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Felhasználói kézikönyv 

I, Felhasználás 

1, Az óra használata 

Az első használat előtt töltse fel az okosórát a termékhez tartozó mágneses töltővel. A töltőkábel 

végén található mágneses töltőegységet csak egyszerűen érintse hozzá a töltés helyére, melyet az 

okosóra hátoldalán talál. 2 óra töltés szükséges az okosóra feltöltéséhez. 

(1) Indítás: Amikor az óra ki van kapcsolva, nyomd meg és tartsd nyomva az érintő gombot 3 mp-

ig. Feltűnik a kezdő képernyő animációja, rezeg majd megjelenik a fő kijelző. A kijelzés 

időtartamát be tudod állítani az applikációban. 

(2) Műveletek: Egy ponton történő egyszeri érintéssel a felület átváltható. Ha az aktuális 

felületnek vannak alfelületei, akkor az adott felületen nyomd meg és tarts ott 3 mp-ig, hogy 

elérd az adott alfelületet 

(3) A kijelző világosítása: Amikor az óra elsötétül, világosítsd a felületet egyszeri érintéssel 

(4) Kikapcsolás: Válts a kikapcsolás felületre, nyomd meg és tarts nyomva az érintőgombot 3 mp-

ig, amíg a kikapcsolási animáció látható, és a vibráció érzékelhető, ezt követően az óra 

kikapcsol. 

2, BT kapcsolat létesítése/ megszüntetése 

(1) APP letöltése: Keress rá a „H band” kifejezésre az Application Market-ben, ha Android 

telefonod van vagy az APP Store-ban, ha Apple, vagy olvasd le a QR kódot, hogy letöltsd a „H 

Band” applikációt. 

 

(2) Kapcsold be a mobilod Bluetooth kapcsolatát, nyisd meg a „H Band” applikációt, kattints a 

„connect device” az eszköz csatlakoztatása funkcióra, keresd meg az órát (az órán is fontos, 

hogy be legyen kapcsolva a BT) és kapcsold össze a két eszközt. A fenti lépésekkel, az óra a 

mobil applikációhoz csatlakozik, és beállításra kerül az applikációban a kapcsolódás után. 

(3) A kapcsolat megszüntetése: 1 mód, Nyisd meg a „H band” applikációt, választ a „Disconnect”- 

kapcsolat megszüntetése funkciót. (a IOS-k esetében, szükséges az eszköz figyelmen kívül 

hagyása funkcióra kattintani a mobil BT beállításai között. 2. mód: a mobil BT közvetlen 

kikapcsolása. 

 

II. Funkciók, működés 

1, Közös funkciók 

1.1 Sport mód 

(1) Funkciók bemutatása 

a, Sport módban, az óra képes rögzíteni az időt, a pulzus számot, a kalóriát és lépésszámot sport 

közben, illetve a szünet és a folytatás funkciót tudod kiválasztani  
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b, Automata kilépés, sport közben az óra automatikusan meg tudja ítélni a felhasználó mozgását. Ha 

az óra meghatározta az aktuális állapotot a sportkilépés feltételeivel, az óra automatikusan kilép a 

sport módból. 

c, Adat tárolás 

Az óra az utolsó 3 sport adatot tárolja. 

1.2 Step-counting, Calorie and Mileage, Lépésszámláló, kalória, távolság 

Az óra a felhasználó egy nap alatt megtett lépésszámát, az elégetett kalóriamennyiséget és a megtett 

távolságot jelzi. Figyelni a beállított napi célok teljesülését. Az adatok a nap végén 0:00 órakor 

törlődnek. 

