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Használati utasítás

Okosóra
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TKY-CF18

Felhívjuk figyelmét, hogy ez az eszköz nem rendelkezik 

orvosi igazolással, ezért nem tanácsos megmutatni orvosának 

az ezzel a készülékkel végzett mérések eredményeit.
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Rendszer követelmények

A karkötő megfelelő működése érdekében szinkronizálni kell egy alkalmazással. Az alkalmazás beszerezhető a 
fenti QR-kód beolvasásával, vagy a Google Play (Android) vagy az App Store (iOS) alkalmazásban a "H Band" 
nevű alkalmazás keresésével.

Android 4.4+ iOS 8.0+ Bluetooth 4.0+

1. Fő felület

Sportinformációk Pulzusmérés Vérnyomásmérés Alvás minőségének 
mérése

Sport

Technikai paraméterek

Chip: NRF52832
Bluetooth: 4.0
Képernyő mérete: 1,22 hüvelyk
Felbontás: 240 x 240 képpont
Kompatibilis rendszer: Android 4.4+, iOS 8.0+
Készenlét: 10 nap (nincs használat), 3-4 nap normál használat
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2. A főbb funkciók leírása

Lépésszámláló Sporttevékenységek Távoli kamera Alvás minőségének
 ellenőrzése

Üzenetek Hívás értesítés

Pulzus Vérnyomás Kaloria Ülő jellegű 
értesítések

Adatok 
szinkronizálása

Riasztás

Buton meniu

Ha az óra ki van kapcsolva, tartsa lenyomva 3 másodpercig. 
hogy kinyissa. (Ha van oldalsó gomb, nyomja meg és tartsa 
lenyomva 3 másodpercig az óra megnyitásához). Egy animáció 
jelenik meg a képernyőn, és az óra rezeg, majd a főoldal jelenik 
meg.

A funkciók közötti váltáshoz érintse meg a képernyő érintési 
területét.

Az egyszerű érintés megváltoztatja a képernyő felületét. Ha az aktuális interfész rendelkezik alinterfésszel, nyomja 
meg és tartsa lenyomva a menü gombot 3 másodpercig. hogy belépjen az alinterfészbe.

Menü gomb működése

Ha az óra a főképernyőn van, akkor azt egyetlen érintéssel meg lehet világítani a képernyőn. Ha az alkalmazásban 
be van kapcsolva a "csukló forgásvilágítás" funkciója, a csukló bekapcsolásakor az óra világítani kezd, és 
megjeleníti a fő interfészt.

Képernyő fényei

Kapcsolja az órát a záró felületre, tartsa lenyomva a menü gombot 3 másodpercig. a stop animáció 
megjelenítéséhez. Az óra bezár (ha van oldalsó gomb, nyomja meg).

Álljon meg

Érintse meg 

a gombot
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Bluetooth Csatlakozás / Szétkapcsolás 
- Csatlakozás
A "H Band" alkalmazás telepítése után nyissa meg a mobiltelefon Bluetooth-kapcsolatát. Nyissa meg a "H Band" 
alkalmazást, és kattintson a "Csatlakoztassa az eszközt" gombra. -

1. Szétkapcsolás imódszer: Nyissa meg a „H Band” alkalmazást »Saját eszköz» Bontás módja
2: Kapcsolja ki közvetlenül a telefon Bluetooth-ját.

Alacsony feszültség, töltés

- Emlékeztető az alacsony akkumulátorszintre. Amikor az óra lemerült, az "alacsony 
energiafogyasztás" ikon megjelenik a fő felületen, a képen látható módon. Egy 
másodperc múlva a fő felület jelenik meg.
- Álljon meg lemerült akkumulátor esetén. Az óra automatikusan kikapcsol, miután az 
akkumulátor lemerült. Ha 3 másodpercig lenyomva tartja a menü gombot, megjelenik 
az "alacsony akkumulátorszint" ikon, de az óra nem nyílik meg.

Lemerült  akkumulátor

A töltési folyamat során a felhasználó csak egy pontból jelenítheti meg a fő interfészt, más 
műveletek nem hajthatók végre. Ha töltés közben az óra remeg, a betöltő animáció 
megjelenik a képernyőn.

Töltés

Állítsa vissza a gyári beállításokat
A felhasználó törölheti az óra beállításait és visszaállíthatja a gyári beállításokat. Nyissa meg a "H Band" 
alkalmazást »Saját eszköz» ClearData

3. Sport mód

Sport módban az óra rögzítheti az időt, a pulzusszámot, a kalóriákat és a megtett lépések számát. Az óra 
automatikusan észleli, hogy a felhasználó mozog-e. Az óra csak az utolsó 3 sportadatot menti.

Használat
A fő felületen lépjen sportmódba és tartsa lenyomva 3 másodpercig. a sportadatok (idő, kalória, pulzus és 
megtett lépések) megjelenítése. Szüneteltetheti vagy folytathatja a gyakorlatokat a következő képek szerint. 
Tartsa nyomva 3 másodpercig. a gyakorlatok szüneteltetésére vagy folytatására. Koppintson duplán az 
érintőpadra a sportadatok felületén a kimeneti interfész eléréséhez. Most tartsa 3 másodpercig. hogy kijusson a 
sport módból.

Sport mód Sport adatok Szünet Indul Kilépés
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Ezen a felületen az óra megjeleníti a nap során megtett lépések számát, kalóriákat és 
kilométereket.

