
Y11 okosóra használati útmutató 

 
1. Megjelenés leírása 

1. a készülék bemutatása 

gomb, érzékelő, töltő 

2. Csomagolás tartalma 

1 karkötő, egy csomagolási doboz, 1 használati útmutató, 1 töltő 

 

2. Útbaigazítás az első használathoz 

1. a készülék funkcióinak bemutatása 

◦ Miután a készüléket bekacsolta alapértelmezettként az idő kijelző jelenik meg. A 

nyomógomb megnyomásával válthat az egyes funkciók között. 

◦ Fő kijelző, Gyakorlatok, KM, Pulzus, Alvás, Telefon megtalálása, Stopper, 

Visszaszámlálás/időzítő, kikapcsolás 

◦ Megjegyzés: a telefon megtalálása, az alvás a stopper alapértelmezettként nem 

elérhető. Megnyitásukhoz menjen az applikációba és aktiválja őket a Beállítások → 

Beállítások váltása opcióban. 

◦ Szoftver letöltése 

▪ IOS felhasználók: keresse meg az APP Store-ban a „H Band” alkalmazást. 

▪ Android felhasználók: keresse meg a „H Band” alkalmazást a GooglePlayen. 

2. Eszköz csatlakoztatása 

Az applikációban a Beállítások → Eszközök menüpontban keresse meg a készüléket. Miután 

sikeresen csatlakoztatta a készüléket az megjelenik a Készülékeim menüpont alatt. Továbbá az 

eszköz bal felső részében megjelenik a „Csatlakoztatva” jel. Ha a jelet nem látja, akkor a 

csatlakoztatás sikertelen volt, kérjük próbálja újra. 

3. Megjegyzések a csatlakoztatáshoz 

1. Győződjön meg róla, hogy a telefonon a Bluetooth bekapcsolta 

2. Győződjön meg róla, hogy a készüléke fel van töltve, vagy töltse azt fel használat 

előtt 

3. A készüléknek a csatlakoztatáskor 50 cm-es távolságon belül kell lennie 

4. Ha Androidos telefonja nem találja a készüléket, akkor kérjük engedélyezze az 

applikáció számára a Bluetooth használatát a telefon engedélykezelőjében 

 

3. Az elsődleges funkciók bemutatása 

Figyelem: az adatok pontossága érdekében kérjük a valós magasság, súly, nem és bőrszín 

adatokat adja meg az applikációban. 

Indítás/Leállítás: az indításhoz nyomja az érintési zónát több mint 3 másodpercig. A készülék az idő 

felületet fogja megjeleníteni. 5 másodperc inaktivitás utána az eszköz készenléti állapotba áll át. 

Kikapcsoláshoz váltson a kikapcsolási felületre és nyomja az érintési zónát több mint 3 

másodpercig. 

Gyakorlat mód: a futás kijelzőn nyomja hosszan a futás módot, majd a módban nyomja meg az 

érintőgombot, hogy az adatok, a szüneteltetés és a kilépés között válthasson. Az adatok közt 

megtekintheti a futás idejét, a futás közbeni pulzusszámot, a az elhasznált kalóriát és a megtett 

lépéseket. A szüneteltetés és a kilépés oldalon nyomja hosszan az érintőgombot az aktiváláshoz. 

Mozgásmegfigyelés: az eszköz fő kijelzőjén nyomja meg az érintőgombot egyszer, hogy a 

mozgásmegfigyelés mód megjelenítse az aktuális lépésszámot, távolságot és az elhasznált kalóriák 

számát. 5 másodperc inaktivitás utána az eszköz készenléti állapotba áll át. 

Manuális pulzusmérés és folyamatos ellenőrzés: nyomja meg hatszor az érintőgombot fő kijelzőn, 

hogy aktiválja a pulzusmérést. Ebben a módban a készülék folyamatosan adatokat kap és 

megjeleníti azokat a kijelzőn. 60 másodperc adatainak összegyűjtése után az eszköz készenléti 

módba áll át, függetlenül az adatszolgáltatástól. Az eszköz által mért adatok nem kerülnek 



elmentésre. 

Az applikáció alsó részén is megtalálható a pulzus ikon. Érintse meg az ikont és az eszköz 

megjeleníti a manuális pulzusmérő felületet, ahol a felhasználó meg tudja mérni a pulzust. Az így 

mért adatok nem kerülnek elmentésre. 

Az applikációban aktiválhatja a 24 órás pulzusmérést. Ebben az esetben a készülék 10 percenként 

megméri a felhasználó pulzusát és 30 percenként megjeleníti az adatokat. Szinkronizálás után az 

eredmény és a részletek megtekinthetők az applikációban. 