 

1.3 Blood pressure/Vérnyomás 

 

(1) a, Funkció bemutatása:  Blood pressure measurement/Vérnyomásmérés: Az óra méri a 

felhasználó vérnyomását ezen a felületen, és automatikusan kikapcsol a kijelző, és készenléti 

módba kerül a mérést követően. 

b, Automatic monitoring of blood pressure/ a vérnyomás automata felülvizsgálata. A funkció 

kapcsolót be tudod állítani az applikációban. Amikor „ON”, azaz a funkció be van kapcsolva 

rendszeresen, automatikusan irányítja a felügyeletet, (10 percenként) és rögzíti a mért 

adatokat. Ha össze van kapcsolva mobiltelefonnal, az óra elküldi az adatokat az 

applikációnak. 

c, Private mode of blood pressure/ Privát vérnyomásmérés 

A funkciót az applikációban tudod beállítani, váltani. Amikor a funkció be van kapcsolva ez a 

mód mérhető és kalibrálható a napi vérnyomásértékek alapján, így egy sokkal pontosabb 

képet kaphatsz a vérnyomásértékeidről.  

(2) A műveletek bemutatása. 

a, Blood pressure measurement/ Vérnyomásmérés: A fő kijelzőről válts át a vérnyomásmérésre. 

Amint ott vagy, az óra elkezdi mérni a vérnyomásodat. A mérés alatt a felület kijelzi. 25 mp után, 

ha nincs mér vérnyomás adat, a felületen az látható, hogy XXX/XXX. Ha van mért vérnyomás 

adat, a felület kijelzi az értéket.  

b, Turn on and off autoamtic monitoring/ az automata vizsgálat ki/be kapcsolása: lépések:  

1, „Open the Hband” /nyisd meg a Hband aplikációt 

2, Settings/ beállítások 

3, My device/ Eszközöm 

4, Switch settings/ Beállításváltás 

5, Automatic blood pressure monitoring/ automata vérnyomásfigyelés 

c, Turn on and off private mode/ Privát mód kikapcsolása: lépések 

1, „Open the Hband” /nyisd meg a Hband aplikációt 

2, Settings/ beállítások 

3, Private mode of blood pressure/ privát vérnyomásmérés 



3 
 

Miután bekapcsoltad a privát vérnyomásmérést, meg fog jelenni egy „P” jelzést, a 

vérnyomásmérés felületen. 

A teszt adatok pontosságának biztosítása érdekében, miután a vérnyomásmérés 

felületre navigáltál, maradj nyugodt, lehetőleg mozdulatlan testhelyzetben a mérés 

végéig, és győződj meg róla, hogy az óra egy magasságban van a szíveddel a mérés 

során. Ne beszélj a mérés alatt! 

 

1.4 Heart rate/ Pulzus 

(1) Funckió bemutása: 

 a, Heart rate measurement/ Pulzus mérés:  Az óra megméri a felhasználó pulzusát, a Heart 

rate measurement/ Pulzusmérő felületen. Kijelzi a mért adatokat, és automatikusan 

elsötétül, és készenléti állapotba kerül 60 mp tétlenség után.  

b, Automatic monitoring of heart rate/ automatikus pulzusfigyelés 

A funkció kapcsolót be tudod állítani az applikációban. Amikor „ON”, azaz a funkció be van 

kapcsolva rendszeresen, automatikusan irányítja a felügyeletet, (10 percenként) és rögzíti a 

mért adatokat. Ha össze van kapcsolva mobiltelefonnal, az óra elküldi az adatokat az 

applikációnak. 

c, Heart rate alarming/ Pulzus figyelmeztetés 

Amikor az automatikus pulzusfigyelés funkció be van kapcsolva, a funkciót ki tudod választani 

az applikációban, és a felső határértéket is be tudod állítani. Ha a felhasználó pulzusa eléri ezt 

a felső határértéket az óra rezegni fog, hogy figyelmeztessen, és a felületen is jelzi a 

pulzusfigyelmeztetést. 

 

1.5 Sleep/ Alvásfunkciók 

(1) Funkció bemutatása: Az óra kijelzi a felhasználók alvási idejét, mély és felületes alvási 

periódusokat, az alvási minőséget az előző éjszakáról. 

 

2. Reminder/Emlékeztetők 

 

2.1 Clock reminder / Ébresztő 

 

(1) Funkció bemutatása: A felhasználó be tudja állítani az ébresztőt az applikációban. 

