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E18 - OKOSKARKÖTŐ 

Használati Útmutató 
Köszönjük, hogy termékünket használja. Kérjük olvassa 

el a használati útmutatót alaposan használat előtt. 
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A csomag felbontása után, a csomag tartalma: 

Okos karkötő, Speciális töltő kapocs, Használati 

útmutató. 

 

 

 

1.Képernyő, 2.Óraszíj, 3.Érintőgomb, 4.Csatt 

 

Az okoskarkötő karbantartásakor kérjük, tartsa szem 

előtt a következő tippeket: 

1. Tisztítsa meg rendszeresen az okoskarkötőt, 

különösen a karkötő belsejét, és tartsa szárazon. 

Csomag tartalma 

Termék Információ 

Termék karbantartása 
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2. A légáramlás biztosítása érdekében állítsa be az 

intelligens karkötő pántjának szorítását. 

3. Amennyiben bőr allergiája van a termék 

használatakor és kellemetlenséget érez, kérjük, hagyja 

abba az eszköz használatát. 

 

Ez a termék IP67 vízhatlansági tanúsítvánnyal 

rendelkezik, amely megakadályozza az izzadság, az eső 

és a víz bejutását a készülékbe. Ha a fürdővíz 

hőmérséklete meghaladja a 45 fokot, akkor a karkötőt 

nem szabad viselni. 

 

 

Töltő pont 

Optikai szenzor 

 

  

Eszköz töltése 
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A következőképp töltse: 

 

1. Vegye ki a töltőcsatlakozót, és ügyeljen a töltőfej-tű 

helyzetére. 

2. Igazítsa a töltőfej-tűt megfelelően a karkötő 

töltőpontjához. 

3. Csatlakoztassa a karkötőhöz. 

 

A töltőkábel másik végét (USB) 

csatlakoztatni lehet adapterhez, 

vagy számítógéphez a töltéshez. 

Ha az adaptert használja 

töltéshez, kérjük, használjon  

5V/A vagy 5V / 2A specifikációval 

rendelkező adaptert. 

Az áramforráshoz csatlakoztatott karkötő vibrál, ezzel 

egyidejűleg a képernyő bekapcsol, és egy zöld töltő animációt 

mutat. Utána a képernyő kikapcsol. Ekkor a töltő sikeresen 

csatlakoztatva lett, és biztonságosan tölthető. 
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Kérjük, válassza ki és szkennelje be a következő kétdimenziós 

QR kódot, vagy lépjen be az „Alkalmazás áruházba” az 

alkalmazás letöltéshez és telepítéshez. Töltse le „WearHealth” 

alkalmazást a mobiltelefon operációs rendszerének 

megfelelően. 

 

Rendszer követelmények: Az Android 4.4-es és újabb verziója, 

valamint az IOS operációs rendszer 8.2-es és újabb verziója 

továbbá Bluetooth 4.0 és újabbat támogató okostelefonok. 

Tipp: Ha nem tudja beolvasni. kérjük, ellenőrizze, hogy a 

mobiltelefon verziója nem-e túl alacsony, és hogy a megfelelő 

QR-kódot szkennelte-e be. 

A telepítés után, nyissa meg az alkalmazást, és lépjen a 

bejelentkezés képernyőre. Készítsen személyes fiókot az 

Alkalmazás letöltése 
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ottani utasítások alapján, vagy használjon külső (harmadik fél 

által biztosított) fiókot a bejelentkezéshez. 

Amikor először használja az alkalmazást, a rendszer 

bejelentkezés után felszólítja, hogy állítsa be a nevét és más 

releváns személyes adatát. Annak érdekében, hogy pontosan 

tükrözze egészségi állapotát, kérjük, szakítson rá időt és töltse 

ki pontosan. Megvédjük személyes adatait! 

 

A beállítás befejeztével, lépjen be az alkalmazás adat 

felületére. 

 

1. Nyissa meg az alkalmazást, regisztráljon. 

2. Jelentkezzen be a regisztrált fiókba. 

3. Töltse ki a pontos személyes adatokat. 

4. Lépjen be az alkalmazásba. 
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1. Miután letöltötte a „WearHealth” alkalmazást, kapcsolja 

be a teleofon készüléke Bluetooth-át.  

