
 

 

S5 okosóra használati utasítása 
 

 
 

Üdvözöljük az okos karkötő felhasználói között! Ez a nagy teljesítményű karkötő igazi fitnesz 

élményt fog Önnek nyújtani. 

 

Karbantartási felszerelés (a karkötő karbantartásakor kérjük vegye figyelembe az alábbiakat): 

• rendszeresen tisztítsa meg a karkötőt, főként annak belsejét, hogy szárazon tartsa azt 

• a karkötő illeszkedjen megfelelően a levegőáramlás biztosítása érdekében 

• a viselés során kérjük ne használjon erős bőrvédő/bőrápoló termékeket 

• ha bőrallergia, vagy bármilyen kényelmetlenség alakulna ki Önnél, kérjük ne viselje tovább 

a karkötőt 

• viselheti a karkötőt fürdés vagy sportolás közben is, mert a karkötő izzadásálló, esőálló és 

vízálló (1 méter mélységig), ugyanakkor ne viselje a karkötőt ha a fürdővíz hőfoka nagyobb, 

mint 42 ºC. 

 

A karkötő töltése 

1. A töltőelem kinyomó tűjét illessze a karkötő hátulján található fémdarabhoz. 

2. Megjelenik a kijelzőn a töltés ikon 

 

Applikáció letöltése és a karkötő párosítása 

1. Karkötő sematikus diagramja 

kijelző 

érintőgomb 

töltési pont 

pulzusszám 

2. Bekapcsolás 

Nyomja az érintőgombot 3 másodpercig, vagy csatlakoztassa a töltőt. 



3. Applikáció letöltése és telepítése 

◦ olvassa be a kétdimenziós kódot és töltse le az applikációt 

◦ IOS rendszerhasználók az AppStore, Androidos felhasználók pedig 

az AppTreasure, vagy a 360 Asszisztens segítségével is letölthetik 

a „JYouPro” alkalmazást. 

◦ Megjegyzés: a minimum rendszerkövetelmények Android 5.1, IOS 

8.0, Bluetooth 4.0 vagy ennél magasabb 

4. karkötő párosítása 

1. kattintson a mobilalkalmazásban a „Készülék” felületre 

2. olvassa be az azonosítót 

3. válassza ki a listából az eszköz azonosítóját 

4. a párosítás sikeres 

 

Az applikáció funkcióinak rövid bemutatása 

• főoldal: méri és rögzíti a mozgás, alvás, pulzus és vérnyomás aktuális, illetve korábbi 

értékeit 

• mozgás mód: méri és rögzíti a séta, futás, kerékpározás és hegymászás aktuális, illetve 

korábbi adatait 

• készülék: kapcsolja be a Bluetooth funkciót az okos karkötő azonosítójának megtalálásához. 

• státuszom: a felhasználói fiókjához kapcsolódó releváns információkat adhatja meg itt 

 

Applikáció rögzítése a háttérben 

• IOS rendszer esetén nem szükséges a rögzítés. 

• Android rendszer esetében előfordulhat, hogy az automatikus tisztítási folyamatok 

szétcsatlakoztatják a karkötőt és a telefont, így a telefon hátterének rögzítése szükséges 

ennek megakadályozása érdekében. Mivel a különböző mobiltelefonok beállításai között 

eltérések lehetnek, így itt egy példát írunk le, amely a legtöbb esetben alkalmazható. 

1. Nyissa meg az applikációt, majd nyomjon meg egy gombot, hogy visszatérjen a fő 

interfészbe. 

2. Kattintson a feladatok gombra (általában a menüben található, vagy az Asztalról érhető 

el), hogy előhívja a feladatkezelőt. 

3. Kattintson a rögzített applikációk ikonra és húzza le a rögzítéshez. Ezzel egy időben egy 

lakatjel jelenik meg az ikon jobb felső sarkában, jelezve, hogy a rögzítés sikeres volt; 

vagy a lehúzás után kattintson a Rögzített Feladatokra a bal felső sarokban, hogy 

megtekintse a rögzítés sikerességét. 