Egyszeri vagy ismétlődő ébresztést. Emellett az ébresztő címke ikonját be tudod állítani. 

20 ikon van, amiből a felhasználók választhatnak. Amikor elérkezik a beállított idő, az óra 

rezegni fog megjelenik az ébresztő órához beállított címke/ ikon, az óra 10 percig rezeg, 

majd elsötétül és készenléti állapotba kerül.  

 

2.2 Call answering, silence and call rejection / Hívásfogadás, némítás, hívás elutasítás 

 

(1) Funkció bemutatása: A funkció kapcsolót be tudod állítani az applikációban. Amikor 

„ON”, azaz a funkció be van kapcsolva és jön egy bejövő hívás az óra rezegni fog (IOS 

esetében csak egy emlékeztetőt fogsz kapni, ha össze van kapcsolva mobillal, és a BT be 

van kapcsolva). 

mutatja a hívót, és a hívásazonosítót (ha a hívó hozzá van adva a mobil 

telefonkönyvéhez, a hívó nevét is ki fogja jelezni) amíg a felhasználó nem fogadja vagy 

meg nem szakítja a hívást. Az óra észleli a hívást elnémítását, és a visszautasítást, és el 

fog sötétülni, majd készenléti módba kerül. 
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(2) Műveletek bemutatása:  

a, Silence/ Néma: Amikor bejövő hívás van az óra. Az érintő gomb egyszeri 

megérintésével le tudja némítani a hívást. A hívás némítását követőan az óra abbahagyja 

a rezgést, és a némításról értesítés látható az órán. 

b, Rejection/visszautasítás: Amikor bejövő hívás van az óra rezeg. Hívás közben az érintő 

gomb megnyomásával és nyomva tartásával tudod visszautasítani a hívást.  A 

visszautasításról látható lesz egy értesítő az órán, majd elsötétül a képernyő és készenléti 

állapotba kerül az óra fél percen belül. 

 

2.3 Reminder of short message, mobile phone application/ Üzenet értesítése 

 

(1) Funkció bemutatása: A funkció kapcsolót be tudod állítani az applikációban. Amikor a 

funkció be van kapcsolva és jön rövid üzenet, vagy értesítések a mobil telefonra 

(Facebook, QQ, stb.) az óra kijelzi ezeket. (IOS esetében szükséges asz összekapcsolás, 

open permission / jóváhagyás Androidok esetében, és az eszköz megfelelően, és gyorsan 

meg fogja jeleníteni az értesítéseket. 

 

(2) Browsing information/ böngészési információk: vegyük a Facebook-ot példának, amikor a 

telefonra értesítések érkeznek a Facebookról az óra rezegni fog, és ki is jelzi. Lapozni az 

érintő gomb egyszeri megnyomásával tudsz. (automatikus elsötétülés tétlenség esetén 3 

mp alatt) Amikor minden tartalmat megjelenített, az óra elsötétül egy érintéssel. 

 

2.4 Sedentary reminder/ Mozgás emlékeztető 

 

(1) Funkció bemutatása: A funkció kapcsolót be tudod állítani az applikációban. Amikor 

„ON”, azaz be van kapcsolva a felhasználó be tudja állítani az ülés időtartamát. Ezután az 

óra elkezdi figyelni a felhasználó ülés állapotát. Ha a felhasználó ül, és túllépte a beállított 

időtartamot az óra jelezni fog, rezeg és megjelenik az ehhez a funkcióhoz tartozó 

animáció. 

3. Other functions/ Egyéb funkciók 

3.1. Wearing detection/ Az óra viselését ellenőrző, érzékelő funkció 

(1) Funkció bemutatása: A funkció kapcsolót be tudod állítani az applikációban. Amikor „ON”, 

azaz be van kapcsolva, az óra először elvégzi annak a meghatározását, hogy a felhasználó 

megfelelően viseli e az órát mielőtt a vérnyomásmérés megkezdődik. Ha nem hagyja jóvá, a 

jelzőlámpa felvillan egy időre, majd kikapcsol automatikusan, majd az óra elsötétül és 

készenléti állapotba kerül. 