2. Nyissa meg az alkalmazást -> Kattintson erre az ikonra 

-> „ ” -> majd erre az ikonra -> „ ” 

Hajtson végre Bluetooth keresést, majd válassza ki az 

Okoskarkötőt -> „ ” (Eszköz 

csatlakoztatva/The device is connected) felirat fog 

megjelenni. Ekkor sikeres a csatlakozás. 

Miután a csatlakozás sikeres, a karkötő, automatikusan 

szinkronizálja a pontos időt a telefonról. (a karkötőt nem 

szükséges beállítani külön). 

 

  

A karperec ID-ja a leállítás felületen 

tekinthető meg. 

  

Karkötő csatlakoztatása 
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1. Keressen rá a karperec ID-jára. 

2. Válassza ki a saját karperecét. 

3. Kapcsolódjon a karperecéhez. 

 

Nyissa meg az alkalmazást -> Kattintson erre az ikonra -> „

” -> Kattintson erre az ikonra -> „  ” Lépjen be 

a karkötő management felületre, Kattintson erre az ikonra -> 

„  ” -> Erősítse meg a szétkapcsolást. 

 

1. Kattintson a karkötő lekapcsolása gombra. 

(Disconnect bracelet) 

2. Erősítse meg a szétkapcsolást. 

3. Sikeres szétkapcsolás. 

Karkötő lecsatlakoztatása 
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• Az érintőgombok: 

Egy érintés: válassza ki az interfészt vagy kapcsolja be/ki a 

kiválasztott funkciót. bekapcsolás / kikapcsolás / megerősítés 

/ kilépés 

• Információk szinkronizálása: 

A karkötő és a mobiltelefon sikeres kapcsolódásakor a karkötő 

automatikusan beállítja az időt, és azonnal szinkronizálja és 

rögzíti sportinformációit és egészségi állapotát. 

• Ellenőrizze a karkötő töltöttségét: 

A karkötő első használatakor ellenőrizze, hogy az akkumulátor 

teljesen fel van-e töltve. Ha a feszültség túl alacsony a 

bekapcsoláshoz, kérjük, töltse fel teljesen a karkötőt. A 

karkötő teljes feltöltése után az eszköz automatikusan elindul. 

 

Használati utasítások 
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• Bekapcsolás és leállítás: 

1.  Ha a karkötő ki van kapcsolva, tartsa lenyomva a gombot 3 

másodpercig, és a készülék bekapcsol. 

2. A kikapcsoláshoz kattintson az érintőgombra, váltson a 

kikapcsolási felületre, hosszan nyomja meg a gombot 3 

másodpercig, és a készülék leáll. 

 

 
Kattintson az érintőgombra és a karkötő átkapcsol a következő 

funkcionális interfészre, beleértve a fő interfészt, a lépések 

számát mutató interfészt, a kalóriákat, a távolságot, a 

pulzusmérés, vérnyomásmérés, testmozgás-mód, üzenetek, a 

telefon megkeresése, és leállítási felületeket (interfészeket). 

1. 2.  3.  4.  5. 

 

1. Tematikus interfész 

2. Szívritmus monitor/kalória interfész 

3. Stopperóra 

4. Szívritmus monitor 

5. Lépések 

  

Karkötő interfészek/felületek 
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1. 2.  3.  4.   5. 

 

1. Vérnyomás monitor 

2. Üzenetek 

3. Telefon megtalálása 

4. Kikapcsolás 

5. Hívás függőben tartása 

 

 
 

1. Alapértelmezett kezdőlap interfész 

Az oldal 3-5 másodpercig nyomva tartásával 

különböző témák közül választhatunk. 

Körülbelül 3-5 téma elérhető gyárilag, a 

gyártó által. A témaválasztás felületre lépés 

után szimpla érintéssel kiválasztható 

bármelyik téma. Kiválasztás után 3 

másodpercig tartó nyomva tartással 

véglegesíteni lehet a kiválasztott témát. 

  

Funkciók bemutatása 
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2. Szívritmus, Távolság, Kalória 

Érintse meg az érintőgombot, hogy eljusson 

erre a képernyőre/interfészre. A képernyő 

valós időben mutatja az adatokat. Minden 

este 00:00-kor a karkötő automatikusan törli 

az adatokat, újra számolja az adatokat 

következő napra és elmenti, majd feltölti az 

előzményeket az alkalmazásra. 