Alvásmegfigyelés: ebben a módban láthatja az előző éjszakai alvás hosszát. Aktiválásához nyomja 

meg az érintőgombot kétszer a fő kijelzőn. 3 másodperc inaktivitás után az eszköz készenléti módba 

áll át. 

Vérnyomásmérés tesztelése (automatikus, manuális vagy privát módban): amennyiben a manuális 

vérnyomásmérés felületre vált, úgy az eszköz automatikusan megkezdi a vérnyomásmérést. A 

mérés ideje függ a felhasználó szervezetének aktuális állapotától, normális, ha esetleg a mérés 

hosszabb időt vesz igénybe. Ha a mérés sikeres volt, akkor Önnek egy ---/-- értéket kell látnia. 

Amennyiben azt látja, hogy xxx/xx, akkor a mérés sikertelen volt. Ez esetben kérjük győződjön 

meg róla, hogy az érzékelő közel van a bőréhez. Kérjük maradjon nyugalmi állapotban a mérés 

során. 70 másodperc mérés után az eszköz készenléti módba áll át függetlenül attól, hogy volt-e 

sikeres mérés ez idő során. Az eszköz által mért adatok nem kerülnek elmentésre. Az applikáció 

alsó részén megtalálható a vérnyomás ikon és a manuális vérnyomásmérés onnan is elindítható. A 

felhasználó választhat általános vagy privát mód között, valamint eldöntheti, hogy a mért adatokat 

kívánja-e elmenteni. Amennyiben az applikációban aktiválja az automatikus vérnyomásmérést, úgy 

az eszköz óránként megméri a vérnyomását. Szinkronizálás után a mért adatok a karkötő vérnyomás 

felületén is megjelennek. Ha a felhasználónak professzionális egészségügyi eszközök által mért 

vérnyomás-adatai is vannak, azokat rögzítheti az applikáció privát módjában. (Figyelem: azok a 

felhasználók, akik tudatában vannak magas vérnyomásuknak kérjük egy hitelesített 

vérnyomásmérőt használjanak, mielőtt bármilyen vérnyomás-csökkentő gyógyszert vennének 

be.) A teszt eredményének pontossága érdekében kérjük a valódi vérnyomás adatokat adja meg. Ha 

az eszközt privát módra állította, akkor kérjük törölje azt, mielőtt egy másik személy vérnyomását 

mérné. 

Telefon követése: a funkció használatához a „H Band” alkalmazásnak futnia kell a háttérben. A 

telefon megtalálásához kérjük az eszközt állítsa „Telefon keresése” módba. Nyomja hosszan az 

érintőgombot és a telefon válaszolni fog. 

Stopper: ezt a funkciót az applikációban tudja bekapcsolni. Ha bekapcsolta, akkor az eszköz 

Stopper módba áll át. Nyomja meg az érintőgombot a számláló elindításához vagy 

szüneteltetéséhez és újraindításához. Egy hosszú nyomás leállítja a számlálást. Figyelem: amíg az 

eszköz ebben a módba van az emlékeztetők és üzenetek átmeneti blokkolásra kerülnek. A maximum 

mérési idő 99 perc 59 másodperc. 

Visszaszámlálás: miután az applikációban elindította ezt a funkciót, az eszköz elindítja a 

visszaszámlálást (a visszaszámlálás ikon jelenik meg a kijelzőn) és egy rezgéssel, illetve egy 

homokóra ikon megjelenítésével emlékeztet a lejárt időre. Ha gyakran használná ezt a funkciót, 

akkor egy gyorsindítót is létrehozhat, így ha hosszan nyomja az érintőgombot a funkció bekapcsol. 

Ébresztőóra és Emlékeztetők: különböző riasztásokat állíthat be az applikáció „Beállítások” 

menüjében. Az egyes riasztások szüneteltetése, valamint az ismétlési idő szintén az applikációban 

állítható. Ebben a funkcióban megjelölhet jövőbeni fontos eseményeket is. Amikor a beállított idő 

elérkezik az eszköz rezeg és megjeleníti a megjelöléseket. 

Értesítések: ha új üzenet érkezik az eszköz rezeg és megjeleníti a releváns értesítéseket és a 

megfelelő ikonokat. Figyelem: kérjük először az applikációban kapcsolja be az értesítéseket. A 

releváns kommunikációs eszközöknek az eszköz kijelzőjén való megjelenést. 

Hívás emlékeztető: a készülék rezgéssel jelzi, ha bejövő hívása van. Nyomja röviden az 

érintőgombot a lehalkításhoz, nyomja hosszan a hívás elutasításához. 

Mozgás-nélküliség emlékeztető: ezt a funkciót az applikációban állíthatja be. Megadhat egy 

intervallumot, melynek elérése után (ha addig ült, vagy nyugalomban volt) az eszköz rezgéssel 



figyelmezteti Önt a mozgásra. 

