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1. VeryFitPro alkalmazás letöltése

1. eljárás: Letöltés keresése
A letöltéshez keresse meg a „VeryFitPro” alkalmazást az Apple 
Store-ban vagy a PlayStore-ban.

2. eljárás: Szkennelje be a QR-kódot az app letöltéséhez. 
WeChat vagy más beolvasó alkalmazások használatával 
egyszerűen beszkennelheti a QR-kódot.

Beállítások

A karkötőt az iOS vagy Android eszközön a VeryFitPro 

használatával a következőképpen állíthatja be:

Megjegyzés: előfeltételek, amelyeket a készülékek 

rendszereinek teljesíteni kell

iOS 7.0 vagy 
újabb

Android 4.4 vagy 
újabb

Bluetooth 4.0
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2. Termékaktiválás és telepítés
Az első használat előtt fel kell tölteni a terméket. A karkötő 
automatikusan indul.

Feltöltés: csatlakoztassa a karkötőt az USB-csatlakozóhoz. 
(Feszültség- és áramkövetelmények: 5 V / 500 mA).
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Viselés: állítsa be a karkötőt a megfelelő hosszúságúra

3. Érintőgomb

4. A készülékek párosításához nyissa meg a VeryFitPro 
alkalmazást

Nyomja meg az érintőgombot: 
beállítási mód váltása
Nyomja hosszan az érintőgombot: 
adatbevitel

Mobiltelefon
Kapcsolja be a Bluetooth-t, nyissa 
meg a VeryFitPro alkalmazást, 
válassza ki a karkötőt az 
eszközlistában, és húzza el az 
ujját a karkötő érintőképernyőjén 
a készülék aktiválásához; a 
készülékeknek ekkor csatlakozniuk 
kell egymáshoz.
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Karkötő

1. Viselési mód

Hordja a karkötőt a csuklóján, és állítsa be körülbelül 2 cm 

távolságra a csuklótól, ez a viselési mód azonos a karóra 

viselésének módjával.

2. Pulzusmérő

A pulzusmérő pontos eredményeinek meghatározásához 

edzéskor a csukló felső részén viselje a karkötőt, és egy kicsit 

szorosabbra állítsa a szokásosnál.

3. A pulzus mérése

A karkötő bekapcsolásakor alapértelmezésben aktiválva van 

a pulzus automatikus felügyelete, ami a nap folyamán be van 

kapcsolva.

4. Használati időtartam

Az akkumulátor működési időtartama normál esetben 8 nap.

5. Beállítási módok / készülékkijelzők

Ezek egymás utáni megjelenítéséhez érintse meg az 

érintőgombot:

Idő Adatbeáll-
ítási mód

Pulzusszám 
beállítási 
mód

Ébresztőóra 
beállítási 
mód

Sport beállítási  
mód
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Funkciók áttekintése

1.1 Időkijelzés

1.2 Adatbeállítási mód

1.2.1 Adatnézet almenüje

Megjegyzés:

Az időkijelzés az alkalmazásban állítható be. 

Alkalmazás > Készülék mód > több... 

[Nyomja meg az érintőgombot], 

hogy belépjen a következő beállítási módba: 

Adatbeállítási mód.

[Nyomja meg az érintőgombot], hogy belépjen 

a következő beállítási módba: Pulzusmérő 

beállítási mód. [Nyomja meg és tartsa 

2 másodercig lenyomva az érintőgombot], 

hogy belépjen az adatnézet következő 

almenüjébe.

[Nyomja meg az érintőgombot], hogy 

belépjen a következő almenübe. 

Megjegyzés: ellenőrizze az utolsó 

felületet az adatbeállítási módban, és 

nyomja meg egyszer az érintőgombot 

az adatnézet beállítási módba történő 

visszatéréshez.
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1.3 Pulzusmérő beállítási mód

Megjegyzés: a pulzusmérő beállítási módba történő belépés 

után megkezdődik a pulzus mérése, amely az első alkalommal 

egy-két másodpercig tart, mire megtörténik a korrekt adatok 

mérése. [Nyomja meg az érintőgombot], hogy belépjen a 

következő beállítási módba: Ébresztés beállítási mód.

Megjegyzés: az ébresztés beállítási 

módot először aktiválni kell az 

alkalmazásban.

1.4 Ébresztés beállítási mód
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[Nyomja meg az érintőgombot], hogy belépjen 

a következő beállítási módba: Sport beállítási 

mód. [Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 

másodpercig az érintőgombot az ébresztés be/

kikapcsolásához.]

[Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig 

az érintőgombot] a Sport beállítási módba való 

belépéshez. [Nyomja meg az érintőgombot] a  

következő beállítási módra történő átváltáshoz; 

ha nincsenek további beállítási módok, vissza-

lépés történik az Időadatok beállítási módba.