(2) A működés bemutatása, lépései: 

 

1, „Open the Hband” /nyisd meg a „Hband” applikációt 

2, Settings/ beállítások 

3, My device/ Eszközöm 

4, Switch settings/ Beállításváltás 

5, Switch on and off the wearing detection 

 

 



5 
 

3.2. Bonded device/ eszköz csatlakoztatása 

(1) Funkció bemutatása:  

A funkció kapcsolót be tudod állítani az applikációban. Amikor „ON”, azaz be van kapcsolva, az óra 

szinkronizálja az adatokat az applikációval.  Ha a felhasználók azonosító nélkül lépnek be, az APP 

menti az adatokat helyileg és nem fogja törölni azokat. Ha a felhasználó azonosítóval jelentkezik be, 

az APP fel fogja tölteni az adatokat a felhőbe. 

3.3. Female function/ Női funkciók 

(1) Funkció bemutatása: a, A funkciók kizárólag nőknek szólnak. Ha felhasználó férfi nem 

fogja ezt a funkciót megjeleníteni az applikáció. Ha Nő a felhasználó be tudja állítani saját 

fiziológiai státuszát (jelenleg kizárólag menstruációs periódusra, várandóssággal kapcsolatos 

információk, saját idő beállítások) és periódusait az applikációban és az applikáció figyelni, 

kalkulálni, megítélni és jelezni fogja az aktuális állapotokat. 

 

A felhasználó a női értesítéseket is használhatja, státusz figyelmeztetés vagy beállítások. 

b, Kizárólag a menstruációs periódus és a várandósságra felkészülés adatait tudod rögzíteni. 

Az óra ebben a módban a felhasználó korábbi ciklusadatai alapján mutatja a jelenlegi 

periódus adatait. (menstruációs periódus, biztonságos periódus, ovulációs periódus , 

ovuláció napja ).  

Ha az értesítés funkció be van kapcsolva, figyelmeztető értesítések rendszeresen érkeznek, és 

az értesítések tartalmilag a jelenlegi fiziológiai állapoton alapulnak, pl. „it”s a safe period 

today and there are 23 days before the next mentrual period”, azaz pl. ma a menstruációt 

követő időszakban vagyunk, 23 nap van még a következő menstruációs periódusig. 

„It’s ovulatory period today and there is high possibility of pregnancy”  

azaz, az ovulációs periódusban vagy, nagy esélyed van a fogantatásra. 

 

3.4. Photograph/ Fotó 

(1) Funkció bemutatása: 

Lépj be a kamera felületére az applikációban és készíts fotók az az órán keresztül.  

Az óra mutatja a fényképezőgépet. Fényképeket az érintő gomb egyszeri megérintésével 

tudsz készíteni. 

Nyomd le és tartsd nyomva 3 mp-ig a kilépéshez. 1 perc tétlenség után az óra és a telefon 

elhagyja a kamera funkciót automatikusan.  

 

III. Megjegyzések 

1., Tépd le a védőfóliát a pulzus érzékelőről az óra alján mielőtt elkezded használni. 

2. Normális, ha eltéréseket tapasztalsz az adat sebességében, amikor használod. 

3. Indítsd újra az eszközt vagy installáld újra az APP-ot, amikor az APP nem működik vagy 

amikor a BT nem működik miközben használod. 

4. Amikor az óra és a telefon kapcsolata megszűnik, újra keresni fogja 20 percen belül 

automatikusan. 

 

IV. Nyilatkozat 

Figyelmeztetés: Az óra nem orvosi eszköz. Órák és az applikációik nem használhatók 

diagnózis felállításához, betegségek, tünetek kezelésekhez. Ha szeretnél olyan szokásokat 

megváltoztatni, mint az alvás, és mozgás elsőként konzultálj egy szakemberrel, hogy elkerülj 

komolyabb következményeket. 

A cégünk fenntartja a jogokat, hogy módosítsa és javítsa a fent említett funkciók bármelyikét, 

és frissítse a termékeket.  


