
 

 

DK03 Okos karkötő 

Használati Útmutató 



Köszönjük, hogy megvásárolta okos karkötőnket. 

Ez az útmutató segíteni fog önnek csatlakoztatni a karkötőt bármilyen 

okostelefonhoz, és információt fog nyújtani a következőkhöz: Idő, 

Pulzus, Hívó ID, Ébresztő, Lépésszám, Elégetett kalória, vérnyomás, 

vér-oxigénszint. 

 

 

Első használat előtt, új akkumulátor esetén ajánlott 3 órán keresztül 

tölteni. 

A töltő fej egy tűkkel ellátott csatt. Kérjük csatlakoztassa ezeket a 

karkötő hátulján található pontokhoz. A kábel másik végét (USB) 

számítógépbe kell dugni vagy hálózati adapterbe. A csatlakoztatás után 

a készülék elkezd tölteni, és az akkumulátor ikon elkezd tölteni. A 

teljesen feltöltött akkumulátor körülbelül 6 napig tart ki normál 

használat alatt. 

 

Fő test      Dedikált töltő 

  

Akkumulátor újra töltése 



 

Akkumulátor: 90mAh lithium polymer akkumulátor 

Képernyő: LCD 1.0” Színes képernyő 128*96 

Méret: 253*19*11 mm 

Bluetooth chip: MX2660B 

Bluetooth Core:4.0BLE 

Töltési mód: gyűszű 

Vízállósági tanúsítvány: IP67 

Követelmények: Android 4.4 vagy újabb, Bluetooth 4.0, Iphone 4s vagy 

újabb, IOS 9.0 vagy újabb. 

 

 

 

  

Specifikáció: 

Funkciók: 



 

Szkennelje be a QR kódot vagy töltse le a „MooerFit” alkalmazást az 

„App store”-ból vagy a „GooglePlay”-ről. 

 

  

Alkalmazás telepítése: 



 

Érintse meg a jobb oldali Beállítások ikont. A beállítások menü fog 

megjelenni. Engedélyezze a program által kért jogosultságokat, és 

megjelenik a csatlakoztatási képernyő. 

 

  

Karkötő kapcsolódása 



 

Ahogy a baloldali ábra mutatja, a vörös nyíl mutat a beállítások 

menüre. Apple készülékeknél „párosítsa a Bluetooth-t” kérelem fog 

megjelenni, ahogy a 3. ábra is mutatja. 

 

  

Alkalmazás felület 



 

Ahogy a bal oldali ábra mutatja, érintse meg a képernyő bal felső 

sarkát, hogy belépjen a kapcsolt eszköz felületre. Ellenőrizze a MAC 

címet a karkötőn és indítson keresést. 

 

 

 

 

Beállítások felület 

Beállítások felület 



 

A bal oldali ábra a fő felületet mutatja. A felület 

kijelzi a Bluetooth kapcsolat állapotát, az 

akkumulátor állapotát, továbbá kijelzi az időt és 

a dátumot. Első használat előtt amikor a karkötő 

még nem került csatlakoztatásra, az idő és 

dátum még lehet valótlan. (ez normális) az alkalmazáshoz való 

csatlakozáskor, ezek automatikusan szinkronizálódnak. 

 

Ahogy a bal oldali ábra mutatja, ez az edzés mód 

felület. A karkötő sportkínálata: futás, ugrókötél, 

autóvezetés, úszás. 

 

 

Ahogy a bal oldali ábra mutatja, ez a 

lépésszámláló felület. Itt megtekinthető a napi 

lépésszám, ugyanakkor az alkalmazásban is 

megtekinthetőek az adatok, a csatlakoztatás 

után. Nyomja hosszan a felületre való belépéshez. 

 

Ahogy a bal oldali ábra mutatja, ez a kalória 

felület. A felület főként a naponta elégetett 

kalóriákat mutatja. Ezen felül az alkalmazásban 

is megtekinthetőek az adatok, a csatlakoztatás 

után.  

Nyomja hosszan a felületre való belépéshez. 

Fő Felület 

Edzés 

Megtett lépések 

Kalória 



 

Ahogy a bal oldali ábra mutatja, ez a megtett 

távolság felület. A felület főként a naponta 

megtett távolságot mutatja. Ezen felül az 

alkalmazásban is megtekinthetőek az adatok, a 

csatlakoztatás után. 

Nyomja hosszan a felületre való belépéshez. 

