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Használati útmutató 
I. Megjelenés leírása 

 

 

 

T89 – TWS 

Vezeték nélküli fülhallgató + Okoskarkötő  
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II. Utasítások a kezdeti használathoz 

Köszönjük, hogy megvásárolta a TWS okos fülhallgatónkat és 

karperecünket. Kérjük olvassa el alaposan a használati útmutatót az 

első használat előtt. Ez hozzásegíti önt a jobb felhasználói élményhez. 

Bekapcsoláskor, ellenőrizze a töltöttséget, és töltse, ha szükséges 

1. A töltés módja az alábbi ábrán látható. 

 

Karkötő töltése   Fülhallgató töltése 

A Karkötő töltése: Használja a mágneses töltőt, helyezze közel a 

töltéshez. 

Fejhallgatók töltése: Helyezze vissza őket a tokjukba és automatikusan 

tölteni fognak. Amikor feltöltöttek maguktól lecsatlakoztatásra 

kerülnek. 

2. Szoftver letöltése 

A: Töltse le a „Kakafit” alkalmazást az Áruházból 

B: Androidon keressen rá és töltse le a „Kakafit” alkalmazást a 

Googe áruházból vagy más áruházakból. 

C: Letölthető a feltüntetett QR kód 

beolvasásával is.  
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Megjegyzés: Az adatok hitelességének a biztosításához, kérjük adja 

meg tényleges nemét, magasságát, testsúlyát, és korát, az 

alkalmazásban. 

A Karkötő ki/be kapcsolása: 

A Készülék bekapcsol a „▪” gombot 3 másodpercig nyomva tartva.  

5 másodperc után használat nélkül magától kikapcsol. 

Váltson a leállítás felületre és válassza a „▪” gombot a kikapcsoláshoz majd 

válassza az OFF opciót, majd a készülék kikapcsol 3 másodperc mőlva. 

Rendszerkövetelmények:  

Android 4.4 vagy újabb, IOS 8.0 vagy újabb, Bluetooth 4.2 vagy újabbal 

rendelkező mobiltelefon. 

3. BLE kapcsolódás a telefonhoz és párosítás: 
1) BLE kapcsolat: Keresse meg az eszköz modellszámát és 

csatlakoztassa az eszközhöz az alkalmazásban. Miután a kapcsolat 

sikeres volt, a Kakafit app-ban megjelenik a „Saját eszköz” alatt, 

továbbá egy Bluetooth szimbólum lesz látható az eszköz 

időinterfészének bal felső sarkában. Ha nem látja a kapcsolat 

sikertelenségét jelző szimbólumot, kérjük, próbálja újra. Ha a 

kapcsolat sikeres, az idő automatikusan szinkronizálásra kerül. 

 

2) Miután a kapcsolat sikeres volt, automatikusan csatlakozik a hoszt-

hoz, mindaddig, amíg be van kapcsolva és a jeltartományban marad. 

 

3) Ha az alkalmazáshoz másik eszközökkel akar csatlakozni, akkor az 

utolsó összekapcsolt eszköznek le kell kapcsolódnia először, majd 

utána csatlakozhat egy újhoz. 

 

Megjegyzés: Az eszköz csatlakoztatása nem lehetséges csupán 

mobiltelefon Bluetooth-án keresztül. Az eszköz csatlakoztatásához az 

alkalmazást telepíteni kell. 
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4. Csatlakozási problémák megoldása 

1) Győződjön meg arról, hogy a mobiltelefon Bluetooth-a be van 

kapcsolva. 

2) Ellenőrizze, hogy az eszköz teljesen fel van-e töltve. Használat előtt 

kapcsolja be vagy töltse fel. 

3) Ügyeljen arra, hogy az eszköz párosításkor a mobiltelefontól 50 

cm-re legyen. 

4): Ha az Android telefon nem találja az eszközt az alkalmazásban, 

kérjük, ellenőrizze, hogy a Kakafit alkalmazás használhatja-e a 

Bluetooth-ot a mobiltelefon engedélyének beállításában. 

5) Ellenőrizze, hogy párosításkor a fejhallgatót eltávolították-e a 

karkötőből. Ha nem találja a Bluetooth-ot, helyezze vissza a 

fülhallgatót a karkötő aljába, majd vegye ki őket újra. 