4. Ha az applikációt sikeresen rögzítette, akkor a tisztítási funkció nem fogja azt a 

telefonról eltávolítani. 

 

Háttérben futás védelme 

• IOS rendszer esetén nem szükséges a rögzítés. 

• Az Android rendszerek alapbeállítása, hogy az applikációt az energiatakarékosság miatt a 

háttérben futtatja, illetve leállítja, így a karkötő és a telefon automatikusan szétkapcsol. 

Ennek megelőzése érdekében válassza a Beállítások → JyouPro applikáció kezelése → 

AutoStart → „Nincs korlát” lehetőséget az energiatakarékossági beállításoknál. (a pontos 

útvonal az egyes mobiltelefonok esetében eltérhet!) 

 

 

 

 

 

 

 



Karkötő funkciói

 
1. Indítás 

Nyomja meg az érintőgombot az egyes funkciók közötti váltáshoz. 

 

2. Az idő, a dátum, a töltöttség jele és a Bluetooth kapcsolatot jelző szimbólum automatikusan 

szinkronizálásra kerül a karkötő és az applikáció első sikeres összekapcsolásakor. 

Nyomja az érintőgombot 3 másodpercig, hogy a főmenüből más menüpontokba léphessen. 

 

3. Lépésszámláló, távolság és kalóriák 

Viselje a karkötőt a csuklóján és az automatikusan rögzíti a megtett lépések számát, a távolságot és 

az elhasznált kalóriákat. 

 

4. Mozgás 

Nyomja a gombot 3 másodpercig, hogy a főmenüből a mozgás módba jusson. Itt a séta, futás, 

kerékpározás, hegymászás és úszás módok érhetők el. Ha a séta módot választja, akkor nyomja a 

gombot 3 másodpercig a paraméterek megtekintéséhez. 

Megjegyzés: miután belépett a sport módba a megvilágítás színe a következőképpen változhat: 

◦ zöld: a pulzusszám normál mozgást jelez 

◦ kék: közepesen intenzív mozgást jelez a pulzus 

◦ piros: nagyon intenzív mozgást jelez a pulzus – az egészsége védelmében kérjük 

enyhítsen a mozgás intenzitásán 

 

5. Pulzus megfigyelése 

1. Nyomja meg a gobot és válassza ki a pulzusmérés interfészt, amellyel aktiválhatja a 

jelenidejű, dinamikus pulzusmérést. Ez az Ön egészségi állapotának megfigyelése 

érdekében fontos. Ebben a módban karkötő energia-hatékonysága csökken. 

2. A mérés során tartsa az érzékelőt közel a bőréhez. Ha túl lazán viseli, az pontatlan 

mérési értékekhez vezethet. Ne nézzen bele közvetlenül az érzékelő zöld fényébe, mert 

az kellemetlen érzést okozhat a szemében. 

3. Habár ezt az eszközt dinamikus, valós idejű pulzusszám-mérésre használják, kérjük a 

mérés közben maradjon nyugodt állapotban és lehetőleg ülő testhelyzetben, különben a 

mérés ideje meghosszabbodhat, vagy a mérés eredménytelen lesz. Kérjük ne mozogjon, 

amíg a karkötő meg nem jeleníti a mért értéket. 

4. Ha nagy az eltérés a mért értékeben, akkor kérjük tartson szünetet mielőtt újabb mérést 

eszközölne. Továbbá ilyen esetekben 5 mérés átlagértéke pontosabb eredményt adhat. 

5. Ez az eszköz egy valós idejű, dinamikus pulzusmérő eszköz, tehát a pulzus különböző 

lesz beszéd, evés ivás stb. közben; kérjük vegye ezt figyelembe. 

