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F21 Okoskarkötő 
Használati útmutató 

 

HUN 
Kérjük olvassa el az útmutatót a termék használata előtt! 
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A karkötő alapvető részei: 

 

 

 

 

 

Karkötő töltésének leírása: 

Használat előtt töltse fel a karkötőt! 

Töltési feszültség: 5V 

Töltési idő: Körülbelül 2 óra 
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Karkötő felületei és Funkciók leírása: 

1. Ki/Be -kapcsolás ON/OFF (1-es ábra) 

Nyomja hosszan a ki/be -kapcsoláshoz! 

2. Idő, Dátum, periódus (2-es ábra) 

Első használatnál kérjük 

csatlakoztassa az alkalmazáshoz a 

telefont, hogy az időt és dátumot 

szinkronizálni tudja az óra. 
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3. Sport mód: (3-as, 4-es ábra) 

Tartsa nyomva a sport módba való belépéshez, ekkor az pulzusmérő 

átkapcsol dinamikus mérésre. Ebben a módban, a gomb 

megérintésével szüneteltetheti az edzést. Hogy kilépjen, nyomja 

hosszan a  ikont, majd  ikonra váltáskor nyomja hossza a 

gombot a kilépéshez, vagy folytassa az edzést. 

Ebben a módban, megtekintheti a jelenlegi pulzusát, lefutott 

távolságot, elégetett kalóriát, és a futás idejét. Ez a pulzus nem kerül 

mentésre az alkalmazásba. 
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4. Lépésszám 

5. Megtett távolság 

6. Elégetett kalóriák 

7. Vérnyomás mérés 

Érintse meg az érintőgombot, hogy a pulzusmérő interfészre lépjen. Ekkor a 

vérnyomás ikon villogni kezd (Kérjük várjon türelmesen amíg a mérés be nem 

fejeződik) A manuális mérések eredményei nem kerülnek mentésre az 

alkalmazásba. Amennyiben menteni szeretné a mérés eredményét, úgy 

lépjen be az alkalmazásba és hajtson végre mérést ott vagy az alkalmazásban 

kapcsolja be a valós idejű méréseket is. A valós idejű mérések minden 10 

percben megtörténnek, és az eredmények az alkalmazásban lesznek 

megtekinthetők. 
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8. Pulzusszám tesztelés 

Miután a pulzusmérő interfészre lépett, a megfelelő ikon villogni kezd (Kérjük 

győződjön meg, hogy az eszköz szenzorra az ulna csont alatt helyezkedik el, 

és hogy szabályosan felfekszik a kezére) amíg a mérés véget nem ér. A 

manuális mérések eredményei nem kerülnek mentésre az alkalmazásba. Ha 

bekapcsolja a valós idejű pulzusmérést akkor az eszköz minden 30 percben 

mérni fog és elmenti a mérések eredményeit az alkalmazásba. 

9. Alvás figyelés 

A karkötő alapértelmezés szerint méri az alvásfunkciókat, amik 

megtekinthetőek az alkalmazásban. 

Bluetooth Csatlakoztatás: 

1. Kapcsolja be a karkötőt 

2. Kapcsolja be a telefont. 

3. Szkennelje be az alábbi QR kódot, vagy keressen rá a „H band” 

Alkalmazásra az Apple Store-ban vagy a Google Play áruházban. 
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4. Lépjen be az alkalmazásba, hogy csatlakoztatni tudja. Az elérhető 

eszközök listáról válassza a megfelelő Bluetooth nevű eszközt: „F21” 

Miután a kapcsolódás sikeres volt, a karkötő magától szinkronizálni 

fogja az időt, a dátumot stb… 
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Bluetooth Lecsatlakoztatása: 

1. Csatlakoztassa le a Bluetooth-t. 

2. Zárja be a háttérben futó alkalmazást 

3. Hagyja figyelmen kívül, vagy törölje a mentett Bluetooth eszközt a 

telefon beállításaiból. 

Alkalmazás interfészeinek leírása: 

1. Telepítés: 

Telepítés után, adja meg a kért személyes adatait, majd csatlakoztassa a 

karkötőt. 

2. Adatok: 

Lépés szám: Tekintse meg a lépések számát, megtett távolságot, 

elégetett kalóriát. 

Alvás figyelés: Tekintse meg az alvási előzményeit (alvás mélység, ébren 

töltött idő stb.) 

Pulzus: 

(1) Tekintse meg az átlagos pulzusszámot 

a nap folyamán. Automatikusan 

mérheti az okos eszköz, minden 30 

perben. 

(2) Kattinthat a „ ” ikonra, hogy 

tesztelje a pulzusát manuálisan, az 

alkalmazásban. Amikor a mért érték 

megjelenik, kattintson az ikonra. Az 

eredmények nem kerülnek mentésre.  
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Vérnyomás: 

(1) Ha bekapcsolja a valós idejű vérnyomásmérést akkor az 

eredményeket ezen az interfészen keresztül tudja megtekinteni. A 

vérnyomást minden 10 percben mér az eszköz. 