 

III. A karkötő főbb funkciói: 
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A bal oldali képen látható, a karkötő fő felülete. 

Az interfész megmutathatja a Bluetooth kapcsolat állapotát, az 

akkumulátort 

kapacitását, az időt és dátumot stb. 

 

 
Kattintson a „▪” érintőgombra az eszköz fő kezelőfelületén a 

lépések képernyőre lépéshez. Itt az aktuális lépések száma jelenik 

meg, majd 5 másodperc után kikapcsol a képernyő. 

 

 
Kattintson a „▪” érintőgombra az eszköz fő kezelőfelületén a 

megtett távolság képernyőre lépéshez. Itt az aktuális megtett 

távolság jelenik meg, majd 5 másodperc után kikapcsol a képernyő. 

 

 
Kattintson a „▪” érintőgombra az eszköz fő kezelőfelületén az 

elégetett kalória képernyőre lépéshez. Itt az elégetett kalóriák 

száma jelenik meg, majd 5 másodperc után kikapcsol a képernyő. 

  

A Fő képernyő 

Lépések képernyő 

Megtett távolság 

Kalória felület 
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Kattintson a „▪” érintőgombra az eszköz fő kezelőfelületén a 

pulzusmérő felületre lépéshez és kezdje meg az tesztet. A teszt 

után az eredmények biztosítása érdekében folyamatosan méri és 

megjeleníti valós idejűleg a pulzusértékeket, függetlenül attól, 

hogy mér-e az eszköz eredményeket, a képernyő 60 

másodpercnyi kumulatív tesztelés után automatikusan kikapcsol. 

A készüléken mért szívfrekvencia-értékek 

nem lesznek mentve.  

 

Az eszköz fő interfészén kattintson az érintőgombra majd lépjen 

be a vérnyomás teszt és kezdje meg a tesztet. A szükséges idő a 

felhasználó fizikai állapotától függően eltérő lehet, normális, ha 

hosszabb időt vesz igénybe., kérjük várjon türelmesen. A teszt 

során megjelenített érték - / -. Ha vérnyomást nem lehet 

megmérni, a következő jelenik meg: x x x / x x x. Ellenőrizze, hogy 

nincs-e túl közel a készülék érzékelője a bőrhöz és a tesztpont helyes-e. 

Függetlenül attól, hogy a készülék mér-e vagy sem, a készülék automatikusan 

kikapcsolja a képernyőt legfeljebb 70 másodperc után. Az eszközön mért 

vérnyomás nem kerül mentésre. 

 

A Kakafit alkalmazásban van egy karkötő megtalálása funkció. 

Aktiválja és a karkötő rezegni fog. 

  

Pulzus teszt 

Vérnyomás interfész 

Mobil telefon megtalálása 
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Mint a bal oldali ábrán látható, ez a karkötő ID interfésze.  

A4: C1: 3B jelenik meg a MAC alatt, jelezve a karkötő azonosító 

számát (ID-ját). Ha van egy mobil alkalmazás a karkötőhöz 

csatlakoztatva, az eszköz azonosítója, amelyet az alkalmazás 

keres. Ennek meg kell egyeznie a karkötőn szereplő azonosító 

számmal.  

Megjegyzés: a MAC interfészen, ha nem csinál semmit, a 

karkötő 5 másodperc után kikapcsol. 

 

Amikor új üzenet érkezik, a készülék rezegni fog, hogy riasszon és 

megjeleníti az üzenet tartalmát. 

Megjegyzés: Kérjük először engedélyezze az emlékeztetőket az 

alkalmazásban. Amennyiben az üzenet tartalmát is olvasni 

kívánja a karkötőn, azt is engedélyezni kell a megfelelő 

beállításnál. 

 

A bal oldali képen látható a hívásmegjelenítési felület. 

Amikor a telefonkészüléket felhívják, a karkötő jelezni fogja. 

Vegye ki a Bluetooth fülhallgatót, tegye a fülébe és érintse meg. 

Automatikusan válaszolni fog a hívásra. 

  

Eszköz ID interfész 

 

Üzenetek interfész 

 

Hívó ID interfész 
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A bal oldali képen látható az akkumulátor felület, amely 

megmutatja a karkötő energiafogyasztását. 

Ha lemerül, a karkötő alapértelmezés szerint kikapcsol. 