Lépjen be az alkalmazásba: 

1. Kattintson a következő ikonra -> „ ” -> A „

” Ikonra kattintva beállíthatja a napi 

kitűzött lépésszámot. 

2. Kattintson a következő ikonra -> „ ” -> A 

Jelenlegi lépésszám, megtett távolság, elégetett 

kalória, megtekinthető a „ ” oszlopban. Az 

előzmények a  oszlopra kattintva tekintheti 

meg, amivel belép a Sport interfészre. A részletes 

felületet lásd a következő ábrán. 

 

1. Kitűzött lépésszám 

2. Napi adat 

3. Előzmények 
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3. Vérnyomás monitorozása: 

Kattintson a karkötő érintőgombjára a 

pulzusszám vagy a vérnyomásmérő interfészre 

való váltáshoz. A karkötő automatikusan 

elvégzi a pulzusszám és a vérnyomás egyetlen 

mérését. 15 másodperc várakozás után, amikor 

a karkötő rezeg, a mérés befejeződik, és ezeket 

az adatokat feltölti az alkalmazásba (A mérés 

során kérjük, ellenőrizze, hogy a pontos pulzusérték mérése 

érdekében a karkötő aljáról kibocsátott fény érintkezzen a 

csuklóval) 

 

Lépjen be az alkalmazásba: 

1.Kattintson a következő ikonra -> „ ” -> Majd kattintson -> 

„ ” -> Lépjen be a szívritmus, és vérnyomásmérő 

interfészre. Kattintson a „ ” gombra. Várja 
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meg a mérést. 30 másodperc után a mérés automatikusan 

befejeződik, és a szívritmus, és vérnyomás adatok 

megjelennek a kijelzőn. (Amennyiben a mérést először 

végezzük el, az alkalmazás kérni fogja az alapértelmezett 

mértékegység kiválasztását.) 

 

2. Kattintson a következő ikonra -> „ ” -> Majd kattintson  

-> „ ” -> Lépjen be a szívritmus, és vérnyomásmérő 

interfészre, hogy megtekintse az előzmények adatait. 

Kattintson a „  ” gombra. 

 

 3. Kattintson a következő ikonra -> „ ” -> Majd kattintson  

  ->„  ” gombra, a „ ” 

(Continous HR) opció bekapcsolásával a karkötő képes 

folyamatosan szívritmust figyelni. Kattintson „ ” Majd 

kattintson -> „ ” ikonra, így megtekinthető a Trend 

Diagramm. 
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4.Multi-Motion mód (mozgásmérési mód): 

Kattintson az érintőgombra, hogy a felületre 

lépjen, és nyomja meg az érintőgombot 3 

másodpercig a mozgásmérési módba lépéshez, 

ekkor a karperec folyamatosan ellenőrzi a 

pulzusszámot, a lépések számát és a futott 

kilométer-adatokat, majd nyomja meg a gombot 3 

másodpercig a kilépéshez a mozgásmérési 

mozgásmódból. 

 
Mászó mód | Bicikliző mód | Futó mód | Kosárlabda mód | Foci mód 

 

Kattintson a „ ” ikonra az alkalmazásban, lépjen a 

mozgásmérési interfészre és kattintson a „ ” ikonra. Az 

interfész visszaszámol 3-tól, mielőtt elkezd rögzíteni. Hosszan 

nyomja a „ ” legalább 3 másodpercig, hogy szüneteltesse a 

mérési folyamatot. A mérés folytatható, vagy igény szerint ki 

is lehet lépni a módból. 

Kattintson „ ” ikonra a jobb felső sarokban, a 

mozgásrögzítő üzemmódban, hogy az előzményeket 

megtekintse. 



- 16 - 
 

 
Mozgásrögzítő Mód |Mozgásrögzítés indítása | Kilépés/Megállítás | Kilépés megerősítése 

 

5.Üzenet emlékeztető 

Az alkalmazáson belül, amennyiben a telefonon 

engedélyezve van, a karkötő valós idejű 

értesítéseket tud fogadni az okostelefonról, és 

maximum 3-at el is ment. 

