
 

 
 

 

Q68 
 

Használati Útmutató 
 

HUN 



Első lépések: 

I. Üzemmód 
1. Érintés: Felület váltás 

2. Hosszan nyomva: Ok/Kilépés, átkapcsolás mód. 

3. Az alábbi vázlatos ábrán látható az effektív érinthető terület. 

 

4. Bekapcsolás: Az érintőgomb 3 másodperig tartó érintésére a karkötő bekapcsol. 

5. Kikapcsolás: Érintse meg az érintőgombot, hogy eljusson a kikapcsolás (power-

off/shutdown) felületre: Tartsa hosszan nyomva a kikapcsoló ikont amíg a „YES” 

(Igen) és a „NO” (Nem) opció meg nem jelenik. Ekkor válassza a „YES” opciót, 

majd hosszanti nyomva tartás után a készülék kikapcsol. A készülék Bluetooth 

neve, verziószáma és a Bluetooth ID-ájnak az utolsó 4 számjegye megtekinthető a 

kikapcsolás felületen. 

 

 
 

 

 



6. Alacsony töltöttségi szint esetén, ha már csak egy piros csík maradt az 

akkumulátor ikonon , rezgés fogja jelezni, hogy alacsony az akkumulátor 

feszültsége, és azonnal újra kellene tölteni az eszközt, hogy elkerülje a sport 

adatok elvesztését, az automatikus leállás miatt. 

7. A teljes feltöltés időtartama körülbelül 1,5 óra. Amennyiben a készülék teljesen 

feltöltött, a karkötő az óra felületre fog lépni. Ha sokáig használaton kívül kerül az 

eszköz, ajánlott kikapcsolni és minden hónapban feltölteni.  

 

II. Alkalmazás letöltése és csatlakoztatás 
1. Egy alkalmazás szükséges, hogy csatlakoztatni tudja a karkötőt az 

okostelefonjához. A megfelelő alkalmazást letöltheti az alábbi QR kódok 

egyikének beolvasásával. 

 

2. Az alkalmazást, az Android felhasználók a Google Play Store áruházból tudják 

letölteni a „WearHealth” névre keresve. IOS felhasználók az App Store áruházból 

tudják letölteni a „WearHealth” névre keresve. A minimum 

rendszerkövetelmények az okostelefonon: Android 4.4 és IOS 8.2 vagy újabb. 

  



3. Kapcsolat a karkötő és az alkalmazás között: 

1. lépés: Nyissa meg a Bluetooth-t az okostelefonján. 

2. lépés: Töltse le a „WearHealth” alkalmazást. Készítsen személyes fiókot az 

ottani utasítások alapján, vagy használjon külső (harmadik fél által biztosított) 

fiókot a bejelentkezéshez. 

3. lépés: Nyissa meg az alkalmazás felületet a „WearHealth” alkalmazáson belül. 

Kattintson a „connection bracelet” (” karkötőhöz kapcsolódás”) gombra a „My 

Options” (Opcióim) felületen belül, hogy Bluetooth eszközöket kereshessen. 

Keresse meg és válassza ki a megfelelő Bluetooth eszközt. Az idő felületen fel 

fog tűnni egy „Bluetooth ikon” sikeres kapcsolódás után, majd a karkötő 

szinkronizálni fogja az időt és számos sport adatot a telefonjáról. Amennyiben 

bizonytalan a készülék Bluetooth nevével kapcsolatban, átválthat a kikapcsolás 

felületre, ahol megtekinthető az eszköz Bluetooth neve és címe (a Bluetooth 

ikon nem fog megjelenni a karkötőn, ha nincs csatlakozva az okostelefonhoz). 

 

III. Alkalmazás lecsatlakoztatása 

1. Android telefonok lecsatlakoztatása: Kattintson a „Karkötő lecsatlakoztatása” / 

„Disconnect bracelet connection” gombra, a kezelés interfészen az alkalmazásban. 

2. IOS telefonok lecsatlakoztatása: Kattintson a „Karkötő lecsatlakoztatása” / 

„Disconnect bracelet connection” gombra, a kezelés interfészen az alkalmazásban, 

majd menjen a Bluetooth beállításokhoz és kattintson felkiáltó jelre az eszköz neve 

mellett, majd kattintson a „Készülék ignorálása gombra” / ”Ignore the device” 

gombra, hogy végleg elfelejtse a telefon a karkötőt. 

Funkciók:  

VI. Főképernyő interfészei 

 



V. Funkciók leírásai: 
1. Óralap: Kijelzi az időt. Le lehet cserélni, ha 2 másodpercig nyomva 

tartja az interfészt. A megfelelő óralap kiválasztható 2 másodpercig 

nyomva tartva. 

2. Lépésszámlálás: Az aznapi lépéseket számolja. A lépések száma 

nullázóik, minden nap 00:00-kor. 

3. Kalória: Rögzíti az aznap elégetett kalóriát. 

4. Megtett távolság: Kijelzi az aznapi megtett távolságot. (A 

mértékegység átállítható az alkalmazásban (Britt/Metrikus) 

5. Pulzus: A pulzusát tesztelheti. Az interfészre kapcsolás után 1 

másodperccel a karkötő rezeg és kiírja az eredményeket. 

