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Használati utasítás

Smartwatch fitness fashion 

TKY-K9

Kérjük, az első használat előtt töltse fel teljesen az órát!



 Tel: +36 30 944 2538contact@xkids.huwww.xkids.hu

1

1. Az alkalmazás letöltése és társítása

• Az indításhoz tartsa nyomva a gombot.

• Olvassa be a QR-kódot a „Da Fit” alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez, vagy telepítse az alkalmazást az 
App Store-ból vagy a Google Playről. Kompatibilis rendszer: Android 4.4+, iOS 9.0+.

• A keresett eszköz párosításához nyissa meg az alkalmazást.

1. lépés: Kapcsolja be a Bluetooth-ot mobiltelefonján; 
2. lépés: Nyissa meg az „Igen illesztés” alkalmazást, 
és a társításhoz kattintson az „Eszköz hozzáadása” gombra.

Kérjük, tartsa bekapcsolva a Bluetooth-t, amikor csatlakozik.

K9
d5:30:53:03:14:4a

• Nyomja meg és tartsa lenyomva az intelligens óra menü gombját a Bluetooth MAC cím megjelenítéséhez a képernyőn.

2. A karkötő intelligens funkciói.

Indítsa el a karkötőt: • 
Tartsa nyomva a be / ki gombot 3 másodpercig.

A karkötő leállítása
A stop felületen nyomja meg a be / ki gombot 3 

másodpercig a „stop” ikon megtalálásához, majd nyomja 

meg hosszan a be / ki gombot a leállításhoz.

Képernyő bekapcsolva:
  Nyomja meg a start gombot, vagy mozgassa a kezét 

(Fontos: indítsa el a "gyors áttekintést" a "Dafit" mobilalkalmazásban).

Regisztrált tevékenységek:
• Lépések száma, távolság, kalóriafogyasztás

Alvásfigyelés:
• Alvásfigyelési időszak: 22:00 - 08:00. Kérjük, ügyeljen arra, hogy éjszaka viselje a karkötőt.

Pulzusmérés:
• Ha 24 órás monitorozásra van szüksége, akkor az "Egyéb" menü 
"Dafit" alkalmazásában aktiválja a "Pulzusszám egy napra" lehetőséget.

Sport módok:
• Kattintson az „Edzés” menüre a sportmódok eléréséhez: 

Kocogás, Séta, Kerékpározás, Ugrás, Tollaslabda, Kosárlabda, Labdarúgás és Úszás.
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Válassza ki a kívánt sportmódot, kezdje el tesztelni és jelenítse meg az összes adatot a 
gyakorlatokról: megtett távolság, kalória, pulzusszám. A képernyő balra vagy jobbra csúsztatása 
megszakíthatja a sporttesztelést.

Vérnyomásmérés: •
Kérjük, ügyeljen arra, hogy nyugodt legyen 

a vérnyomás tesztelésénél

A vér oxigénszintjének ellenőrzése:
• Kérjük, ügyeljen arra, hogy nyugodt legyen 

a vér oxigénszintjének vizsgálatakor.

Értesítések:
• Engedélyezze az „Értesítések” lehetőséget a „Dafit” alkalmazáshoz, például a Facebookhoz, 

Twitterhez, Skype-hoz stb. Figyelem az Andriod mobiltelefon konfigurálásakor: 

Dafit / Notification / Accessibility alkalmazás a „Dafit” aktiválásához.

Fontos, hogy kövesse az alábbi konfigurációs lépéseket, hogy az óra értesítéseket kaphasson: Ellenőrizze az olyan 
mobiltelefonok alkalmazását, mint a Wechat: Wechat / rólam / új üzenetek beállítása / tájékoztatása és az összes üzenet 
részleteinek megjelenítése KELL aktiválni; Mobiltelefon beállítás / ellenőrizze a wechat / értesítéseket / engedélyeznie kell 
az összes lehetőséget, például engedélyeznie kell az értesítéseket, az előnézeteket stb.

Kérjük, ellenőrizze, hogy az alkalmazás / QQ / Skype profilja NEM csatlakozik-e online a számítógépéhez, 
különben a mobiljára érkezett üzenetet nem lehet szinkronizálni az órájával, mert a számítógép már megkapta az értesítést. 
Ha  csak  az  a lk a lmazáshoz csat lak ozott ,  ak k or  nem csat lak ozott  a  mobi l te le fon B luetooth- jához , 
a bejövő hívásokat nem lehet szinkronizálni az órán

Távoli rögzítés:
• Android: Indítsa el a Dafit alkalmazást, aktiválja a "SHUTTER" intelligens karkötőt, a fénykép 

elkészítéséhez kattintson vagy rázza meg a karkötőt.

  • iOS: Aktiválja a "SHUTTER" funkciót az intelligens karkötőn, és feltétlenül kapcsolja be a telefon 

kameráját, majd a fénykép elkészítéséhez kattintson vagy rázza meg a karkötőt.

Zene lejátszása Bluetooth-on keresztül: 
• Lépjen be a BT Music menübe, kattintson a szüneteltetéshez vagy a folytatáshoz, nyomja meg a gombot 

az utolsó dalhoz, nyomja meg a gombot a következő dalhoz.