 

 

Nyissa meg az 

alkalmazást majd 

kattintson a „ ” ikonra, 

majd a „ ” 

ikonra. Lépjen be a 

karkötő kezelés 

interfészre. Engedélyezze 

a „ ” (SMS 

reminder) opciót, hogy kaphasson SMS emlékeztetőket. 
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6.A bejövő hívás emlékeztető funkció. 

A funkció ugyanúgy van beállítva, mint az üzenet emlékeztető. 

Egyéb emlékeztető funkciók is bekapcsolhatók a 

karkötőkezelő felületen a „több emlékeztető” elemre 

kattintva. Miután további emlékeztető interfészeket adott 

meg, a megfelelő értesítések szükség szerint megnyílnak. 

 

7.Mobil telefon megkeresése 

Ha a karkötő a mobiltelefonhoz van 

kapcsolódva, abban az esetben, ha meg kell 

találnia a mobiltelefonját, akkor kattintson az 

érintőgombbal a mobiltelefon keresési 

felületére való váltáshoz, és nyomja meg a 

gombot 3 másodpercig, ekkor a mobiltelefon 

egy konkrét hangjelzést fog kiadni. 

8. Kikapcsolás/leállítás oldal 

Váltson a kikapcsolás (Shutdown) oldalra, és 

nyomja 3 másodpercig a gombot. A felugró 

ablakban, válassza a „yes” (igen) opciót a 

kikapcsoláshoz. 
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9. Egyéb funkciók az alkalmazásban 

Alvásmérés: 

Kattintson a „ ” ikonra -> majd kattintson a „ ” ikonra, 

hogy belépjen az alvás interfészre/felületre, hogy megtekintse 

az alvás minőségét, és az ébren töltött időt. 

Rázza meg, hogy fényképet készítsen: 

Az alkalmazás megnyitása után a kamera engedélyek 

megnyitása után, kattintson a „ ” ikonra, így 

ekkor a karkötő megrázásával utasítani tudja telefonját, hogy 

készítsen fényképet. 

 
Fő Vezérlés: NRF52832 

Kijelző képernyő: 0.96 TFT színes képernyő 

Felbontás: 160*80dpi 

Termék mérete: 5.1*1.29*2.2CM 

Vízállóság tanúsítvány: IP67 

Karperec anyaga: környezetbarát minőségű TPU karperec 

Termék súlya: 24.2g 

Akkumulátor kapacitás: 105mAh (polymer) 

Szinkronizációs mód: Bluetooth 4.0 

Üzemi hőmérséklet: -10°C - ~50°C 

Kompatibilitás: IOS8.2+Android4.4 

Üzemidő: körülbelül 7-10 nap 

Zárt rendszerű szívritmus figyelés 

Alap paraméterek 
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1. Ne üsse meg túl erősen az egységet. 

2. Ne kerüljön kapcsolatba veszélyes anyagokkal, mint 

például a benzin, vagy hígító. 

3. Kérjük, ne közelítsen meg erős mágneses mezőt. 

4. Kerülje a közvetlen fény vagy fűtőkészülék 

használatát 

5. Ne szedje szét, javítsa vagy módosítsa magától. 

6. A kidobott csomagolást, az elemeket és a használt 

elektronikai termékeket osztályozással kell kezelni, 

illetve megszabadulni tőle. 

7. Fürdés közben nem szabad viselni (a hőmérséklet 

nem haladhatja meg a 45°C-t) 

 
1. Nem töltődik rendesen töltés közben? 

a. A hálózati tápegység nem működik  

b. Rossz csatlakozási mód 

c. Rossz kontakt (kontakt hibás)  

d. A tápfeszültség nem egyezik meg az igényeltel.  

e. Az adapter nem működik  

2. A karkötőt/telefont nem lehet keresni. 

a. Ellenőrizze, hogy be van-e kapcsolva a mobiltelefon 

Bluetooth-ja, és ügyeljen arra, hogy a karkötő és a 

mobiltelefon közötti távolság 0,5 méteren belül legyen. 

Óvintézkedések 

Gyakran ismételt kérdések 
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b. Ellenőrizze, hogy fel van-e töltve a karkötő. A 2 órás töltés 

után a probléma továbbra sem oldódott meg, kérjük, vegye fel 

velünk a kapcsolatot. 

c. Ellenőrizze, hogy a keresett Bluetooth eszköz egyezik-e a 

karkötő-Bluetooth eszköz nevével. 