Megjegyzés: a sport beállítási mód típusa az 

alkalmazásban kiválasztható. (Az alkalmazás 

4 különböző időmérő sportot és 10 egyéb tevé-

kenységet képes kezelni.)

A 3-2-1-GO visszaszámlálás után 

az Edzés folyamatban mód jelenik 

meg.

1.5 Sport beállítási mód

1.5.1 Sport indítása beállítási mód
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[Nyomja meg az érintőgombot] a következő almenübe való 

belépéshez. [Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig 

az érintőgombot], hogy belépjen bármely adatkijelző felületre, 

majd nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig a sport 

beállítási mód befejezéséhez.

Megjegyzés: kerékpározásnál megjeleníthető a sebesség és 

a távolság, azonban a karkötőnek kapcsolatban kell lennie 

az alkalmazással, és az utat egyidejűleg kell elindítani az 

alkalmazással.

Pulzus

Átlag tempó

Lépések

Tempó/
sebesség

Kalória

Du.

Mérföld

1.5.2 Edzés folyamatban beállítási mód
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Lépés, 
távolság

Időtartam, 
kalória

Tempó, 
pulzus

1.5.3 Sport beállítási mód befejezése

1) Ha a mozgás rövidebb ideig tartott, 

mint egy perc, az óra figyelmezteti 

a felhasználót, hogy az adatok nem 

menthetők. Ha [megnyomja az 

érintőgombot], belép a sport beállítási 

mód fő felületére, és a mozgásadatok 

megjelenítési felülete nem jelenik meg.

2) Ha a mozgás egy percnél hosszabb 

ideig tartott, megjelenítésre kerül. 

[Nyomja meg az érintőgombot] a sport 

beállítási módba történő belépéshez.

3) Mozgásadatok megjelenítési módja 

[Nyomja meg az érintőgombot] a következő, mozgásadatok 

megjelenítési módjába történő belépéshez; a menüben történő 

navigáláshoz nyomja meg egymás után többször.
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1) Nem aktív állapotnál a karkötő 
emlékeztet a sport beállítási módból 
való kilépésre.
[Nyomja meg az érintőgombot] 
az automatikus kilépés megszakí-
tásához 
Megjegyzés: 1. Ha Ön 15 percig nem 
aktív, figyelmeztetést kap arra, hogy 
15 másodperc múlva kilép a sport 
beállítási módból. 2. Ha Ön újra aktív, 
a karkötő sport beállítási módban 
marad.

2) Figyelmeztetés megtelt memória 
esetén  
[Nyomja meg az érintőgombot] az 
elfogadáshoz. Megjegyzés: ha megtelt 
a karkötő sport beállítási módjában az 
adatok tárolására szolgáló memória, 
a felhasználó felszólítást kap a sport 
beállítási mód befejezésére.

3) Gyenge töltöttségi szintű akkumulá-
torra való figyelmeztetés  
[Nyomja meg az érintőgombot] a sport 
beállítási módból való kényszerített 
kilépés elfogadásához. 
Megjegyzés: ha alacsony az akku-
mulátor töltöttségi szintje a mozgás 
közben, a sport beállítási mód megáll, 
és figyelmezteti a felhasználót a kény-
szerített kilépésre. Kérjük, töltse fel 
az eszközt.

1.5.4 Emlékeztető Sport beállítási módban
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4) Alacsony feltöltési szintű 
akkumulátornál nem indítható el a 
sport beállítási mód.
[Nyomja meg az érintőgombot] ennek 
az információnak az elfogadásához.

Ez a figyelmeztetés hamarosan 
rendelkezésre áll. [Nyomja meg 
az érintőgombot], hogy kilépjen 
a figyelmeztetésre várakozás 
képernyőről.

1.5.5 Kivételek a mozgás közben (1.2.6)
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1. Kamera beállítási mód

2. További emlékeztető módok, ill. értesítések

Indítsa el a kamera beállítási módot az 

alkalmazással: az eszköz ekkor kamera 

beállítási módba lép.

Fényképek készítése: mozgassa a csuk-

lóját és nyomja meg az érintőgombot.

Befejezés:

A kamera mód befejezéséhez nyomja 

meg az érintőgombot.

A kamera módnak az alkalmazásban 

történő befejezésével a karkötő kilép a 

kamera módból.

1) Hívásjelzés 

[Nyomja meg az érintőgombot] az értesítés 

megjelenítésének megszüntetéséhez. A 

telefonbeszélgetés befejezéséhez nyomja 

meg és tartsa lenyomva az érintőgombot. 

Megjegyzés: a hívásemlékeztető funkciót 

az alkalmazásban kell beállítani.

2) Üzenetemlékeztető 

[Nyomja meg az érintőgombot] Ha beérke-

ző üzenete hosszú, a karkötő egymás után 

következő oldalakon jeleníti meg.

[Az érintőgomb megnyomásával] léptethet 

egyik oldalról a másikra.