6. Kérjük a mérés megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy az érzékelőn nem található 

szennyeződés. A bőrszín, szőrzet, tetoválások és sérülések befolyásolhatják a mérés 

pontosságát. 

7. A pulzusmérés hosszú távú használata a karkötő felmelegedésével járhat. Kérjük a 

következő méréssel várja meg, míg az eszköz lehűl. 

8. A hideg időjárás befolyásolhatja a mérési értékeket. Kérjük a mérés idejére lehetőleg 

tartsa melegen az eszközt. 

 

6. Üzenetek 



Váltson az üzenetek kijelzőre és nyomja az érintési területet 3 másodpercig. A következő üzenet 

megtekintéséhez nyomja röviden az érintési területet. Ezen a kijelzőn tekintheti meg SMS üzeneteit, 

bejövő hívásait, vagy a különböző chateken érkezett üzeneteit. Az eszköz maximum 7 üzenet tud 

eltárolni, ha ezt a kapacitást elérte, akkor a legrégebbi üzenetek kerülnek felülírásra (egyesével). 

 

7. Vérnyomás 

A vérnyomást nyugodt körülmények között és megfelelő hőmérsékleten kell elvégezni. A mérés 

előtt legalább 5 percig pihenjen. Kerülje az idegesítő, izgatott érzéseket, gondolatokat; mérje meg 

vérnyomását 3 alkalommal 2 percen belül és az átlagot tekintse mérvadónak. 

 

8. Véroxigén szint 

A véroxigén szaturáció a hemoglobin és az oxihemoglobin arányszáma, tulajdonképpen a vérben 

koncentrálódó oxigén mennyiségét mutatja meg. 

Megjegyzés: a vérnyomás és a véroxigén adatok tájékoztató jellegűek, orvosi kezelés alapját nem 

szolgáltathatják! 

 

9. Jelzőfény 

Váltson a jelzőfény kijelzőre, nyomja az érintési területet 3 másodpercig, hogy kiválaszthassa a 

jelzőfény színét; a színek közötti váltáshoz nyomja röviden az érintési területet, a szín 

kiválasztásához pedig nyomja azt hosszan. 

A jelzőfény színeinek bemutatása: 

◦ „Mind”: a háromszínű fény váltakozik. 

◦ „Piros”: a piros fény vibrál 

◦ „Kék”: a kék fény vibrál 

◦ „Zöld”: a zöld fény vibrál 

◦ „Zárás”: a jelzőfény kikapcsolása 

Megjegyzés: a jelzőfény jelzi a váltásokat a főmenüben és az almenüben is 

 

10. Beállítások 

Nyomja hosszan a beállítások kijelzőt hogy a következő funkciókat érje el: 

1. Stopper 

Nyomja a stopper kijelzőt hosszan a belépéshez, nyomja röviden az érintési területet a mérés 

megkezdéséhez, illetve felfüggesztéséhez; nyomja hosszan a területet a kilépéshez 

2. Telefon megtalálása 

Váltson a telefon megtalálása kijelzőre, rázza meg a karkötőt, amelyre a mobiltelefon egy 

csengéssel fog válaszolni. 

3. MAC cím 

ez a karkötő egyetlen jele, amely a karkötő hardver címét jelzi. Ez nem módosítható. Ha Ön egy 

mobiltelefonnal szeretné ellenőrizni a karkötőt, akkor csak ez alapján a MAC cím alapján találhatja 

meg a megfelelő karkötőt. 

4. Kikapcsolás 

A kikapcsolás kijelzőn nyomja az érintési területet több mint 3 másodpercig a kikapcsoláshoz. 

5. Gyári beállítások helyreállítása 

Nyomja az érintési területet több mint 3 másodpercig a gyári beállításokhoz való visszatéréshez. Ez 

az üzeneteket is törli. 

