztető: Az SMS fogadásakor a karkötő rezeg, és megjelenik az SMS ikon emlékeztet: 

Amikor a címjegyzékben szereplő kapcsolattartó személy SMS-ben megjelenik a név, az idegen SMS-

ben megjelenik a szám. 

Facebook emlékeztető: Amikor facebook-információkat kap, a karkötő rezeg, és megjeleníti a 

facebook ikon emlékeztetőt. 

A Twitter emlékezteti: Amikor a twitter információkat kap, a karkötő rezeg, és megjeleníti a twitter 

ikon emlékeztetőt. 

Intelligens ébresztőóra: Három ébresztőóra állítható be. Beállítás után szinkronizálja a karkötővel. Az 

intelligens ébresztőóra egy csendes ébresztőóra. A riasztás beállítása után a karkötő mérsékelten 

rezeg, és az offline riasztás támogatott. 

Mozgás emlékeztető: Az alapértelmezett emlékeztető intervallum egy óra. Csatlakozáskor, ha a 

felhasználó a nyitás után egy órán belül nem mozog, a karkötő rezegve emlékezteti a felhasználót a 

mozgásra. 

Keresse meg a telefont 

Csatlakoztatott állapotban kattintson a "Mobiltelefon keresése" lehetőségre, és a 

mobiltelefon rezgés emlékeztetőt vagy csengőhang emlékeztetőt küld. 

Gyári visszaállítás 

Nyomja meg és tartsa lenyomva három másodpercig a visszaállító felületen a 

karkötő gyári beállításainak visszaállításához. 

 



Karkötő információk 

A függő csengő felületen a Bluetooth cím és a szoftver verziószámának utolsó négy 

számjegye jelenik meg. 

 

Leállítási felület 

A leállítási felületen nyomja meg és tartsa lenyomva a mobiltelefont három 

másodpercnél tovább, hogy rezegjen és kikapcsoljon. 

 

Mozgásminták 

A mozgásfelületen nyomja meg és tartsa lenyomva három 

másodpercig az adott mozgásfelülethez való belépéshez, amely 

több mozgást is tartalmaz. Kattintson a váltáshoz. A 

mozgásfelületen nyomja meg hosszan három másodpercig a 

mozgás elindításához, nyomja meg hosszan három másodpercig a 

szüneteltetéshez, majd kattintson a mozgásmód váltásához. 

 

Információs felület 

Az üzenet kezelőfelületén nyomja meg és tartsa lenyomva három másodpercig az 

üzenet megtekintéséhez, kattintson a lapozás gombra, és az információk megtekintése 

után kiléphet, vagy a kilépéshez tartsa lenyomva három másodpercig. 

Funkcionálisabb felület 

A több funkciós felületen nyomja meg hosszan három másodpercig az alsó menübe 

való belépéshez a további funkciós műveletekhez. 

 

Vérnyomásmérés 

A vérnyomásmérő felületen. A mérés során kérjük, várjon néhány másodpercet, amíg az 

adatok megjelennek.  

 

Vér oxigén monitorozása 

A vér oxigén monitorozási felületén. A mérés során kérjük, várjon néhány 

másodpercet, amíg az adatok megjelennek.  

 

A karkötő funkció bevezetése 



Fő felület 

Ha nincs kapcsolat ikon, ez azt jelenti, hogy a karkötő nincs csatlakoztatva a 

mobiltelefonhoz. Amikor megjelenik a kapcsolat ikon, ez azt jelenti, hogy a kapcsolat 

sikeres. Amikor a karkötőt és az alkalmazást először párosítják. a karkötő szinkronizálja a 

mobiltelefon idejét, adatait és hetét. 

Hosszan nyomja meg a 3 másodpercet a fő interfész váltásához. 

 

Mozgási adatok 

A lépésszámlálás megjelenítése, a karkötő alapértelmezett mozgásadat-üzemmódja a 

karkötő csuklón való viselése. Amikor a felhasználó sétál és a kar lendül, a karkötőt a 

járási lépés adataként rögzítjük a hinták és a gyalogos távolságot felemésztő hinták 

számának megfelelően. 

A pulzus monitorozása 

A pulzusmérő felületen. A mérés során kérjük, várjon néhány másodpercet, amíg az 

adatok megjelennek.  

 

Bluetooth-kapcsolat: Miután a fájdalomcsillapítás sikeres volt, az alkalmazás 

automatikusan elmenti a karkötő Bluetooth-címét. Amikor az alkalmazás megnyílik vagy a háttérben 

fut, automatikusan megkeresi és összekapcsolja a karkötőt. 

Adatok szinkronizálása: Kézzel húzza le a szinkronizálási adatokat az alkalmazás kezdőlapján; a 

karkötő 7 nap offline adatot tárolhat. Minél több adat van, annál hosszabb lesz a szinkronizálási idő, 

ami legfeljebb körülbelül 2 perc. A szinkronizálás befejezése után a "Szinkronizálás befejeződött" 

üzenet jelenik meg. 

 

Az alkalmazás funkciói és beállításai 

Személyes információk és sportcélok 

Kérjük, először adja meg a személyes adatokat, miután belépett az alkalmazásba 

Beállítás-> személyes beállítás 

Kép-életkor-magasság-súly beállítható 

A személyes adatok javíthatják az adatok pontosságát. 

Testre szabhatja napi sportcéljait. 

A tervezés elősegíti a fizikai erőnlét javítását.  

 

 