 

(2) Kattintson az „ ” ikonra, hogy egyszeri manuális vérnyomás 

mérést végezzen. (Kérjük maradjon nyugodt a mérés ideje alatt). 

Miután a tesztnek vége lett, a mérés végeztével eldöntheti, hogy 

menti-e a mérés eredményét. Két mód érhető el ehhez az 

interfészhez: normál mód, és privát mód. Ha a privát módot 

szükséges használnia, állítson be privát vérnyomás referencia 

értékeket az alkalmazás beállításaiban. 
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Futás mód: 

1. GPS edzés 

Kattintson a START gombra, hogy elkezdje az edzést és engedélyezze 

a helymeghatározást. 

Az edzés alatt megtekintheti az útvonalat, időt, a sebességét, a 

sebesség beállításokat, az elégetett kalóriákat valós időben. 

2. Karkötő edzés 

Kattintson a START gombra, ekkor a karkötő magától belép a sport 

módba, ahol valós időben megtekintheti a pulzusát, futás idejét, 

elégetett kalóriákat és a lépésszámot. Az itt elindított futások 

eredményei automatikusan mentésre kerülnek. 



-  11  - 
 

 

 

 

Beállítások: 

My device: (Saját eszköz) Kattintson az eszköz csatlakoztatására. A 

következő beállítások állíthatók be a csatlakoztatott eszközön:  

(a) Emlékeztetők: Válassza az ON opciót, hogy bekapcsolja az egyes 

emlékeztetőket. 

(b) Óra beállítása: Állítsa be az óra idejét 

(c) Inaktivitás (ülés) emlékeztető: Állítsa be az időt és intervallumot. 

(d) Pulzus emlékeztető: Figyelmezteti a maximum pulzus elérésekor. 

(e) Kijelző bekapcsolása csuklóemeléskor: Kapcsolja Be/Ki 

(f) Eszköz csatlakoztatása: Szinkronizálja az adatokat az alkalmazással 

bekapcsoláskor. 

(g) Várnyomás mérés privát módban: Kapcsolja be és állítson be privát 

vérnyomás referencia szintet. 
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(h) Kapcsolható beállítások: 

a. Viselés teszt 

b. Valós idejű (auto) pulzusmérés 

c. Valós idejű (auto) vérnyomásmérés 

d. Telefon megtalálása 

e. Stopper óra funkciók (Bekapcsolás után a karkötő hozzá fog 

adni egy új stopper felületet). Ha oda elnavigál, hosszú 

nyomva tartással beléphet és érintéssel indíthatja el. Tartsa 

nyomva hosszan a gombot a kilépéshez. 
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Karkötő interfészek: 

(1) Fényképezés: Kattintson a gombra, hogy távolról fényképezzen a 

telefonjával. 

(2) Időzítő/Visszaszámlálás: Állítsa be a visszaszámlálás kezdeti értékét 

és hogy megjelenjen-e a karkötőn. 

(3) Jelszó visszaállítása: Egyező jelszavak a karkötővel megakadályozzák, 

hogy más felhasználók párosítsák a karkötőt. 

(4) Képernyő stílus beállítás: 3 opció közül lehet választani 

 

 

(5) Szoftver frissítés: Frissítse a karkötő szoftverét. 

(6) Adatok törlése: Állítsa vissza a karkötőt gyári állapotba. 

Futás cél: Állítsa be a napi célt. 

Alvás cél: Állítsa be az aludni kívánt időt személyes szituációhoz mérten. 

Mértékegység beállítás: Válasszon Brit vagy Metrikus mértékegységek 

közül. 

 



-  14  - 
 

WeChat futtatása: Kérjük kövesse az utasításokat a WeChat futtatásához. 

A zöld fény villog a karkötő alján, és a szenzor minden 10 percben alvási 

funkciókat detektál, valós idejű pulzust, illetve vérnyomást mér.  Ez 

normális működés. Amennyiben ki akarja kapcsolni, kérjük kapcsolja ki az 

automatikus viselés detektálást, illetve a valós idejű pulzus, illetve 

vérnyomás mérést az alkalmazás beállításaiban. 

 

Paraméterek: 

Fő Chip: Nordic N52832 

Képernyő: 1.14” IPS színes képernyő 

Akkumulátor: 105mAh 

Vízhatlansági tanusítvány: IP68 

Készenléti idő: 7-10 nap 

Támogatott operációs rendszer: IOS 8.0 vagy újabb/Android 4.4 vagy 

újabb 

Pulzus mérés: Támogatott 

Karkötő felébresztése csuklóemelésre: Támogatott 

Bluetooth verzió: 4.0 


