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HU l Okos Karpánt PR-650 

Csatlakozás az alkalmazáshoz 

Az eszköz használata előtt le kell töltenie egy alkalmazást, amivel majd tudni fogja szinkronizálni a 

jelenlegi nyelvét, a lokális idejét és más egyéb információt a telefonján keresztül. Csak keressen rá a 

„Wearheart” című alkalmazásra az ön eszközének az alkalmazásböngészőjében (IOS eszközöknél 

Apple Store, Androidos eszközöknél Google Play Store, Huawei Store, stb.) hogy letöltse, vagy 

szkennelje be az előző lapon lévő QR kódot! 

Megjegyzés: A minimum rendszer követelmény különböző eszközöknél: Android 4.4 vagy fentebb 

(Android), IOS 8.2 vagy feljebb (Apple), valamint a telefonban lévő Bluetooth verzió legyen 4.0 vagy a 

feletti verzió szám. 

Eszközök párosítása 

Miután a fenti instrukciók szerint járt el, indítsa el a Bluetooth-t, majd az alkalmazást (Wearheart), 

klikkeljen az „Enyém” (Mine) gombra az alsó sávban és utána nyomjon a „Csatlakoztasson egy 

eszközt” (Connecting Bracelet) gombra, keresse meg a megfelelő eszközét és csatlakoztassa! A 

karpánt felületén látni fog egy Bluetooth ikont miután sikeresen csatlakoztatta az eszközét. 
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Alap paraméterek 

Chipset: NRF52832 
Kijelző: 0.96” TFT színes képernyő 
Felbontás: 160x80dpi 
Súlya: 25g 
Méretei: 250x12x19.5mm 
Vízhatatlanság szintje: IP67 
Pánt anyaga: TPU vagy szilikon 
Szenzor: BST-MBA253 

  ECG csip: US egészségügyi fokozat TI chip 
  Szívverést mérő chip: HRS3300DS 
  Akkumulátor: 105mAh (Polimer) 
  Akkumulátor ideje: 5-7 nap 
  Bluetooth 4.0 
  Működési Hőmérséklet: -10°C / -50°C 
  Csomag tartalma: Moudle Pánt Kézikönyv 
  Rendszer: IOS 8.2 + Android 4.4 

Funkciók 

Hosszú ülés emlékeztető 

Leállítás 

Időzítő 

Telefon megtalálása 

Több nyelvű 

 Idő mutatása 

Lépések számlálása 

Táv mérése 

Kalória égés mérése 

Alvás mérése 

Több- sport módok 

Hívás emlékeztető 

Információ üzenet 
(Pl.: Facebook, Skype 

Twitter, Line, WhatsApp) 

Pulzus mérés 

Vérnyomás mérés 
ECG 
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Óvintézkedések 

1. Ne szúrja át a karpántot. 2. Ne rakja a karpántot oldószerekbe. 3. Ne rakja a karpántot erős

mágneses mezőbe. 4. Ne rakja hallókészülékek/hallószervek/hallóforrások közvetlen közelébe. 5. Ne

szúrja át vagy égesse el az eszközt és/vagy az akkumulátorát. 6. A lecserélhető poli-akkumulátor

perklórsavat/perklorátot tartalmazhat. Kérjük legyen óvatos az akkumulátorral. 7. Ne viselje fürdés/

tusolás közben.

GY.I.K. 

1. Csatlakoztatáskor: Bizonyosodjon meg, hogy eszközén be van kapcsolva a Bluetooth és fizikailag

közel legyen a karpánthoz. Ha ez nem sikerül, indítsa újra a Wearhealth alkalmazást, a Bluetooth

csatlakozását és kezdje újra a párosítás folyamatát. 2. Nincs szinkronizálva az adat az alkamazásban:

Folyamatos használat mellett, a karpánt mérni és gyűjteni fog magától adatot és azt megjeleníti a

gyűjtött információt az alkalmazásban, de ugyanezeket a karpánton is meg tudja nézni. 3. Az idő és

dátum nem pontos: Amikor a karpánt kikapcsol, vagy lemerül, töltse újra az akkumulátorát és

szinkronizálja a Wearhealth alkalmazással. 4. Nem töltődik fel a karpánt: Csatlakoztassa a karpántot a

töltőjéhez és bizonyosodjon meg róla, hogy a csatlakozópontok tökéletesen igazodnak a karpánt alsó

részéhez. 5. A karpánt használata után kérjük rakja töltőre minimum 2 óráig.
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