
Használati útmutató 

FitWear Slim ID115 okoskarkötő 

 

Akkumulátor töltése: 
 
A csomagolás kibontása után a készülék kikapcsolt/lemerült állapotban érkezik meg 

Önhöz. Az első használat előtt tehát ajánlott az akkumulátor 1-2 órás teljes töltése. 
 
Húzza le az okoskarkötő szilikon szíját a NEM érintő kijelző 
felöli oldalról és helyezze be az USB aljzatba. Ügyeljen arra is, 

hogy a csatlakozó megfelelően legyen az USB töltőben. A kis 
akkumulátor ikon az akkumulátor töltése alatt zöldre vált, 

illetve animáció kíséri a töltést. 
 
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor ne merüljön le teljesen, 

ne hagyja azt kisülni. A teljesen lemerült akkumulátorral a 
készülék töltőre csatlakoztatva sem lesz bekapcsolható, amíg 

az akkumulátor minimális töltöttségi szintet el nem ér. Az 
akkumulátor teljes töltöttségét egy telített állandó fehér 
ikon jelzi az értesítő sávon.  

A pontos százalék a telefonon lévő alkalmazásban megtekinthető. 
 

Ajánlott a készülék töltése kikapcsolt kijelzővel, bekapcsolt kijelző mellett töltve a töltés 
nem biztos, hogy teljes lesz. A mellékelt töltőt használja. A készüléket kizárólag 
számítógép USB-ről töltse! Ne használja a készüléket erősebb töltővel, mert a készülék 

meghibásodhat és erre a jótállás nem terjed ki! Töltés közben a készülék erősen 
melegedhet, de ez normális jelenség. 

 
Megjegyzés: 
Alacsony energiaszint esetén a készülék folyamatosan figyelmeztet erre és töltés nélkül 

kikapcsol. Ha a készülék nem indítható be, hagyja töltőn 10-15 percig és próbálja meg újra 
a bekapcsolást. A töltés befejeztével távolítsa el a kábelt a készülékből, majd az USB 

aljzatból. 

Készülék be- és kikapcsolása 
 
A töltés befejeztével húzza ki az eszközt az USB-ből vagy távolítsa el a 
kábelt a készülékből, majd az USB aljzatból. 

Az érintő gombot tartsa nyomva 3 másodpercig. Ekkor a készülék 
bekapcsol. A kikapcsoláshoz lépjen az utolsó menüpontban, majd 

hosszan nyomva a gombot válassza ki az OFF lehetőséget és újra 
hosszan nyomja az érintőgombot.  
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Energiatakarékosság és képernyőzár 

Ha a beállított Idén belül nem érinti meg a képernyőt, akkor a készülék energiatakarékos 
üzemmódba vált, a képernyő elsötétül és lezárásra kerül.  

 

Alkalmazás/Bluetooth csatlakozás 

 
Alkalmazás neve: Yoho Sports 

 

 

 
 

 
 
 

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon és tegye elérhetővé. 
2. Töltse le a “Yoho Sports” alkalmazást' a telefonjára a Google Play 

Áruházból vagy iOS esetén Apple Store- ból, vagy olvassa be a QR 
kódot telefonjával. 

3. Telepítse az alkalmazást, majd nyissa meg. Engedélyezze az összes 
hozzáférhetőséget a telefon adataihoz a szinkronizálás miatt. 

4. Eszköz keresése: Alkalmazáson belül a bal felső sarokba a ’’hamburger menü ’’ 
ikonra kattintva a ’’Device’’ menüpontot válassza ki. 

5. A listából válassza ki az eszközt. A készülék neve általában az LM707 néven fut. 
Sikeres csatlakozás esetén láthatja az eszköz nevét és ’’Bound’’ feliratot. 

6. Most már testre szabhatja az alkalmazásokat és kiválaszthatja, miről szeretne 
értesítést (Notification) kapni. Valamint elindíthatja méréseket (Measurement), 
beállíthatja a céljait (Goals) és személyes adatait. 

 
 
Fontos! Az okoskarkötőt nem elég, illetve sok esetben nem lehetséges csupán csak 
Bluetooth-on keresztül összekapcsolni telefonunkkal. A készülékek összepárosítása 

kizárólag csak a hozzájuk tartozó alkalmazásokon keresztül lehetséges. 
        