 

 

 
A riasztás felületen több ébresztőóra is beállítható 

az alkalmazásban, és az ébresztőóra ismétlődési ideje is 

beállítható. A készülék ennek megfelelően emlékeztet. 

 

 

 

 
A karkötő csatlakoztatása után beállíthatja az emlékeztető idejét 

a mobil alkalmazásban, ha a karkötő sok ideig nem érzékel 

mozgást, akkor automatikusan emlékeztetni fogja. 

 

 

 

 

Az Idő interfészt meg kell nyitni és először engedélyezni kell. 

 
Megjegyzés: az eszköznek kapcsolódva kell legyen az 
alkalmazással, hogy a csukló emelésével történő felébresztés 
funkció hatékony legyen. 

 

Akkumulátor interfész 

 

Ébresztő óra interfész 

 

Inaktivitási emlékeztető 

 

Alvás interfész 
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Lépjen be a kamera interfészre az alkalmazásban, nyomja meg a „▪” 

gombot vagy gyorsan rázza meg a csuklóját, hogy fényképezzen 

telefonjával. 

 

 

IV. Figyelem! 

1. Tilos olyan adaptert használni, amelynek töltési feszültsége > 5 V, és a 

töltési feszültség > 2A. A töltési idő 60 perc. 

2. Tilos vizesen feltölteni. 

3. Tilos az áztatás, úszás, búvárkodás, forró zuhany. 

4. Ez a termék nem támogatja a vízszigetelést. (NEM VÍZÁLLÓ) Kérjük, ne 

vigye magával kézmosáshoz, esőbe, vagy intenzív testmozgáshoz stb. 

5. Ez a készülék elektronikus megfigyelő termék, és nem használható orvosi 

referenciaként.  

6. Vérnyomás-teszt módszer: Kérjük, tartsa magát nyugodtan amíg a teszt 

tart, és ellenőrizze, hogy a karkötő a szívével azonos magasságban van-e. A 

teszt során kérjük ne beszéljen. 

7. A készülék edzés közben történő viselése veszélyes, leeshet, 

megrongálódhat vagy elveszhet. 

 

V. Gyakran Ismételt Kérdések 
K: Mi lesz, ha sikertelen egy frissítés? 

V: Ha első alkalommal nem sikerült, kérjük, csatlakoztassa újra a "Kakafit" 

eszközt az APP-hoz, és a rendszer automatikusan emlékezteti, hogy frissítsen. 

 

K: Miért nem pontos a pulzusszám (alvás) teszt? 

V: Az eszköz az emberi test mozgását elektronikus érzékelőken keresztüli 

Szelfi távirányítás 
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követi nyomon. Normális, hogy bizonyos hibák előfordulnak. Kérjük, kezelje 

az adatokat objektíven. 

 

K: Hol állíthatom be az alkalmazás engedélyeket? 

V: Android Telefon->Beállítások->Hozzáféréskezelés/Alkalmazásengedélyek-

>Keresse meg a "Kakafit" appot. 

 

1. Ha a mobiltelefon biztonsági menedzsmenttel vagy tisztítási gyorsítást 

végző alkalmazással van felszerelve, helyezze a "Kakafit” appot fehér listára 

(bizalmi lista), hogy ne tudja leállítani a háttérben futó alkalmazást. 

K: Hogyan állíthatom be az időformátumot? 

V: A készülék szinkronizálja a mobiltelefon időformátumát. Ha a telefon 

12 órás formátumban van akkor az eszköz is 12 órás formátumba kerül. 

 

K: Bejövő híváskor megjelenik az eszközön, de nincs hang a 

fejhallgatón? 

V: A hívás kezdetekor késik a Bluetooth fülhallgató. Később többször is 

megválaszolhatja. Ha a hívásra a telefon válaszol, kérjük, ellenőrizze, hogy 

hangkimenetként a telefon vagy a fülhallgató van-e beállítva. Ha a telefonról 

van szó, akkor a fülhallgatóra kell váltani, mivel úgy van beállítva, hogy a már 

csatlakoztatott eszköz hívására válaszoljon. 

 

K: A Fejhallgatót viseltem, de a csengőhangot nem hallottam, amikor hívás 

érkezik.  

