
                  

 Használati útmutató 
M3 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.  
 

Csatlakoztassa az adaptert a készülékhez, majd az USB aljzathoz. Ehhez 
vegye ki a szíjból a készüléket és dugja rá az a töltőre. Ügyeljen, hogy a 

töltéscsatlakozó a megfelelően érintkezzen. 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 be a „more” 
menübe, majd válassza (hosszan nyomva az érintő 

gombot) a „shut” (Kikapcsolás) Iehetőséget, majd a „Yes” 
választása után hosszan nyomva az érintő gombot a 

készülék kikapcsol. Egyes készülékekben csak „Reset” 
lehetőség elérhető. 
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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. Ebben az esetben nyomja  meg a 

Bekapcsoló gombot megjelenéshez. Ez megakadályozza, hogy nem kívánt művelet legyen 
végrehajtva. 

Alkalmazás/Bluetooth csatlakozás 

Bizonyos típusokhoz más-más alkalmazás használatára van szükség. Az adott típus a 

készülék bekapcsolásakor íródik ki. Javasoljuk, hogy ha nem biztos, hogy melyik típusú M3-
as karkötője van, hogy töltse le egyesével az adott alkalmazásokat és próbáljon meg 

kapcsolódni velük. Ha nem sikert térjen át a következő alkalmazásra. Az alábbi három 
alkalmazás közül az egyik biztosan jó lesz. 

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon és tegye elérhetővé. 
2. Töltse le az adott  alkalmazást a telefonjára a Google Play Áruházból vagy iOS esetén 

Apple Store- ból, vagy olvassa be az adott QR kódot telefonjával. 
3. Telepítse az alkalmazást, majd nyissa meg. Engedélyezze az összes hozzáférhetőséget 

a telefon adataihoz a szinkronizálás miatt. 
4. Eszköz keresése:  

a. FitPro esetén az alkalmazáson belül keresse meg a Set gombot és nyomja 
meg. Kattinton a „Bind devices to experience” more features. 

b. YOHO esetén az alkalmazáson belül bal felső menüre kattintson majd a 
Device menüpontra.  

c. HryFine esetén a Saját menüpontban Kattintson a „Keresési eszköz” részre. 
5. A listából válassza ki az eszközt. A készülék neve általában az LH716 néven fut. 

Kattintson a szinkronizáláshoz az elemre.  
6. Most már testre szabhatja az alkalmazásokat és kiválaszthatja, miről szeretne 

értesítést (Notification) kapni. Valamint elindíthatja méréseket, beállíthatja a céljait 
(Goals) és személyes adatait.  

Alkalmazás neve: YOHO Sport 
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Alkalmazás neve: FitPro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 

Alkalmazás neve: HryFine 
(keressen rá közvetlenül a névre) 
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Bluetooth kapcsolat:  

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

 

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 legyen. A készüléken történő navigálás az érintő/nyomógombon történik. 

Rövid érintés/nyomás 

Menüben lépés/új menüoldal 
 
Hosszú érintés/nyomás 

Adott menüpontban való belépés. 
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Dátum és idő beállítása 

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

 
Pulzusmérés, vérnyomás és véroxigénszint mérés: 

Lépjen a menüben az adott alkalmazás ikonjára és nyomja meg hosszan az érintő gombot. 
Ezt követően 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. 

 
Adatok szinkronizálása: 

Minden okoskarkötőnek van belső memóriája (készüléktől függően 32/64/128KB), amely 
elegendő arra, hogy  a  napi  rutin  adatokat  24  óráig  eltárolja.  Így nem  szükséges  folyamatos  

Bluetooth kapcsolatban lenni a telefonnak és az okoskarkötőnek, hanem elég naponta 
néhányszor szinkronizálni a készüléket, hogy a napi adatok bekerüljenek az alkalmazásba és 

napi/heti/havi statisztikát készítsen aktivitásunkról.          

 
Multi-Sport funkció: 

Az okoskarkötőbe előre definiált mozgás profilokat találunk a „sport vagy motion” 

menüpontban, amelyeket attól függően be tudunk állítani, hogy éppen milyen 
sporttevékenységet űzünk - hiszen más mozgás fajtánál egységnyi Idő alatt másképp 
mozgunk, másképpen változik a pulzusunk. Lényege, hogyha ezeket a profilokat előre 

beállítjuk a mozgás tevékenység megkezdése előtt, jóval relevánsabb eredményeket kapunk. 
 

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 készülék 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 kendőt a 
folyadékkal. A készülék külső. felületét (a képernyő kivételével) nedves ruhával tisztíthatja 
meg.              
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