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Használati utasítás 
 

Fitnesz karkötő 
 

 
 

Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta. Kérjük használat 
előtt olvassa el ezt a használati utasítást! 
  
Az utasításban leírt funkciók a megvásárolt terméktípusra 
vonatkoznak, de a jövőben folyamatosan új funkciókat fejlesztünk ki. 
Így a leírt információk megváltoztatásának jogát fenntartjuk. 
Nem tudunk felelősséget vállalni olyan ügyekben, ami a felhasználó 
félreértéséből vagy a nem rendeltetésszerű használatból ered. Cégünk 
nem vállal releváns felelősséget, amennyiben a készüléket nem a 
használati útmutatóban leírtaknak megfelelően használják. 
Semmiképpen ne próbálkozzon a készülék otthoni javításával, mert 
az garanciavesztéssel jár. 
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Bevezető: 
 
Nagyon köszönjük, hogy termékünket választotta! A készülék jó 
minőségű biztonságos, nagyobb gyerekeknek és felnőtteknek ajánlott 
karkötő, olyan aktivitásmérő funkciókkal, mint a pulzusmérés, 
vérnyomásmérés és véroxigénszint mérés. A készüléket össze lehet 
kapcsolni okostelefonnal, ennek köszönhetően a telefon főbb 
értesítései megjelennek az órán és rezgéssel jelzi azt a viselőjének. 
  

 
Biztonsági előírások: 
 
Kérjük ne engedjék a gyermeknek, hogy szándékosan ledobja, 
ütögesse vagy éles tárggyal megkarcolja a kijelzőt, mert a készülék 
külseje rongálódhat, az akkumulátor kisülhet, működési hiba 
következhet be, vagy elromolhat a készülék. Bár a készüléknek tartós 
és erős a külseje, de nem törhetetlen. Törésre nem vonatkozik a 
garancia. 
A készülék csak mérsékelten vízálló, fürdés és úszás közben nem 
szabad viselni. 
Sose hagyja autó utasterében nagy melegben vagy más forró 
környezetben a készüléket! 
Kérjük, hogy csak eredeti alkatrészeket és akkumulátorokat  
használjon, ne használjon inkompatibilis termékeket. 
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Vegyszereket és mosószereket sose használjon a tisztításhoz, mert a 
készülék külsejét megsértheti. 
 
Csomaglista: 
Karkötő készülék 1db 
Használati utasítás 1 db 
 
Legfőbb funkciók: Óra, Értesítések: Hívó fél adatainak kijelzése, 
Üzenetek olvasása, Fényképezés kezdeményezése, Tétlenségi 
figyelmeztetés. Egészségügyi funkciók: Alvásmegfigyelés, Pulzus, 
Lépésszám, Megtett távolság, Ledolgozott kalória Vérnyomás, 
Véroxigénszint mérése. 
 
 
1. Üzembe helyezés 
1.1 Készülék összeszerelése, feltöltése 
 
A karkötő töltése a beépített USB csatlakozó segítségével történik. 
Helyezze a karkötőt egy USB csatlakozóra (pl. számítógépen 
található csatlakozó vagy mobiltelefon töltő). Sikeres csatlakozás 
után néhány másodperc múlva a karkötő bekapcsol és a képernyőn 
megjelenik a töltés. 

 
 

A készülék akkumulátorát mindig felügyelet mellett töltse. Soha ne 
hagyja az eszközt egész éjszakára a töltőn! 
Sikeres feltöltést követően az szíjakat fel kell csatolni a karkötőre. 
 
 
1.2 Bekapcsolás 
A feltöltődött és kikapcsolt állapotban lévő készüléket a karkötő 
előlapjának alsó részén található érintőkapcsoló 4 másodpercnél 
hosszabb ideig történő nyomva tartásával lehet bekapcsolni. 
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Kikapcsolás szintén a karkötő előlapjának alsó részén található érintő 
4 másodpercnél hosszabb ideig történő folyamatos megnyomásával 
történik. 