Pulzusszám figyelmeztetés: ezt a funkciót az applikációban tudja aktiválni, melyhez meg kell adnia 

a pulzusszám felső határát. Ha az eszköz érzékeli, hogy az Ön pulzusa elérte, vagy meghaladta a 

megadott határértéket, akkor rezeg és a pulzusszám ikont jeleníti meg a kijelzőn. 

Távoli fényképezés: ez eszköz távoli fényképezőként történő használatához aktiválja az 

applikációban a kamera módot, majd gyorsan rázza meg a csuklóját. 

Vízállóság: az eszköz használható kézmosáskor, esőben vagy hideg zuhanykor. Nem használható 

ugyanakkor vízbe ugráskor, búvárkodáskor vagy áztatáshoz. 

Fiziológiai ciklus emlékeztető: ez a funkció a felhasználó különböző fiziológiai státuszainak 

emlékeztetésére használható. Figyelem: ez a funkció csak a kínai/angol verzióban elérhető. 

1. A funkció bekapcsolása: az applikáció személyes adataiban megadhatja nemét. Ha az Ön 

neme nő, akkor a rendszer azonnal figyelmezteti, hogy adja meg fiziológiás periódusát 

(ha nem szükséges, akkor csak ugorja át). Négy állapot közül választhat: periódus, 

terhesség tervezése, terhes, szülés után. A nemére és állapotára vonatkozó adatokat az 

applikáció elmenti. 

2. Az aktuális fiziológiás állapot módosítása: az applikáció női felülete alatt tudja a 

beállítást megváltoztatni. 

3. A különböző fizikai állapotok módosítása: lépjen be a „Személyes beállítások” menübe 

és húzza le a listát a legaljáig. A fiziológiás állapot ikonra kattintva módosíthatja a 

beállításokat. 

 

4. Megjegyzések 

1. Ne használjon olyan töltőt, aminek az áramerőssége 2A-nél, a feszültsége pedig 5V-nál 

nagyobb. A töltési idő 90 perc. 

2. Ne töltse fel az eszközt, ha azt víz érte. 

3. Ne áztassa be az eszközt és ne viselje úszáskor, búvárkodáskor vagy forró zuhany 

esetén. 

4. Ez egy elektronikus megfigyelési eszköz, az általa mért adatok tájékoztató jellegűek és 

nem használhatók orvosi kezelésekhez. 

5. Tipp a vérnyomásméréshez: tartsa testét nyugalmi állapotban és ne beszéljen a mérés 

során. Tartsa az eszközt nagyjából szív-magasságban (pl. mint a jobboldali képen). 

6. Az érzékelő az eszköz nagyon érzékeny része, kérjük próbálja óvni az esetleges 

sérülésektől. Az eszközön esetleg izzadtság-, vagy pornyomok jelenhetnek meg, ez 

esetben egy puha ronggyal tisztítsa meg. 

 

5. GYIK 

1. Mi történik, ha a frissítés sikertelen? 

Ha az első frissítés sikertelen kérjük csatlakoztassa újra a „Dfulang” eszközt. Ez esetben a rendszer 

automatikusan megkezdi a frissítést. 

 

2. Miért pontatlan az alvás közbeni pulzusmérés? 

A hordható eszközök felhasználói szintű elektronikus szenzorokat használnak a tevékenységek 

megfigyeléséhez. Bizonyos eltérés normális lehet, az adatokat kérjük tárgyilagosan kezelje. 

 

3. Hol tudom az applikáció engedélyeit beállítani? 

Android telefon: Beállítások → H Band applikáció → megbízható szoftver 

1. Ha a telefon Biztonsági menedzsment applikációval rendelkezik, kérjük adja a H 

Band alkalmazást a Megbízható listához. 

2. A Rendszerbeállítások → Engedélykezelő menüjében adja a „H Band”-et a 

megbízható applikációkhoz, hogy az eszköz kijelzőjén megjelenítődhessenek a 

bejövő hívások és üzenetek. 

 



4. Az idő kijelző beállítása 

Szinkronizálás után az eszköz átveszi a telefon időjelzési formátumát. 

 

5. Hogyan lehet a jelszót visszaállítani? 

Nyomja az érintőgombot 6 másodpercig, míg az eszköz alvó módban van. Az eszköz rezeg és a 

jelszót visszaállítja „0000”-ra. 

 

6. Megjegyzések 

 

Chip NODIC52832 

Adatátvitel Bluetooth 4.0 

Akkumulátor fajtája Polimer Lítium 

Akkumulátor kapacitása 180 mAh 

Töltési feszültség 5V 

Működési hőmérséklet -5ºC-45ºC 

Vízállóság IP67 

 

 

 