 

Ahogy a bal oldali ábra mutatja, ezen a felületen 

tudja mérni a vér-oxigén szintjét, illetve a pulzusát. 

Ezen felül az adatok az alkalmazásban is 

megtekinthetőek. 

1) Lépjen erre a felületre. 1 másodperc után elkezd mérni, 

miközben a karkötő alján a szenzor villogni kezd. 

2) A mért érték 10 másodperc után valós idejű érték lesz. A 

képernyő kikapcsolása után még fél percig mér, a fő 

képernyőre való visszalépéskor, még 15 másodpercig mér, 

utána kikapcsol. 

 

Ahogy a bal oldali ábra mutatja, ez az alvásfigyelő 

felület, ami mutatja az összes alvással töltött órát 

az előző éjszaka. Az adatok az alkalmazásban is 

megtekinthetőek, a kapcsolódás után. Nincs 

lehetőség további beállításokra a funkcióban. A 

készülés este 8 óra után mér alvást, ekkor vált alvásfigyelő módba. 

Ébredés után automatikusan mutatja a mért adatokat. Nyomja hossza 

az adatok megtekintéséhez. 

Megtett távolság 

Vér-oxigén szint, pulzusmérés 

Alvás felület 



 

Ahogy a bal oldali ábra mutatja, ez a stopper óra 

felület. Nyomja hosszan az indításhoz. 

 

 

 

Ahogy a bal oldali ábra is mutatja nyomja 

hosszan a belépéshez a telefon 

megkereséséhez. (Jelenleg csak android 

eszközöket támogat.) 

 Ébresztő óra beállítások 

 Rezgőfunkció beállítások 

 Telefon megkeresése a karkötővel 

 Karkötő nyelvének átállítása. 

 Csuklóemeléses felébresztés beállítása 

 Közösségi kapcsoló 

  

Stopper óra 

Beállítások felület 



 

1. Tartsa nyomva amíg fel nem ugrik az /off 

(kikapcsolás) interfész. Válassza ki a gombot, tartsa 

nyomva 5 másodpercig a karkötő kikapcsolásához. 

A karkötő rezegni fog. 

2. Tartsa nyomva 5 másodpercig a kikapcsoláshoz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A jobb és bal oldali képek a képernyővédő felületek. 

2. Ez a felület jelenik meg amikor a képernyő be van kapcsolva. 

3. Az alapértelmezett képernyő megváltoztatható, ehhez tartsa 

hossza nyomva a felületet. 

  

Kikapcsolás felület 

Képernyőkímélő interfész 



 

1. Ne üsse meg a készüléket/ne érje erős ütődés. 

2. Ne tegye ki a készüléket oldószereknek, mint például benzin, 

hígító.  

3. Ne tegye ki a készüléket erős mágneses térnek. 

4. Ne hagyja a készüléket erős hősugárzásnak vagy magas 

hőmérsékletnek, mint például, a nap vagy felügyelet nélküli 

jármű. 

5. Na üsse vagy hamvassza el az órát. 

6. Az akkumulátor cseréjekor tartalmazhat perklorát anyagokat. 

7. Nem fürödhet a készülékkel. (A hőmérsékletnek 35 °C alatt kell 

lennie) 

 

1. A legtöbb embernek a pulzusa 60-120 között van. 

2. A legtöbb embernek, nyugalmi állapotban a pulzusa 60-90 ütés 

között van, az optimális pulzus 70 ütés/perc. 

3. Atlétáknak és sportóknak a pulzusa átlagosan 40-60 ütés/perc. 

4. A pulzus/szívritmus folyamatosan változhat, edzés után, 

étkezés után, személyes faktorok alapján, hangulattól stb… 

Ezek mind folyamatosan változó faktorok. 

5. Aerob edzésnél biztonságos pulzusa 170 mínusz az ember 

életkora. 108-144 között van. 

Kérjük sportoljon gyakran, megfelelő diétával, súlykontrollal, fizikai 

személyre szabással, hogy egészséges és boldog legyen minden nap. 

 

  

Figyelem! 

Pulzusmérési tippek: 



 

Kérjük fogadja meg a következő egészségügyi tanácsot: 

Öndiagnózishoz használni a mérési adatokat nagyon veszélyes. 

Felhasználók, vérkeringési problémákkal, vérnyomásproblémákkal, 

kérjük kezelje magát orvos utasításai szerint. A mérési adatok kizárólag 

referenciaként használhatók, és nem lehet orvosi felhasználás alapja. 