 
 
1.3 Társítás a telefonnal 
Töltsük le telefonunkra a Lefun Health alkalmazást,  Andorid 
rendszer esetén a Play Áruház-ból, IOS esetén pedig az AppStore-ból 
lehet beszerezni ezt az alkalmazást. 
Kapcsoljuk be a Bluetooth-t a telefonon és indítsuk el a Lefun Health 
alkalmazást, ahol először a bal felső sarokban lévő Beállítások 
(fogaskerék) ikonra kattintsunk, majd a „Click device name / 
connection status) kapcsolódási állapot válasszuk, ezután a karkötő 
menüjében látható MAC címet kell kiválasztani.  
Ezzel létrejön a kapcsolat az eszköz és a telefon között, megjelenik a 
„Connected” felirat. 
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1.4 Funkciók 

 
Az alkalmazás telepítése és a kapcsolat létrejötte után elérhetőek 
lesznek az alábbi funkciók:  
 
a, Fénykép készítés: Shake a picture 
A funkció segítségével az óra megrázásával aktiválódik a telefon 
fényképezőgépe és 3 másodperc múlva elkészül a fénykép. Ezen 
funkció alkalmazásához engedélyezni kell a telefonon a hozzáférést a 
képekhez. 
 
b, Üzenetek / Értesítések: Message alert 
Az alkalmazás beállításával az eszközön megjelennek a hívások és 
üzenetek, jelezve a felhasználó számára az eseményt. 
 
c, Megjelenítési beállítások: Braclet display setting 
A beállításoknál a karkötő egyes funkcióinak megjelenítését tudjuk ki/be 
kapcsolni. A kikapcsolt funkciók nem fognak megjelenni a karkötő 
kijelzőjén. 
 
d, Funkció: Braclet function setting 
Ebben a menüpontban lehetséges elérni a legfőbb funkciókat, melyek  a 
következők: kézfelemelésre bekapcsolódik a kijelző, tétlenség 
figyelmeztető, ivás figyelmeztetés, fényképező funkció, elvesztés 
megakadályozó funkció. 
 
e, Ébresztés / Riasztás: Intelligent alarm clock 
A készülékbe három ébresztési időpont állítható be. A szikronizálást 
követően a karkötő megjegyzi a beállított időpontokat és még abban az 
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esetben is tudja kezdeményezni a riasztást, amikor már nincs 
kapcsolatban a telefonnal. 
 
f, Karkötő keresése: Find braclet 
A funkció segít megtalálni a karkötőt, bekapcsolhatjuk az eszközön a 
rezgést, melynek segítségével könnyebben meg lehet találni a karkötőt. 
 
 
1.5 Kijelző információk: 
- Óra: Miután létrejött a kapcsolat a telefonnal a karkötő szinkronizálja az 
órát a telefonnal. 
- Lépésszámláló: Mutatja a jelenlegi mozgás lépésszámát, illetve naponta 
összesíti azokat. 
- Távolság: Lépések száma alapján került kiszámításra a megtett távolság. 
- Kalória: Lépések száma alapján került kiszámításra a ledolgozott kalória 
mennyisége. 
- Pulzus, vérnyomás: Néhány másodperc alatt a karkötő megméri a 
pillanatnyi pulzust és vérnyomást. 
- Eszköz keresése: Ha a kapcsolatot felépítettük az okostelefonnal, akkor 
már van lehetőség a karkötő keresésére. 
 
 
1.6 Műszaki adatok: 
- Szilikon szíj  
- Bluetooth kapcsolat 
- Kompatibilitás: min. Android 5 vagy  iOS 9 
- 0.69" kijelző 
- Felbontás: 80 x 160 
- Akkumulátor: 120mAh 
- Karkötő hosszúsága:45mm 
- Garancia 1 év 


