
 



Előszó: 

Üdvözöljük a B5 GPS Heart Rate Full Color 

Okoskarkötő használói között, az eszköz 

segíteni fog elérni kitűzött erőnléti céljait. 

Csomag tartalma: 

• B5 GPS Full Color Okos karkötő 

• Használati útmutató 

Kezdeti konfiguráció: 

Először töltse le a SMART-TIME alkalmazást, 

hogy csatlakozhasson a karkötőhöz. Az 

alkalmazásban beállíthat sport célokat, 

elemezheti az előzményeit, trendjeit. 

Kapcsolódás a karkötőhöz mobiltelefonnal. 

A SMART-TIME alkalmazást támogatja az IOS 

8.0-t és az Android 4.4-át, ezzel több mint 150 

eszközt támogatva. 

  



1.Töltse le az alkalmazást, SMART-TIME: 

2.Telepítés után lépjen a főoldalra. Kövesse az 

utasításokat, majd 

párosítsa a telefont a 

B5 karkötőhöz, 

kapcsolódás után az 

adatok szinkronizálásra 

kerülhetnek. 

- Nyissa meg az 

alkalmazást >> 

Eszköz >> Új 

eszköz 

hozzáadása >> Válassza ki a B5 karkötőt. 



3.A Bluetooth eszközök menüben, válassza ki a 

legerősebb jellel rendelkező B5 karkötőt 

kövesse az utasításokat és kattintson a 

karkötőn, hogy megerősítse a párosítási 

kérelmet. 

(A karkötő egyszerre csak egy telefonnal lehet 

csatlakoztatva. Ha egy másik eszközhöz kell 

csatlakoztatni, kérjük kapcsolja szét az előző 

eszközzel.) 

 

Töltési utasítások: 

Körülbelül 2 órát igényel, hogy teljesen 

feltöltsön. Amikor teljesen feltöltődött, az 



akkumulátor ikon a képernyőn teljesen 

feltöltött állapotot fog megjelenni. 

(Kérjük szárítsa meg / törölje le a töltő 

csatlakozót töltés előtt a fém alkatrészek 

korrodálódása megelőzése végett) 

Tipp: Töltéskor győződjön meg 

róla, hogy képernyővel lefelé 

helyezi be az USB portba, ahogy 

az ábra mutatja. Ha a karkötő 

nem reagál, próbálja meg 

fordítva. 

  



Tulajdonságok: 

Funkciók: Otthon > Egészség > Sportok > 

Időjárás > Óra megjelenés cseréje.  

A karkötő státuszai: 

• Bluetooth-al csatlakoztatva:  

• Bluetooth-al szétcsatlakoztatva:  

• A ne zavarjanak mód be van kapcsolva: 

  

• Akkumulátor indikátor:  

 

 

1.Egészség 

Nyomja hosszan a belépéshez: 

1) Lépésszámláló: Rögzíti a napi lépésszámot. 

2) Kalória, távolság: rögzíti az elégetett 

kalóriát, és az aznap megtett távolságot. 



3) Szívritmus: Nyomja hossza a mérés 

elindításához, illetve leállításához. 

4) Vérnyomás: Nyomja hossza a mérés 

elindításához, illetve leállításához. 

 

2. Edzés 

Multisport mód támogatja a beltéri, kültéri 

futást, biciklizést, úszást. 

1) Beltéri futás: Rögzíteni fogja az edzés idejét, 

a lépések számát, valós idejű szívritmust, 

kalóriákat, valós idejű ütemet, valós idejű 

lépés gyakoriságot, távolságot. 

 



2) Kültéri futás: Rögzíteni fogja a GPS 

útvonalat, az edzés idejét, a megtett 

távolságot, valós idejű szívritmust, 

kalóriákat, valós idejű ütemet, valós idejű 

lépés gyakoriságot, a lépések számát. 

Bekapcsolt GPS státusz:  

Kikapcsolt GPS státusz: 

 
3) Biciklizés: Rögzíteni fogja a GPS útvonalat, 

az edzés idejét, a megtett távolságot, valós 

idejű szívritmust, kalóriákat, valós idejű 

sebességet, valós idejű lépés frekvenciát, 

magasságot. 



4) Úszás: Rögzíteni fogja az edzés 

idejét, kalóriákat, valós idejű 

szívritmust, valós idejű szív 

státuszt. 

