
Y7P okosóra használati útmutató 
 

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 termékeket 

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

a karkötőt 

 

Applikáció letöltése és a karkötő párosítása 

1. Karkötő sematikus diagramja 

teljes képernyős érintés 

ki/bekapcsoló gomb, visszatérés 

pulzusszám 

töltési pont 

2. Ki/bekapcsolás 

bekapcsolás: nyomja az oldalsó gombot 5 másodpercig, vagy dugja be a töltőt 

kikapcsolás: nyomja az oldalsó gombot 5 másodpercig a kikapcsoláshoz 

3. Applikáció letöltése és telepítése 

◦ olvassa be a kétdimenziós kódot és töltse le az applikációt 

◦ IOS rendszerhasználók az AppStore, Androidos felhasználók pedig az AppTreasure 

segítségével is letölthetik a Fundo alkalmazást. 

◦ Megjegyzés: a minimum rendszerkövetelmények Android 5.1, IOS 8.0, Bluetooth 4.0 

vagy ennél magasabb 

4. Karkötő párosítása 

1. kattintson a mobilalkalmazásban az „Egyéb” (More) felületre 

2. válassza ki a készülékét a listából 

3. Bluetooth párosítási kérelem fog megjelenni IOS rendszer esetén, kérjük engedélyezze 

azt. Android rendszer esetén a párosítás közvetlenül megtörténik 

5. a Bluetooth automatikusan újrakapcsolódott; 

1. a karkötő semmilyen módon nem jelzi a Bluetooth hatótávolságát, a Bluetooth 

automatikusan újrakapcsolódik, ha a karkötő eléri annak hatótávolságát. 

2. Ha a háttérben futtatja az applikációt, vagy újraindítja a telefonját, vagy egygombos 

tisztítást végez a telefonján, akkor a karkötőt le kell csatlakoztatni a telefonról. Az 

érvényes hatótávolságon belül a Bluetooth automatikusan újra fog kapcsolódni 

Megjegyzés: válassza ki a csatakoztatott eszközt és Androidos rendszer esetén egy 

kattintással megszüntetheti a kapcsolatot. IOS rendszer esetén menjen a Bluetooth 

beállításaiba és válassza ki a lecsatlakoztatni kívánt eszköz figyelmen kívül hagyását. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A főbb funkciók bemutatása 
Bekapcsolás: a főmenü jelenik meg, mint azt az alábbiakban is láthatja. 

 

A fő menü egyes funkcióinak bemutatása: 

1. Első lépés 

A karkötő és az applikáció első párosításakor az idő, a dátum, a megtett lépések és a kalóriák 

szinkronizálásra kerülnek a mobiltelefonnal. 

2. Legördülő menü 

A készenléti kijelző lecsúsztatásával lehet a legördülő menüt előhívni. 

1. A beállítások menübe a baloldali ikonra kattintással juthat el 

2. a középső ikon a Bluetooth kapcsolat állapotát jelzi 

3. a középső ikonra kattintással kapcsolhatja be/ki a Ne zavarjanak módot, illetve 

aktiválhatja, hogy az emlékeztetők és riasztások esetében a karkötő rezgéssel 

figyelmeztesse Önt 

4. a jobb oldali ikon segítségével a kijelző fényerősségét tudja állítani 

3. Üzenetek 

Ezen a kijelzőn tekintheti meg SMS üzeneteit, bejövő hívásait, vagy a különböző chateken érkezett 

üzeneteit. Az eszköz maximum 8 üzenet tud eltárolni, ha ezt a kapacitást elérte, akkor a legrégebbi 

üzenetek kerülnek felülírásra (egyesével). 

4. Alvás 

Az alvásmegfigyelési periódus 21:00 órától másnap 09:00 óráig tart. Miután a karkötő kilépett az 

alvás megfigyelési módból, kattintson az applikáció jobb felső sarkában található alvás ikonra az 

adatok szinkronizálása érdekében. 

5. Pulzusszám megfigyelése 

Helyezze a karkötőt megfelelően a csuklójára (bármelyik kezére) és lépjen be a pulzusszám menübe 

a pulzus folyamatos méréséhez. Miután a karkötő csatlakozott a telefonhoz a pulzus adatok azonnal 

szinkronizálódnak a telefonnal. Ez az Ön egészségi állapotának megfigyelése érdekében fontos. 

Ebben a módban karkötő energia-hatékonysága csökken. Csúsztassa jobbra, hogy lássa a mérések 

számát és az átlagos pulzusszámot. 

1. 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. 

2. 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. A mért értéket a 

karkötő mozgatásra jeleníti meg. 

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

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

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

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

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

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

pontosságát. 

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

következő méréssel várja meg, míg az eszköz lehűl. 

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

tartsa melegen az eszközt. 

6. Vérnyomás 

Helyezze a karkötőt megfelelően a csuklójára (bármelyik kezére) és lépjen be a vérnyomás menübe 

egy mérés megkezdéséhez. Ha a karkötő csatlakozik az applikációhoz, akkor az adatok 

szinkronizálásra kerülnek az applikációval. Csúsztassa jobbra a mérés eredményének 

megtekintéséhez, továbbá így tekintheti meg a korábban mért magas és alacsony értékeket is. 



7. Véroxigén szint 

Helyezze a karkötőt megfelelően a csuklójára (bármelyik kezére) és lépjen be a véroxigén menübe 

egy mérés megkezdéséhez. Ha a karkötő csatlakozik az applikációhoz, akkor az adatok 

szinkronizálásra kerülnek az applikációval. Csúsztassa jobbra a mérés eredményének, illetve a 

korábbi adatok megtekintéséhez. 

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

szolgáltathatják! 

