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Karkötő gyors használati utasítás 

Az alkatrész bevezetése 

 

 

 

 

 

 

 

Töltési útmutatás 

Kezdő használatra kérjük, vegye ki a karkötőt és töltse fel a megfelelő töltővel. Töltés közben a 

karkötő automatikusan bekapcsol (a töltés módját a következő ábra mutatja: vegye ki a karkötő 

testét a csuklópántból, és dugja be egy USB portba. A töltési feszültség 5V.) Töltés közben 

görgetőkben jelenik meg, és a rács megtelt állapotában megtelt. 

 

 

 

 

 

Telepítse az APP karkötőhöz 

Olvassa be a QR-kódot, vagy lépjen be a főbb alkalmazások piacára 

Töltse le és telepítse a "SmartHealth" alkalmazást 

  



Eszközkövetelmények: IOS9.0 és újabb; A 4.4-es és újabb verziók támogatják a Bluetooth 4.0-t. 

1, Nyissa meg a mobil klienst a személyes adatok beállításához 

2, Váltson az "eszköz" oldalra, és kattintson a csatlakozási eszközre 

3, Kattintson a készülékére a beolvasott eszközök listájában 

4, A csatlakozás befejeződött 

Fő funkciók: 

Fő interfész / tárcsázás 

Az APP menüben kattintson a "Téma 

kiválasztása" elemre 

Váltás a fő felületen / tárcsázás 

A hívások 4 stílusban érkeznek 

Lépésszámláló / távolság / kalória 

Nézze meg a lépéseket, a távolságot, a kalóriákat valós időben. 

Szinkronizálni tudja az alkalmazásokat a mozgásadatok megtekintéséhez. 

 

 

Testhőmérsékleti interfész 

Váltson a hőmérséklet-teszt interfészre a valós idejű hőmérséklet-mérési 

és tesztadatok megadásához. 

Szinkron módon frissíthető az APP típusra, és rendelkezik tesztjelentéssel. 

 

A pulzus monitorozása 

Váltson át a pulzusmérő felületre. A pulzus monitorozása valós időben. 

A mérési adatok valós időben szinkronizálhatók az APP-vel egy 

tesztjelentéssel. 

Vérnyomásmérés 

Váltson át a normál nyomásmérő interfészre a valós idejű 

monitorozáshoz. A mérési adatok valós időben szinkronizálhatók az APP-

vel egy tesztjelentéssel. 

Megjegyzés: A normál nyomás mérésekor kérjük, mérje meg a helyes 

testtartással. A vizsgálati eredmény csak tájékoztató jellegű, nem használható orvosi 

adatként. 



EKG mérés 

Nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot az EKG 

felületén. 

A másik kéz megérinti a karkötő elülső elektródáját, három 

elektromos Rendkívül teljes bőrrel való érintkezés, teszt, 

tesztjelentés. A jelentést meg kell tekinteni az 

applikációban. 

Vér oxigén mérés 

Váltson át a vér oxigénteszt felületére a vér oxigén valós idejű kimutatási és 

mérési adatainak megadásához. Szinkron módon frissíthető az applikációra. 

 

Mozgásfelület 

Hosszan nyomja meg a sport mód észleléséhez való belépéshez. 

Többféle sportmód közül lehet választani. 

Hosszan nyomja meg a sport módba való belépéshez, kattintson a módra 

váltáshoz, hosszan nyomja meg a számítás megkezdéséhez, hosszan nyomja 

meg a leállításhoz. 

 

Alvásfigyelő funkció 

Elalváskor a karkötő automatikusan bekapcsol. Számolja ki az 

alvásminőségét, amikor mély / könnyű alvást / egész éjszaka ébren alszik; 

az alvási adatok egyidejűleg frissíthetők az alkalmazásra. 

Megjegyzés: Az alvási adatok csak akkor állnak rendelkezésre, ha alváshoz 

viseli a karkötőt. 

Időjárási információk 

Az időjárás oldalon az aktuális időjárás, a levegő mennyisége és a holnap 

állapota látható. 

Az időjárási információkat össze kell kapcsolni az ügyféllel az adatok 

megszerzése előtt. Ha hosszabb ideig bontja a kapcsolatot, az időjárási 

információk nem frissülnek. 

Megjegyzés: A telefonbeállításokat vissza kell állítani a pozícionáláshoz. 

  



Üzenet felület 

Az üzenet kezelőfelületén három másodperc alatt megtekintheti az 

üzenetet. Az üzenet megtekintése után nyomja meg és tartsa lenyomva 

három másodpercig a kilépéshez. 

 

További funkciók oldal 

A további funkciók oldalon nyomja meg és tartsa lenyomva három 

másodpercig az alsó menü oldalra történő belépéshez a további 

műveletekhez. 

 

Mozgás emlékeztető 

Kapcsolja be a menüben a mozgás emlékeztetőt. 

 

Fényerő beállítása oldal 

A fényerő beállításának oldalán nyomja meg és tartsa lenyomva az 

érintőgombot a képernyő fényerejének beállításához. 

 

Oldal visszaállítása 

A karkötő visszaállításának oldalán nyomja meg hosszan az érintőgombot a karkötő 

visszaállításához. 

Leállítás 

A leállítási oldalon tartsa lenyomva a karkötőt három másodpercnél 

tovább, hogy lerázódjon. 

 

Vissza az oldalra 

A visszatérési felületen nyomja meg és tartsa lenyomva az érintőgombot az előző menübe 

való visszatéréshez. 

Egyéb funkciók emlékeztetők 

Az emlékeztető funkciót be kell állítani, hogy engedélyezze az emlékeztető kapcsolót az 

alkalmazás oldalán, és hogy a mobiltelefon és a karkötő sikeresen csatlakozzon bluetooth-

on. Az üzenet rezgés emlékeztető. 