V: Ellenőrizze, hogy a fülhallgató és a telefon érvényes Bluetooth 

hatótávolságon belül van-e? Kérjük, ha a telefon sok más Bluetooth-

eszközhöz csatlakozik távolítsa el az érvénytelen kapcsolatot a telefon a 

Bluetooth beállításainál. 
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VI. Alapvető paraméterek 

 
Mester chip: MCUBE/MX001 

Súly: 35g 

Fotoelektromos érzékelés: Bluetooth 4.2 

Adatátvitel: Bluetooth 5.0Elemtípus: 

Akkumulátor kapacitása: Polymer lithium battery 

Töltési feszültség: 130mAh 
Töltési áram: 5V 
Üzemi hőmérséklet: 80mA 
Vízállóság: IP67 

Anyag: TPU 

A fülhallgató anyaga: Szilikon 

Üzemidő: 3-4 nap 

Test anyaga: Cink övezet 

Készenléti idő: 10 nap 

Operációs rendszer követelményei: Android 4.4 és újjabb 

Mobiltelefon Bluetooth-a: 4.2 
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VII. Utasítás a Bluetooth fülhallgató használatához 
 
1. Fejhallgató-párosítása: vegyek ki a fejhallgatót a tokjából, kapcsolja be, 
(hangjelzést ad), kapcsolja be a Bluetooth-ot a telefonon, keresse meg a 
megfelelő Bluetooth-ot (T89L) és párosítsa (a fülhallgatók gyárilag 
csatlakoztatásra kerültek már). A párosítás elvégzése után csak az eszköz 
Bluetooth neve jelenik meg, "L" betűvel). Miután a párosítás sikeres volt, 
a beállításokban megjelenik a "csatlakoztatva" jelzés, amely azt jelzi, hogy 
a termékcsatlakozás sikeres. 
 
2. Miután a fejhallgató párosítása sikeres volt, tegye vissza a tokjába, 
majd távolítsa el a karkötőből újra, hogy automatikusan elinduljon és 
automatikusan csatlakozzon. 
 
3. Ha a fülhallgató leválasztásra került a telefonról, akkor a telefont újra 
kell csatlakoztatni a Bluetooth-hoz. Távolítsa el a korábban 
csatlakoztatott Bluetooth modellt (T89L) a mobiltelefon Bluetooth 
beállításaiban, majd keresse meg újból a Bluetooth modell számát és 
csatlakozzon. (T89L); 
 
4. Ha csak az egyik fülhallgatónak van hangja, akkor a TWS fülhallgatót 
újra kell csatlakoztatni: először kattintson duplán a TWS fülhallgatóra kb. 
5 másodpercig a kikapcsoláshoz, majd hosszan nyomja meg a TWS 
fülhallgatókat 10 másodpercig egyszerre és engedje el, A TWS 
fülhallgatók automatikusan párosulnak egymással. (Kérjük, kapcsolja ki a 
telefon Bluetooth-ját, amikor TWS fülhallgatót párosítja.) 
 
B: A fejhallgató középső érintőgombja fejhallgató speciális gombja, amely 
a hívások fogadására, a hívások elutasítására, a hívások némítására, hívók 
visszahívására és a hangsegédek aktiválására szolgál. 
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Érintő felület 

 

 

Mikrofon 

 

C: Hívás fogadása / hívás befejezése / a hívás elutasítása: 
Ha hívás érkezik, amikor a fülhallgató a karkötő aljában van, akkor csak vegye 
ki őket az alapból az automatikus csatlakozáshoz. Ha a fejhallgatók ki vannak 
véve a karkötő aljából, akkor a hívásra válaszolni kell. 
 

• Kattintson duplán a gombra a hívás megválaszolásához. 
 

• Ezután kattintson duplán a hívás leállítására. 
 

• Hosszan nyomja meg, hogy megtagadja a hívás fogadását válaszolást. 
 
Helyezze az egyik fülhallgatót a hívás során a karkötőbe, mindaddig, amíg a 
másik oldala nem old szét, a hívást a telefon automatikusan átirányítja. 
 

VIII. Figyelem 
 
Kérjük, kövesse az orvos utasításait. A vérkeringési rendellenességekkel 
rendelkező vagy vérbetegségeben szenvedő felhasználókat, kérjük, használja 
az orvos utasításai szerint. Ennek a terméknek az eredményei csak 
hivatkozási célokra szolgálnak, és nem lehet alaporvosi felhasználás. 
 