Lépések, kalóriák, mérföldek

Vérnyomás
Ezen a felületen az óra mérni fogja a vérnyomást.
Ezt 25 másodpercig mérjük. és a képernyő 75 másodperc múlva automatikusan kikapcsol.
A vérnyomás automatikusan mérhető is, ha ez a funkció be van kapcsolva a telefon alkalmazásban. A mért adatokat 
feltöltjük a mobilalkalmazásba.

A vérnyomás-interfészt a fő interfészről érheti el. Miután elérte az interfészt, elkezdheti mérni a feszültséget. A 
feszültség mérése kb. 25 mp és úgy néz ki, mint az alábbi képeken. Lehetséges, hogy a feszültség nem mérhető, 
újra meg kell próbálni, amíg az nem látszik az alábbi képen. Ha a feszültség mérése privát módban van, akkor a "P" 
betű jelenik meg, mint az alábbi képen.

Magán vérnyomásmérés

Nyissa meg a „H Band” alkalmazást »Beállítások» Saját készülék »Privát vérnyomás modul

Masurarea ritmului cardiac
Ezen a felületen az óra méri a pulzusát. A mérés befejezése után az eredmény megjelenik a 
képernyőn. A pulzus akkor is automatikusan mérhető, ha ez a funkció be van kapcsolva a 
telefon alkalmazásban. A mért adatokat feltöltjük a mobilalkalmazásba.

A pulzus interfészhez a fő interfészről férhet hozzá. Miután belépett a felületre, elkezdheti 
mérni a ritmust.

Az alvás minőségének ellenőrzése
Ezen a felületen az óra megjeleníti az előző éjszaka alvási idejét, a mély alvás időtartamát, az 
alvás időtartamát és minőségét.
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Ez a funkció beállítható a mobilalkalmazásban. Ha az óra és a 
mobiltelefon csatlakoztatva van, és ez a funkció be van kapcsolva, 
akkor az óra megtalálja a mobiltelefont, és a telefon rezegni és 
csörögni fog.

Keresse meg a telefont
Nyissa meg a "H Band" alkalmazást »Beállítások» Saját készülék »Kapcsolja be a Beállításokat 
a„ FindPhone ”funkció be- vagy kikapcsolásához.

A telefon keresési felületén tartsa lenyomva 3 másodpercig. hogy 
elkezdje keresni a mobiltelefonját. A menü gomb egyetlen 
megnyomásával leállíthatja a telefon keresését.

Időzítés
Nyissa meg a „H Band” alkalmazást »Beállítások» Saját eszköz »Kapcsolja be a„ Countdown / Stopwatch 
”funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához.

Váltás a fő interfészről az időzítő interfészre. Indítsa el az időzítést a 
menü gomb megnyomásával. Az időzítés során a menü gombbal 
szüneteltethető vagy lejátszható. Tartsa 3 másodpercig. a stopper 
funkcióból való kilépéshez és a másodlagos stopper interfészhez 
való visszatéréshez.

Visszaszámlálás
Nyissa meg a "H Band" alkalmazást »Beállítások» Saját készülék »Számolás» Visszaszámlálás indítása

Ezen a felületen megjelenik a visszaszámlálás. 3 mp után. a képernyő 
bezárul. 3 mp-ig megnyomhatja. az interfészen, hogy kilépjen a 
visszaszámlálás funkcióból, a számláló leáll, és az óra rezeg.

Reminder
Memento pentru alarma
Az alkalmazásban a felhasználók beállíthatnak riasztást. Beállítható automatikusan vagy 
megismételhető.

Nyissa meg a „H Band” alkalmazást »Beállítások» Saját készülék »Riasztási beállítások» 
Kattintson a jobb felső sarokban található „+” »Idő és dátum emlékeztető beállítása
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Amikor a mobiltelefon Facebook értesítést kap, az óra rezeg és megjeleníti az üzenet 
tartalmát.

SMS / üzenet emlékeztető mobil alkalmazásokhoz
Nyissa meg a „H Band” alkalmazást »Beállítások» Információs emlékeztető »Állítsa be 
a megjeleníteni kívánt üzeneteket

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a felhasználó beállíthatja az órát, hogy folyamatosan 
figyeljen, ha ülő helyzetben van. Ha a felhasználó hosszabb ideig marad ebben a 
helyzetben, mint a beállított idő, akkor az óra rezegni fog, és mozgásszegény emlékeztető 
animációt mutat.

Ülő emlékesztető
Nyissa meg a "H Band" alkalmazást »Beállítások» Saját készülék »Saját idő 
emlékeztető bekapcsolás

Ha ez a funkció be van kapcsolva, és a telefont leválasztják az óráról, akkor az óra 
megjeleníti a leválasztott interfészt, 1 másodpercig rezeg és 3 másodperc múlva. a 
képernyő bezárul, mint a következő képen.

Bluetooth-szétkapcsolási emlékeztető

Távoli kamera

Ha ez a funkció be van kapcsolva, a felhasználó az óra és a mobilalkalmazás segítségével 
fényképezhet. Fotózhat a menü gomb megnyomásával vagy a keze mozgatásával. Tartsa 
nyomva 3 másodpercig. hogy kilépjen erről az interfészről.

Nyissa meg a "H Band" alkalmazást »Beállítások» Saját készülék »Fotó készítése

Világítsa meg a képernyőt, amikor a csukló elfordul

Ez a funkció aktiválható a mobil alkalmazásban. Ha a felhasználó elfordítja vagy felemeli a kezét, akkor az óra 
képernyő kigyullad. A képernyőidő és érzékenység beállítható a mobilalkalmazásban.

Nyissa meg a „H Band” alkalmazást »Beállítások» Saját készülék »Kapcsolja be a csukló fényes kapcsolóját

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


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7