8. Sportok 

A következő módok érhetők el: séta, futás, kerékpározás, hegymászás, futball 

◦ Válassza ki a megfelelő mozgásformát, majd érintse meg a kijelzőt hogy aktiválja a 

megfelelő mozgás módot. A kijelző jobbra csúsztatásával az eszköz másik menübe 

ugrik. Kattintson a jobb felső sarokra a mozgás mérésének szüneteltetéséhez; a bal 

felső sarokban található stop jelre kattintással a mozgásforma befejezhető és az 

adatok elmentésére kerülnek. 

◦ Ha a mozgás távolsága több, mint 200 méter, vagy a mozgás ideje több mint 5 perc, 

akkor az adatok elmenthetők. Ha ezek a feltételek nem teljesülnek, akkor azt az 

üzenetet fogja látni „nincs elég adat a mentéshez”. 

9. Riasztások/Ébresztőóra 

Miután a karkötőt csatlakoztatta a telefonhoz, az applikációban beállított ébresztőóra 

szinkronizálható a karkötővel. Maximum 5 különböző ébresztés adható meg. Az ébresztés során 

kattintson az ikonra, hogy a karkötő rezgését leállítsa. 

10. Zene 

Miután a karkötőt csatlakoztatta a telefonhoz, kapcsolja be mobilján a zenelejátszást és ott 

szabályozza a lejátszást és a dalválasztást a karkötőn. 

11. Időjárás 

Az időjárás oldal az aktuális időjárást jeleníti meg, de nem elérhető míg az applikáció 

csatlakoztatva van. Ha a kapcsolat a hosszabb időre megszakad, akkor az időjárási adatok nem 

kerülnek frissítésre. 

12. Időzítő/Visszaszámláló 

Az idő beállítása után a visszaszámlálás megkezdődik, a visszaszámlálás végét rezgés jelzi 

13. Stopper 

Kattintson a stopperre és az idő kijelző megjelenik. Az időzítés megkezdéséhez kattintson az ikonra, 

a bal oldali ikon az egyszeri mérést indítja el, míg a jobb oldali ikonnal szüneteltetheti a mérést. A 

szüneteltetés után/közben kattintson a jobb oldali ikonra a korábban mért eredmények 

megtekintéséhez. A képernyő bal oldalán léphet ki, amellyel az előző mérést törli. 

14. Telefon megtalálása 

Miután a karkötőt a telefonos applikációval összekötötte, ha megnyomja a „Telefon keresése” 

funkciót a karkötőn, akkor a telefon egy üzenettel és csengőhanggal jelzi hollétét. 

15. Beállítások 

Kijelző fényerőssége: alapértelmezettként a legmagasabb fényerősség 5 és a kijelző fényereje 

különböző fényerősségi szintekre állítható. 

Háttérvilágítás: alapértelmezettként a háttérvilágítás ideje 5 másodperc, amely 10 másodpercre 

növelhető. 

Fotózás: Miután csatlakoztatta Apple mobiltelefonját nyissa meg az applikációt, kattintson a 

karkötőn a kamera funkcióra és a telefon kamerája bekapcsol. Ezután válassza ki a karkötő ikont és 

a mobiltelefon megkezdi a fotókészítést. 

Mozgáshiány emlékeztető: ez a funkció alapértelmezettként ki van kapcsolva. Az applikáció 

csatlakoztatása után annak segítségével tudja ezt a funkciót a karkötőn aktiválni vagy kikapcsolni. A 

karkötőn manuálisan is ki/be tudja kapcsolni ezt a funkciót. 

Kijelző kivilágítása a csukló emelésére: ez a funkció alapértelmezettként be van kapcsolva. Az 

applikáció csatlakoztatása után annak segítségével tudja ezt a funkciót a karkötőn aktiválni vagy 

kikapcsolni. A karkötőn manuálisan is ki/be tudja kapcsolni ezt a funkciót. 



Kétdimenziós kód: használjon QQ-t vagy WeChat-et a mobilapplikáció letöltéséhez. 

Visszatérés a gyári beállításokhoz: Kattintson a Visszatérés a gyári beállításokhoz funkcióra 

A mobiltelefonról: kérjük ellenőrizze a karkötő Bluetooth nevét, címét és verziószámát. 

 

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? 

• 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.) 

• 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. 

• Nyissa meg a mobiltelefonon a karkötő kiegészítő beállításait 

Apple telefon esetén: 

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

◦ 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. A karkötő által mért vérnyomás értéke miért tér el a vérnyomásmérő-készülékkel mért 

értéktől? 

Az eltérés különböző tényezőkből adódhat. A vérnyomásmérő-készülék a brachiális artérián méri a 

vérnyomást, míg a karkötő a kis erek két fő részén mér. Kérjük továbbá, hogy ne mérjen egyszerre a 

vérnyomásmérő-készülékkel és a karkötővel, mivel a vérnyomásmérő-készülék mandzsettája kissé 

elszorítja a vérkeringést az alkarban, így a karkötő által mért adat nem lehet pontos. 

 

7. Miért nem viselhetem a karkötőt forró fürdő esetén? 

A fürdő hőmérséklete relatíve magas és nagy páramennyiség felszabadulásával jár. A gázállapotban 

lévő páraszemcsék könnyen átjuthatnak a karkötő borításán, majd a hőmérséklet csökkenésével 



kondenzálódnak, így rövidzárlatot okozva a karkötőben. 

 

8. Miért nem érzékeli a karkötő az érintést? 

Ha az érintőképernyőn olaj, vagy víz van, akkor a képernyő nem feltétlenül működik megfelelően. 

Szárítsa meg a karkötő felületét egy száraz ronggyal és utána tartsa azt tisztán. 

Ha ujja vizes, vagy izzadt, az szintén a kijelző érzéketlenségével járhat. 

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

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

alapját! 


