
H8 Okosóra Használati Utasítás 

 

 

 

Kérjük olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. 

 

Támogatott operációs rendszerek: 

 

 

Rövid útmutató 

Töltse le a WearHealth alkalmazást 

A mobiltelefonhoz való csatlakozáshoz az óra alkalmazás támogatást igényel. Az alkalmazás letöltése előtt 

kérjük, olvassa el a mobil rendszer hardver platformjához szükséges feltételeit. 

Letöltéshez válassza az operációs rendszerének megfelelő QR kódot: 

 

 

Első használat előtt töltse fel az óra akkumulátorát. 



Használata 

Az érintőképernyő fő funkciói 

Egyszeri érintés: funkcióváltás 

Hosszan nyomva: 

Miután a mobil sikeresen kapcsolódik az órához, mozgását és alvását szinkronizálja, rögzíti és elemzi. 

A karkötő első használatakor ügyeljen a megfelelő teljesítményre. Ha nem indul el alacsony töltöttség mellett, 

kérjük, töltse fel teljesen, töltés után automatikusan elindul.  

Ki és Bekapcsolás: a kijelző hosszú megnyomásával lehet ki és bekapcsolni az eszközt. 

 

• Értesítési beállítás: A csuklópánttal történő csatlakoztatás után keresse meg az applikációban az óra 

kezelésére szolgáló felületet. Amikor az Android mobiltelefon első alkalommal csatlakozik, az értesítés olvasási 

engedélyének megnyitását kéri. Az OK kiválasztása után nyissa meg a kapcsolót az értesítési engedély felbukkanó 

oldalán. Amikor az iOS rendszer kapcsolódik a karkötőhöz, a párosítási kérés automatikusan megjelenik. Kérjük, 

engedélyezze a párosítást, különben az óra nem kap értesítést. 

• Világosítsa a képernyőt a csukló felemelésével / elforgatásával A [Wristband Management] menüben 

kapcsolja be vagy ki a kivilágosító képernyőt a csukló felemelésével / elforgatásával. Világosítsa a képernyőt a 

csukló felemelésével: a csuklópánt függőleges helyzetből a normál órára néző testtartásba mozog, a felületi szög 

30–85 °, és a képernyő automatikusan világítani kezd. 

• Kommunikáció: Az eszköz támogatja a Skype / Whatsapp / Facebook / WeChat / QQ / SMS stb. 

információküldést és -megjelenítést. Miután az óra üzenetet kapott, hosszan nyomja meg három másodpercig, 

hogy visszatérjen a fő interfészre. 

Mérési kalibrálás: Az órával történő első méréskor mérési kalibrálásra van szükség. A pontosabb mérési adatok 

megőrzése érdekében kérjük, pontosan kalibrálja és pontosan adja meg az eredeti vérnyomás értékét. 

Funkciók 

• Pulzusszám 

• Vérnyomás  

• Alvás  

• Stopper  

• Sport üzemmód  

• Ébresztőóra  

• Üzenet  

• Egygombos mérés  

• Fotót készíteni 

 

Műszaki adatok 

CPU: NRF 52832  

Felbontás: 80 * 160 képpontos  

LCD: 0,96 hüvelykes TFT színes képernyő  

Bluetooth: 4.0BT  

Bluetooth antenna: Taiwan full  

 Vízálló: IP67 hullámkerámia antenna 

 



GYIK 

1. Miért nem lehet a karkötőt észlelni párosítás közben?  

Kérjük, bizonyosodjon meg róla, hogy mobil Bluetooth-ja be van kapcsolva, és a mobil a "támogatási 

tartományon belül" való párosításhoz tartozik. Győződjön meg arról, hogy a karkötő és a mobiltelefon közötti 

távolság 0,5 méteren belül van. Párosítás után a Bluetooth kommunikációs távolsága 10 méteren belül van. 

Kérjük, ellenőrizze az óra töltöttségi szintjét. Ha a probléma a töltés után továbbra sem oldódik meg, vegye fel 

velünk a kapcsolatot. 

2. Miért nem lehet a Bluetooth-t alkalmanként csatlakoztatni?  

Amikor egyes mobiltelefonok Bluetooth-szolgáltatása újraindul vagy rendellenes lesz, akkor ez a helyzet fordul 

elő. Indítsa újra a Bluetooth-ot vagy a mobilt a normál kapcsolathoz. 

3. A gyári beállítások visszaállítása  

Miután az óra csatlakozik a mobilhoz, lépjen be az APP alkalmazásban a "Gyári beállítás visszaállítása" lehetőség 

kiválasztásához. 

4. Hogyan kell frissíteni az eszköz firmware-jét?  

Miután az óra csatlakozott a mobilhoz, írja be az „Me-Wristband Management” menüpontot az APP 

menüpontba, és válassza a „Firmware frissítése” lehetőséget. 

 

 

 

 