Megjegyzés: a módot az alkalmazásban 

lehet beállítani.
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Figyelmeztetés-típusok

Ébresztőóra/Emlékeztető 

Ezt a funkciót az alkalmazással kell 

beállítani.

4) Mozgás hiányára történő emlé-

keztetés 

Megjegyzés: az emlékeztetőt az alkal-

mazásban kell beállítani. [Nyomja meg 

az érintőgombot] az emlékeztetés 

megszakításához.

5) Jelzés a cél elérésekor 

Ha elért egy kitűzött célt, rezeg a kar-

kötő, és kijelzi az Ön sikerét. [Nyomja 

meg az érintőgombot] az értesítés 

megjelenítésének megszüntetéséhez.

Ébresztő

Megbeszélés Edzés Találkozó

Alvás BuliGyógyszer bevétele
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vagy

6) Emlékeztetés gyenge töltöttségi szintű akkumulátornál

Gyenge feltöltési szintnél töltse fel az akkumulátort!

7) Emlékeztetés a készülék hibás 
működésekor 
Megjegyzés: ha hibás a készülék 
működése, az a készülék indításakor 
kijelzésre kerül Önnek.

Státuszkód:
- 01 Gyorsulásérzékelő hibás működése 
- 02 Pulzusmérő hibás működése 
- 03 Érintőgomb hibás működése 
- 04 Memória hibás működése
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Őrizze meg a kezelési útmutatót arra az esetre, ha a 

későbbiekben kérdése lenne!

A fenti szimbólum használata azt jelenti, hogy ezt a terméket 

nem szabad a nem szelektált háztartási hulladékkal együtt 

megsemmisíteni.

A terméknek a megfelelő gyűjtő- és újrahasznosító állomáson 

történő leadásával Ön hozzájárul a környezet és az emberek 

egészségének védelméhez. Terméke olyan akkumulátort 

tartalmaz, melyekre az európai irányelvek vonatkoznak. A 

használt akkumulátorok veszélyes hulladéknak minősülnek, és 

nem a háztartási hulladékba valók.

Modell: lD115Plus HR 

Akkumulátorkapacitás: 65 mAh, Li-polimer akkumulátor 

Akkumulátorfeszültség: 3,7 V 

Tömeg: kb. 30 g 

Szinkronizálás: Bluetooth 4.0 

Üzemi hőmérséklet: –10 °C…45 °C 

Vízállóság: IP67 

Készenléti idő: kb. 8 nap 

Frekvenciatartomány: 2402–2480 MHz 

Maximális jelsugárzási teljesítmény: 0 dBm

Termékspecifikációk
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GYIK

Problémák a karkötő párosításakor

1) Győződjön meg arról, hogy be van kapcsolva mobiltelefon-

jának Bluetooth funkciója, és készüléke a következő operációs 

rendszerekkel rendelkezik: Android 4.4 vagy újabb, iOS 7.0 

vagy újabb.

2) Győződjön meg arról, hogy a karkötő és a mobiltelefon 

közötti távolság a párosítás előtt legfeljebb 0,5 méter.

Ha párosítva vannak a készülékek, a kommunikációs tartomány 

legfeljebb 10 méter lehet.

3) Győződjön meg arról, hogy a karkötő fel van-e töltve. Ha a 

feltöltött állapot ellenére problémák adódnak, vegye fel velünk 

a kapcsolatot.

Időnként megszakad a Bluetooth-kapcsolat

1) A Bluetooth hibás működésével lehet összefüggésben a 

mobiltelefon újraindításakor.

2) Indítsa el újra a készüléket, és aktiválja újra a Bluetooth 

funkciót.

Hogyan állíthatók vissza a gyári beállítások

Győződjön meg arról, hogy a készülék kapcsolatban van-e 

a mobiltelefonnal. Nyissa meg a VeryFitPro alkalmazást, 

és válassza ki a „Készülék rendszerbeállításai”, „Készülék 

újraindítása” menüpontot.
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-  Gyerekek által nem hozzáférhető helyen tárolja!

-  Ne tárolja nedves helyen!

-  Védje a készüléket hosszabb ideig tartó esőtől/nedvességtől!

-  Védje a készüléket hosszabb ideig tartó forróságtól/

napsugárzástól!

-  Ne használja tovább a készüléket, ha az sérült, és ne próbálja 

meg saját maga megjavítani!

-  Óvatosan kezelje a készüléket!

-  Az akkumulátor súlyosan károsodhat a készülék sérülése 

esetén, pl. ha kemény felületre esik.

-  Ne tisztítsa a készüléket erős tisztítószerekkel vagy 

szappannal!

-  Az akkumulátor töltési ideje 2 óra.  

Gyakori, 10 óránál hosszabb idejű töltésnél veszíthet az az 

élettartamából.

FIGYELEM




