
Használati útmutató 
MissBright H2 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. 
 
Helyezze megfelelően a töltőállomásra az okosórát. 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 

 
Vegye le az okosóráját a töltőállomásról. Az oldalán található be/ki 
kapcsoló gombot tartsa nyomva 3 másodpercig. Ekkor a készülék 
bekapcsol. A kikapcsoláshoz ismét tartsa 3 másodpercig nyomva a 
be/ki kapcsoló gombot.      
                      

    

   
 1. 

Alkalmazás/Bluetooth csatlakozás 

 
Alkalmazás neve: WearHealth 

 

 
 

 

 
 

 
 

1. Kapcsolja be a Bluetooth-t a telefonon és tegye elérhetővé. 

2. Töltse le a “WearHealth” 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. Az APP használatához 
regisztráció szükséges. Adja meg adatait, majd engedélyezze az összes 
hozzáférhetőséget a telefon adataihoz a szinkronizálás miatt. 

4. Alkalmazásba belépve az alsó menüsorból válassza ki az ”Enyém” majd a 
”Csatlakoztasson egy eszközt” lehetőséget. A GPS-t engedélyezze a telefonján. 

5. A listából válassza ki az eszközt. A készülék neve H2_.... néven fut. (A termék pontos 
neve a karkötő menüjében található az utolsó menüpontban.) 

Sikeres csatlakozás esetén a képernyő legtetején láthatja A „Készülék csatlakoztatva 
van feliratot” és az eszköz nevét. 

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.  

 
 

2. 



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 nyomógombbal történik, melynek 
érzékelési pontja a kijelző alján található. A kijelző tehát nem érintőképernyős, nem 
működik annak adott irányba történő húzásával, kizárólag az alul található (láthatatlan) 
érintőgomb nyomásával tud a menüben navigálni. 
 
Rövid érintés/nyomás 
Menüben lépés/új menüoldal 

Hosszú érintés/nyomás 
Adott menüpontban való belépés. 

MissBright H2 okoskarkötőn elérhető funkciók: 

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

Főképernyő: 
A kiválasztott témában mutatja az időt és a főbb adatokat. 

Step / Lépésszámláló: 
Számolja az 1 napon belül megtett lépéseit, 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. 

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

Pulzus és vérnyomás mérés: 
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. 

Alvásfigyelő: 
Az előző nap estéjétől számolt inaktív órák/alvásidő számát mutatja. 

Message / Üzenetek: 
A nem olvasott üzenetek felülete, az aktuális olvasatlan adatok megjelenített neve és 
tartalma, érintse meg a képernyő tartalmát az oldal fordításához.    
 

3. 

Multi-Sport funkció: 
Nyomja hosszan az értintő gombot és válassza ki az adott sportot. 
Az okoskarkötőbe előre definiált mozgás profilokat találunk, 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. 

Timer / Stopper: 
Hosszan nyomja meg az érintőgombot a stopper indításához, nyomja meg ismét a 
leállításhoz, és hosszan nyomja meg a leállási állapotba való kilépéshez. 

Find / Telefonkereső: 
Mobilkereső - hosszú ideig tartsa lenyomva a mobil keresést (ez a funkció akkor érvényes, 
ha az óra csatlakozik az APP-on keresztül a telefonhoz.) 

Brightness / Fényerő beállítás: 
Hosszan nyomja meg az érintőgombot, majd beállítható a kijelző fényereje. 

Theme / Téma: 
Hosszan nyomja meg az érintőgombot, majd válassza ki a főképernyő témáját az előre 

definiált 5 darab téma közül.  

Kikapcsolás 
Kikapcsoláshoz nyomja hosszan az érintőgombot, majd válassza a Yes lehetőséget utána 

ismét hosszan az érintőgombot. Ezen kívül itt található meg a készülék pontos neve.  
 

Alkalmazáson belül elérhető funkciók: 

A WearHealth 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 H2 okosórájához nem minden 
alkalmazás funkció használható. Az alkalmazás nyelve MAGYAR. 

 

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. 
 

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.             4. 