 

GYIK 

1. Mit tegyek, ha a karkötő nem található? 

Kérjük ellenőrizze, hogy a karkötő nincs-e lemerülve. Továbbá kérjük a karkötőt vigye a telefon 

közelébe és próbálja meg újra csatlakoztatni. Ha ezek az intézkedések is hatástalanok, akkor kérjük 

indítsa újra a telefon Bluetooth funkcióját, valamint a telefont és a karkötőt is. 

 



2. Alkalmanként nem található a Bluetooth kapcsolat. 

Az különböző vezeték nélküli jelek interferenciája miatt a kapcsolat minősége időről-időre 

változhat. Ha a kapcsolat hosszabb idő után sem áll helyre, akkor kérjük győződjön meg róla, hogy 

a környezetében nincs mágneses mező, vagy más Bluetooth használó eszköz. 

Egyes mobiltelefon Bluetooth szolgáltatásának újraindítása után rövid ideig tapasztalható ez a 

probléma. Általában a probléma a telefon Bluetooth szolgáltatásának ismételt újraindításával 

orvosolható. 

 

3. Beállítottam a hívás jelzést. Miért nem figyelmeztet a karkötő rezgéssel, hogy hívásom van? 

1. Először is győződjön meg róla, hogy a Bluetooth szolgáltatást bekapcsolta, illetve hogy 

a karkötő megfelelően csatlakozik az applikációhoz. Továbbá kérjük győződjön meg 

róla, hogy az applikáció a telefonon fut (legalább a háttérben.) 

2. Tipp: egyes memória-karbantartó, illetve tisztító programok leállíthatják, vagy akár 

törölhetik is az applikáció futását. Kérjük adja hozzá az applikációt a futtatandó 

programokhoz. 

 

4. Miért nem kapja meg a karkötő a küldött üzeneteket? 

Kérjük győződjön meg róla, hogy az üzenetek funkciót bekapcsolta az applikációban. Továbbá 

győződjön meg róla, hogy az üzenet, vagy figyelmeztetés a mobiltelefon figyelmeztetések 

menüjében látható, mert a karkötő az ott fellelhető üzeneteket jeleníti meg. Ha a telefon 

figyelmeztetések menüjében/sorában nem található üzenet, akkor a telefon nem tud mit 

megjeleníteni. 

1. Nyissa meg a mobiltelefonon a karkötő kiegészítő beállításait 

Apple telefon esetén: 

1. győződjön meg róla, hogy az üzenetküldés a telefonon be van kapcsolva 

2. győződjön meg róla, hogy az üzenetek a mobiltelefonján megjelenítésre kerülnek (a 

mobiltelefon beállításai között kapcsolhatja be ezt a funkciót.) 

 

5. A pulzusmérés sikertelen volt. 

Fontos, hogy mérés közben nyugodt testhelyzetben legyen, valamint hogy a karkötő alja a 

közvetlenül és szorosan érintkezzen a bőrével. Kérjük ne rázza a kezét a mérés közben. 

 

6. Miért villog a Bluetooth kapcsolatot jelző ikon? 

Ez általában arra figyelmezteti a felhasználót, hogy az üzenet nem továbbítható a karkötőre, mert az 

nem található. Nyissa meg az applikációt, csatlakoztassa a karkötőt és a Bluetooth ikon helyreáll. 

 

7. Hogyan szinkronizálódnak az adatok? Mit tegyek, ha az adatok nem szinkronizálódnak? 

Nyissa meg az applikációt és csatlakoztassa a karkötőt. Próbálja meg a következő módszert, ha az 

adatok nem szinkronizálódnak: válassza az applikáció „Beállítások” menüjében az „adatok letöltése 

a szerverről” opciót. Ha ez sem működik, akkor indítsa újra a mobiltelefon Bluetooth funkcióját. 

 

Figyelmeztetés: kérjük egyeztessen kezelőorvosával, mielőtt új edzésprogramba kezd. Habár a 

karkötő képes a dinamikus, valós idejű pulzusmérésre, az adatok nem képezhetik orvosi kezelés 

alapját! 