Ha továbbra se tud csatlakozni, és minden körülmény pontos, 

kérjük, zárja be az alkalmazást a telefon hátterében, indítsa 

újra, és csatlakoztassa újra a karkötőt. 

3. Miért nem lehet néha a Bluetooth-ot csatlakoztatni? 

Egyes mobiltelefonok Bluetooth szolgáltatása alkalmanként 

rendellenességeket tapasztalnak újraindításkor. Általában a 

mobiltelefon újraindítása után a kapcsolat normál módon 

létrehozható. 

4. Miért kapcsol szét könnyen az Android telefon? 

Az Android telefonok rendszermemória-kezelője erőszakkal 

kikapcsolhatja a háttérben futó alkalmazásokat. Az 

alkalmazásnak a háttérben kell futnia, hogy a Bluetooth 

automatikusan ne csatlakoztasson szét. 

5.Miért nincsenek figyelmeztetések a telefonról, szöveges 

üzenetekről, Facebookról, WhatsApp-ról és egyéb 

szoftverekről? 

Kapcsolja be az alkalmazásban az értesítési engedélyt a 

mobiltelefonon. Keresse meg a megfelelő alkalmazásokat és 

engedélyezze, hogy értesítéseket küldhessenek. 

6. Ha bármi további kérdése van. vegye fel a kapcsolatot az 

ügyfélszolgálattal. 
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7. Miért villog a zöld fény, amikor a karkötő automatikusan 

figyeli a pulzusszámot? 

Ez a karkötő 24 órás folyamatos pulzusmérést használ, amely 

kiszámítja a pulzus változásait a nap folyamán, így a zöld fény 

a karkötő pulzusmérőjén szabálytalanul jelenik meg. Ha nincs 

rá szüksége, kapcsolja ki az alkalmazásban, és manuálisan 

végezzen pulzusmérést. 

 

 
A pulzusszám mindig változik. Edzés után, étkezés után a 

személyes tényezők, mint például a jó hangulat befolyásolja a 

pulzus változását. Az átlagos ember pulzusszáma kb. 60-120.  

A pulzus 60-90 ütés / perc csendes időben, és a legjobb pulzus 

kb. 70 ütés / perc. Egy átlagos sportoló és edzett személy 

pulzusa percenként 40-60 ütés. Amikor az aerob testmozgás 

hatékony és biztonságos, az emberek pulzusszámának értéke 

170 mínusz saját életkoruk, vagy 108-144 között mozog. 

 

 
A legmagasabb vérnyomást, amikor a szív összehúzódik és vér 

jut az artériába, ezt „magas nyomásnak” nevezzük, míg a 

legalacsonyabb vérnyomást, amikor a szív a következő vér 

tárolására tágul, alacsony nyomásnak, azaz szisztolés 

nyomásnak és diasztolés nyomásnak hívunk. Az átlagos ember 

Tippek a pulzusszám figyeléshez 

Tippek vérnyomás figyeléséhez 



- 22 - 
 

vérnyomása körülbelül 80 (alacsony nyomás) - 120 (magas 

nyomás). A normál tartományon belül a vérnyomás értéke 

életkor és nem szerint változik. Általánosságban elmondható, 

hogy a középkorú és az idősebb emberek vérnyomása 

magasabb, mint a fiataloké, a férfiak vérnyomása pedig 

magasabb, mint a nők vérnyomása. Edzés után, étkezés után 

a személyes tényezők, mint például a jó hangulat, befolyásolja 

a pulzus változását. 

 

 
 

A vérkeringési rendellenességekben és vérbetegségekben 

szenvedő felhasználókat orvos irányításával kell kezelni. A 

termék mérési eredményei csak hivatkozási célokat 

szolgálnak, és azokat semmilyen orvosi célra nem 

használhatók, nem szolgálnak orvosi alapként. 

A termékproblémákkal kapcsolatban kérjük, vegye fel a 

kapcsolatot velünk, a következő e-mail címen:  

aoe-electronic@outlook.com 

Megoldjuk a problémáját! 