 

Figyelembe kell vennünk, hogy a folyamatos Bluetooth kapcsolat jobban meríti az 
okoskarkötő  és telefonunk akkumulátorát, így a készülékeink üzemideje megrövidülhet.  
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Alapok 

A karkötőt  lehetőség  szerint  a  bal  csuklón  viselje  kijelzővel  felfelé,  ezzel  a  mérések  
pontosabbak lesznek. A szenzoroknak érintkezni kell a bőrfelülettel, ügyeljen arra, hogy 
szorosan van. A készüléken történő navigálás az érintő/nyomógombon vagy az 
érintőkijelzőn történik.  
 
Rövid érintés/nyomás 

Menüben lépés/új menüoldal 
 
Hosszú érintés/nyomás 

Adott menüpontban való belépés. 
 

FitWear Slim ID115 okoskarkötőn elérhető funkciók: 

Dátum és idő beállítása 
A dátum és az idő automatikus szinkronizálódik a telefonhoz történő Bluetooth kapcsolat 
esetén.  

Főképernyő stílus módosítás. 
A főképernyőn nyomja hosszan az értintőgombot. Kettő féle stílus közük választhat. 

Lépésszámláló: 

Számolja az 1 napon belül megtett lépéseit, amit 24 óránként automatikusan töröl. Az 
alkalmazáson belül az előzmények visszatekinthetőek. 

Távolság: 

Mutatja az 1 napon belül megtett távolságot, amit 24 óránként automatikusan töröl. Az 
alkalmazáson belül az előzmények visszatekinthetőek. 

Kalóriaszámláló: 

Számolja az 1 napon belül égetett kalóriát, amit 24 óránként automatikusan töröl. Az 
alkalmazáson belül az előzmények visszatekinthetőek. 

Pulzus és vérnyomás mérés, véroxigénmérés: 

Léptesse a menüben az adott alkalmazás ikonjára és hagyja 15-20mp-ig, hogy az eszköz 

elvégezze a méréseket. Az eredményeket szinkronizálhatjuk az alkalmazással. Kérjük, 
vegye figyelembe, hogy az okoskarkötő nem egy orvosi eszköz, ezért a gyártó a mérések 
pontosságára 90-95%-os garanciát vállal. 
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Alkalmazáson belül elérhető funkciók: 

A Yoho Sports alkalmazás használatára jelen használati utasítás nem terjed ki. Annak 

megismeréséhez kérjük az egyes funkciókat tesztelje át. Mivel az alkalmazás általánosan 
készült az okoskarkötőkhöz lehetséges, hogy az Ön M2-es karkötőjéhez nem minden 
alkalmazás funkció használható. 

Shake for selfie (Távoli kamera vezérlés): 
A menüpontot kiválasztva távolról készíthet képet. Ehhez rázza meg a karkötőt / kezét. 

Notifications (Üzenetek/ hívás értesítése): 
Engedélyezze, hogy honnan szeretne értesítőket kapni. Ha a csatlakozás sikeres, akkor érte-
sítést kap a telefonra érkező üzenetekről. 

Smart alarm (Okos riasztás): 
Beállíthatja a fontos eseményeit, melyeket a karkötő rezgéssel jelez. 

Find Band (Okoskarkötő kereső): 

Válaszd ki a funkciót és a karkötő rezgéssel jelez. 

 

IP Védettség: 

 

A termék IP67-es minősítésű eszköz, mely teljesen védett a szilárd anyagok és 
szennyeződések ellen (az első “6”-os jelszám), míg a második “7”-es jelszám arra vonatkozik, 

hogy az eszköz kibírja a vízbe merítést (3m mélységig, 30 perc időtartamig legfeljebb 32°C 
vízben) is. 
 
 
Minden IP jelöléssel ellátott okosóránkat legfeljebb 32°C vízben használható. Ettől 

melegebb vízben való használat az óra meghibásodásához vezethet. melyre a garancia 
nem terjed ki. 
 

A készülék tisztítása: 
 
Kezelje óvatosan a kijelzőt. A kijelző üvegből készült és megkarcolódhat vagy eltörhet. Az 
ujjlenyomatok és egyéb szennyeződés eltávolításához használjon puha, sima felületű ruhát, 
mint pl. kamera lencsetisztító kendő. Ha általános tisztító csomagot használ, ügyeljen arra, 
hogy a tisztító folyadék ne érje közvetlenül a kijelzőt. Nedvesítse be a tisztító kendót a 
folyadékkal. A készülék külső. felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja 
meg.           
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