 

Szívritmus státusz: 

 

3. Időjárás 
Nyomja hosszan a belépéshez: 

Az időjárási körülmények a legtöbb városról 

világszerte szinkronizálható. 

 



4. Óralap megváltoztatása 

Nyomja hosszan a belépéshez: 

Kattintson a téma váltásához, nyomja hosszan 

a kiválasztáshoz, majd hagyja jóvá a végleges 

kiválasztásához. 

5. Egyéb funkciók: 
• Ébresztő óra 

• Mozgásszegénységi emlékeztető 

• Távoli fényképezés 

• Hívás emlékeztetés 

• Nem fogadott hívás 

• Telefon elhagyás gátló rendszer 

Specifikációk: 
Súly 12g 

Bluetooth BT 4.0 

Képernyő mérete 0.96 inch színes kijelző 

Használat Érintő gomb 

Akkumulátor kapacitás 120mAh 

BT hatótáv 8-10 m 

Vízállóság IP68 

Tipp: Támogatja a kézmosást és az úszást, de a 

forrófürdőt már nem! 



A B5 hibaelhárítása: 
Hiányzik a pulzusszám 

A B5 folyamatosan ellenőrzi a pulzusát edzés 

közben és egész nap. A pulzusmérőnek néha 

nehézségeket okozhat a jó jel megtalálása. 

• Ha nem kap pulzus eredményeket, először 

ellenőrizze, hogy az óráját megfelelően viselte-e, 

vagy túl fenn vagy lenn helyezte a csuklóján, vagy 

nem húzta-e vagy lazította meg túlságosan a szíjat. 

• Miután rövid ideig várakozott, vízszintes 

állapotban tartva a karját, újra látnia kell a 

pulzusszámot. 

 

Váratlan viselkedés 

1. Ha problémája van az eszköz párosításával, 

kérjük, lépjen a „Beállítások-Bluetooth” 

képernyőhöz, ellenőrizze, hogy látja-e a használt 

eszköz (modellszám) Bluetooth jelét, ha igen, akkor 

nem a Bluetooth okozza a problémát. Ezután 

ellenőrizze, hogy az eszköz párosítva van-e más 



mobiltelefonnal, ha igen, kérjük, szüntesse meg 

párosítását a másik mobiltelefonnal az 

alkalmazáson belül. IOS esetén még egy lépést meg 

kell tennie, kérjük, keresse fel a "Beállítások-

>Bluetooth->Eszköz elfelejtése", menüpontokat, 

hogy a készüléket eltávolíthassa a mobiltelefon 

Bluetooth-áról is, majd párosítsa újra a telefonnal. 

2. A GPS műholdakat használ a 

helymeghatározáshoz, tehát akkor működik a 

legjobban, ha a nyitott területen tartózkodik. 

Kérjük, kerülje a magas épületeket és a fákat, hogy 

elkerülje a GPS-jel elvesztését. 

3. Miután csatlakoztatta az alkalmazást, kérjük, 

frissítse az AGPS-t (Assisted GPS) az alkalmazásban, 

ez segít a GPS-jelek gyorsabb megtalálásában. 

Mentességi záradék 

1. A pulzusszám és a vérnyomás adatai a B5-nek 

nem szolgálnak orvosi vagy diagnosztikai alapként. 

2. Az öndiagnosztika és az önkezelés veszélyes. Csak 

magasan képzett orvosok diagnosztizálhatják és 

kezelhetik a magas vérnyomást vagy más 



szívbetegségeket. Kérjük, forduljon orvosához 

szakmai diagnosztikai véleménykért. 

3. A B5 által szolgáltatott pulzusszám és a 

vérnyomás adatok és információk nem feltétlenül 

pontosak, és meghaladhatják a dokumentum 

specifikációs állapota szerinti tűrést különböző 

tényezők miatt, mint például a külső forrásokból 

származó tényezők, a hibás viselés az időjárási 

viszonyok vagy a felhasználó testének állapota.  

4. Ne módosítsa a gyógyszeres kezelést vagy a 

terápiás ütemtervet a B5 karkötő eredményei 

alapján. Kérjük, kövesse az orvos utasításait, mielőtt 

bármilyen kezelést vagy gyógyszert elkezd 

használni. 

 