Egyéb: 
• Módosítsa a különféle interfészeket, stoppert, némítást, alaphelyzetbe állítást, hosszan nyomja meg a leállítást, a fényerő beállítását.
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3. Funkciók a DaFit mobilalkalmazásban

Adatok szinkronizálása:

• Az intelligens karkötőből mért összes adatot szinkronizálni 

kell a "Dafit" mobiltelefon alkalmazással, például: lépések, 

alvásfigyelés, pulzus, vérnyomás, vér oxigén és egyéb adatok. 

Ha a sportra, az alvásra és a pulzusszámra vonatkozó 

adatok nincsenek szinkronizálva a "Dafit" alkalmazással, 

kérjük, húzza ki a Bluetooth-t és csatlakozzon újra.

Interfata de conectare 
a bratarii inteligente: 

Óra interfészek:
  • Megváltoztathat 3 felületet az „egyéb” / „kapcsolási stílus” 

karkötő menüben, majd kattintson duplán a képernyőn 

az interfészek módosításához.

Értesítések:
• Engedélyezze a „push” üzeneteket a WeChat, a Facebook, a WhatsApp, a Twitter stb. számára. 

Hívás emlékeztető: Amikor a bejövő hívás megjelenik a karkötő felületén, 

választhatja a hívás „elutasítását” vagy „figyelmen kívül hagyását”.

Riasztás:
• 3 lehetőség riasztásokhoz.

Shutter kamera:
• Nyissa meg az „Exponáló” funkciót az intelligens karkötő „Dafit” vagy „távoli rögzítése” alkalmazásában, 

kattintson a karkötő „fénykép készítése” elemére, vagy fényképezéshez rázza meg az órát.

Egyéb:
  • Keresse meg a karkötőmet, az időjárási formátumokat, az időbeállítást, 

hogy ne zavarjon, mozgásszegény emlékeztető, egész napos figyelés, 

gyorsnézet képernyő, időjárási információk.

Keresse meg a karkötőmet:
• A "Keresse meg a karkötőmet" opció elérésével a karkötő rezegni fog, 

ha a kapcsolat megfelelően létrejön a karkötő és az alkalmazás (telefon) között.
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Időformátum: 
• 2 lehetőség 12/24 óra.

Mód beállítása"ne zavarj": Memento sedentarism: 
• (10: 00-22: 00 intervallum)

Egész napos pulzusmérés: 
• Ha ez az opció engedélyezve van, akkor egész nap figyelheti.

Gyors nézet képernyő:
• Kapcsolja be és válassza ki
 az aktív időszakot.

Időjárás: 
• Aktiválja az időjárást, válassza ki a kívánt várost vagy 

az automatikus helyet. Az alkalmazás megjeleníti 

az adott helység időjárását.

（Megjegyzések：� �Felhívjuk�figyelmét,�hogy�a�fenti�funkciók�a�kapcsolódó�konfiguráció�aktiválásán�
és�mentésén�alapulnak

4. Hibaelhárítás

Bluetooth kapcsolat:

• Csatlakozás előtt kapcsolja be a telefon Bluetooth-ját, és kapcsolja be a Bluetooth karszalagot.

 • A csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy az intelligens karkötő nem csatlakozott-e másik telefonhoz.

• Kérjük, tartsa közel az okos karkötőt, amikor csatlakoztatja.

• Kérjük, kapcsolja be az értesítéseket a mobiltelefonján, és engedélyezze a háttérben való futtatást, ha a mobilján telepítve 

van a „Mobile Manager” vagy más hasonló alkalmazás, különben nem kap üzeneteket.

• Az akkumulátor feltöltése: hálózati adapter: 5V 0,5 ~ 1A. Ha a karkötőt sokáig nem használják, győződjön meg róla, 

hogy minden hónapban teljes feltöltést hajtott végre, és a teljes feltöltés után kapcsolja ki.

 • A vérnyomásadatok pontosságának biztosítása érdekében, miután belépett a vérnyomásmérő módba, tartsa intelligens 

karkötőjét a szívével azonos magasságban, lazítson és nyugodjon meg. Ne beszéljen, amikor a monitor működik. 

(Ez a funkció a vérnyomásadatok változásainak figyelemmel kísérése az edzés előtt és után. Az adatok csak tájékoztató jellegűek, 

nem használhatók orvosi célokra).
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Információk az akkumulátorról:

Akkumulátor anyaga: Lítium polimer akkumulátor

Akkumulátor modell: ST352224

Teljesítményparaméterek: 0,67 Wh

Támogatott névleges feszültség: 3,7 V

Akkumulátor kapacitása: 180mAh

Ez a termék nem orvosi eszköz. Az intelligens karkötő és alkalmazásai nem használhatók diagnózis, 

kezelés vagy betegségek vagy állapotok megelőzésére. Kérjük, konzultáljon orvosával az egészségével 

kapcsolatos minden helyzetben, valamint a súlyosbító helyzetek elkerülése érdekében. 

A gyártó fenntartja a jogot, hogy módosítsa és javítsa a jelen felhasználói kézikönyvben szereplő 

funkciók leírását, és az új tartalmat további értesítés nélkül folyamatosan frissítse. 

Ez a felhasználói útmutató csak tájékoztató jellegű és tájékoztató jellegű.

Figyelem
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