6. Sport mód: Váltson sport mód interfészre majd lépjen be hosszanti 

nyomva tartással. Ugyan így ki tud lépni. A sportmód csak kijelzi a 

releváns információkat, de azok nem kerülnek rögzítésre, a kilépés 

után. 

7. Alvás figyelés: Megmutatja tegnapi alvás teljes időtartamát. Az 

alvásvizsgálat időtartama 22:00 és 08:00 között van. Az alvásra 

vonatkozó adatok 08:00 után jelennek meg. 

Megjegyzés: A fenti időtartamtól eltérő időszakban mért alvási 

adatok nem kerülnek rögzítésre. 

8. Üzenetek: A legfrissebb 3 üzenet kerül tárolásra. Hosszan nyomja 

meg a gombot, hogy megtekinthesse az üzeneteket, és törölje 

azokat, miután megtekintette őket. 

9. Telefon megtalálása: Hosszan nyomja meg, hogy belépjen a „Telefon 

keresése” felületbe (Nem engedélyezett a telefon némítása, továbbá 

telefonjának csatlakoztatva kell maradnia a karkötővel). 

10. Stopper: hosszan nyomja meg, hogy belépjen a "Stopper" felületre. 

Röviden egyszer nyomja meg a funkció elindításához, majd ismét 

röviden nyomja meg a funkció szüneteltetéséhez. Hosszan nyomja 

meg, hogy kilépjen a funkcióból. 

11. Távoli fényképezés: Nyissa meg a WearHealth alkalmazást 

okostelefonján. Keresse meg a fényképezőgép funkciót. A karkötő 

megrázásával fényképezni tud a telefonján. (A WearHealth App 

felhatalmazást kap arra, hogy fényképezzen). Az okostelefonjának 

csatlakoztatva kell lennie. 



12. Barátok: Kattintson a "Care" elemre! Lépjen be az App felületre. 

Kattintson az "+" jelre a jobb felső sarokban, hogy regisztrált 

felhasználókat hozzá tudjon adni. Megtekintheti a sport adatait, az 

egészségi adatait és az alvás adatait a felhasználónak miután ő is 

barátjának jelölte. 

13. Emlékeztető: Különféle emlékeztetőket állíthat be, például bejövő 

hívásokat, SMS-eket, ébresztő órákat, inaktivitás figyelmeztetéseket, 

találkozókat, továbbá víz fogyasztás emlékeztetőt. 

14. A képernyő bekapcsolása a csukló elforgatásával:  

A funkció beállítható az alkalmazásban. 

A képernyő csuklójának elforgatásával automatikusan 

bekapcsol/felébred az idő megtekintésekor. 

 

VI. GYIK: (Gyakran Ismételt kérdések) 

1. Q: Nem találom a karkötőt amikor csatlakoztatni szeretném. 

A: Kérjük győződjön meg arról, hogy a telefonja Bluetooth-a be van 

kapcsolva, illetve, hogy a telefonja operációs rendszere támogatott. 

Bizonyosodjon meg róla, hogy párosításkor a két készülék közötti 

távolság maximum 0.5 méter. A hatékony kommunikációs távolság 

10 méteres körzet. 

B: Párosításkor kérjük győződjön meg arról, hogy az okostelefonja 

nincs csatlakoztatva másik készülékhez. Próbálja meg újból 

csatlakoztatni miután lecsatlakoztatta a többi párosított eszközt. 

  



2. A Bluetooth néha nem csatlakoztatható vagy nem válaszol? 
C: Egyes okostelefonok Bluetooth szolgáltatásai alkalmanként 
rendellenes körülmények miatt újra indulhatnak. Általánosságban 
elmondható, hogy normál kapcsolat létrehozható a Bluetooth be- és 
kikapcsolásával, vagy az okostelefon és karkötő újraindításával. 
 

3. A készüléket nem lehet tölteni? 
D: Válassza ki a megfelelő töltőt. Általában egy 5V feszültségű és 
0,5-1 A áramerősségű töltőt kell választani a karkötő feltöltéséhez. 
A készülék töltési feszültsége kicsi, míg néhány energiabanknak nagy 
feszültségre van szüksége az újra töltéshez. Ennek eredményeként az 
ilyen akkumulátorok nem alkalmasak a karkötő töltésére. 
 

4. Az akkumulátor élettartama rövid és az energiafogyasztás sok?  
E: Ha a sport mód hosszú ideig engedélyezve van, akkor engedélyezve 
vannak a funkciók, mint például a folyamatos pulzusfigyelés vagy a 
képernyő bekapcsolása a csukló emelésével, vagy különféle 
üzenetekre emlékeztetők és ébresztőóra emlékeztetők vannak 
beállítva, az energiafogyasztás csökkenti a készenléti időt. A 
készenléti idő meghosszabbításához kérjük, kapcsolja ki a nagy 
energiafogyasztású funkciókat. 

 
5. Nem tudja mérni a pulzusszámomat? 

F. Rendszeres viselet esetén azt javasoljuk, hogy viselje a csuklója 
tetején. Ne takarja el a karkötőt semmilyen ruhadarabbal vagy 
árucikkel. Az óraszíjnak megfelelően kell a csuklójára tapadnia, mert a 
pulzus pontosságát bármilyen túl laza vagy szoros viselés 
befolyásolhatja. A teszt pontosságát befolyásolhatja, ha a bőre 
viszonylag sötét vagy van vastag szőrzet fedi a karját. 
 


