
TWIN BRACE okoskarkötő és BT fülhallgató 2 az 1-ben 

 

 
 

HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

 

Köszönjük, hogy megvásárolta a termékeinket. Ez a kézikönyv a biztonsági irányelveket és a 

használati utasítást tartalmazza. Kérjük, olvassa el alaposan ezt a kézikönyvet a készülék 

üzemeltetése előtt 

 

Ez egy fantasztikus eszköz, amely két funkcióval rendelkezik — egy okoskarkötő, beépített 

Bluetooth fülhallgatóval. A Twin Brace Bluetooth Smart Bracelet egy hordozható mérőeszköz 

okoskarkötő érzékelőkkel, ami figyelemmel kíséri a pulzusszámot, és pontosan rögzíti az olyan 

egész napos tevékenységeket, mint a lépések, a távolság, és az elégetett kalória. 

 

A termék tartalmazza:  

1 x Bluetooth fülhallgató 

1 x csuklópánt 

1 x USB kábel 

1 x felhasználói kézikönyv 

1 x tanúsítvány 

 

 

Megjegyzés: ez az óra nem rendelkezik APP csatlakozással, így a telefonra Bluetooth-on keresztül 
csatlakoztatható, hogy élvezhesse a zenét és hívásokat kezdeményezhessen. Az óra menüje angol 
nyelvű.  
 



 
MŰSZAKI PARAMÉTEREK:  

 
Anyag: ABS 
Kijelző: 2,4 cm, TFT szín 
Funkciók: lépésszámláló, kalóriaszámláló, megtett távolság, pulzusszám, alváselemzés, riasztás. 
Felbontás: 160 x 80 
BT: BT 4. 2 
Kompatibilitás: Android 4.4 / iOS 8.0 vagy újabb verziók esetén 
Akkumulátor kapacitása: 100-130 mAh 
Töltés: USB-n keresztül 
Alkalmazás nyelve: Angol 
Szín: Fekete 
 

A fejhallgató specifikációja: 

Bejövő hívás: Automatikus válaszolás 

Egy készülék: egycsatornás kimenet 

 

 

Az okoskarkötő jellemzői: 

Kompatibilis iOS és Android operációs 

rendszerekkel és minden Bluetooth-

eszközzel 

Alacsony energiafogyasztás, 20-30 nap 

készenléti idő

 

Vízálló: IP67 * 

* Az IP67 teljes védelmet jelent a szilárd anyagok, valamint a 15 cm és 1 m közötti vízbe merülés 

ellen. 

AZ OKOSÓRA RÉSZEI 
 

  

1. Levehető kivitel 

2. Fejhallgató kiadó gomb 

3. Kiváló minőségű fejhallgató-vevő 

4. Töltőport  

5. Pulzusmérő rendszer 

6. Élelmiszeripari szilikon 

7. Fém pánt 

8. Többfunkciós érintőgomb 

9. Gomb a Bluetooth funkció 

bekapcsolásához és a hívások fogadásához  

 



FIGYELMEZTETÉSEK 

 

A készülék elektromos eszközt tartalmaz, amely sérülést okozhat, ha azt nem megfelelően 

használják. Például a hosszan tartó érintkezés egyes felhasználóknál bőr allergiát válthat ki. Az 

irritáció csökkentése érdekében kérjük, olvassa el az alábbi oldalakon található biztonsági 

irányelveket a megfelelő használat és kezelés érdekében.  

• Ne tegye ki a készülékét folyadéknak, nedvességnek, páratartalomnak vagy esőnek töltés 

közben; ne töltse a készülékét nedves állapotban, mert áramütést és sérülést okozhat.  

• Tartsa a készülékét tisztán és szárazon. Ne használjon dörzsölő tisztítószereket a készülék 

tisztításához.  

• Használat előtt keresse fel kezelőorvosát, ha bármilyen korábban fennálló körülményt, 

esetlegesen az eszköz használata okozott.  

• Ne hordja túl szorosan. Ha a készüléket forrónak vagy melegnek érzi, vagy bármilyen 

bőrirritációt vagy kellemetlenséget érez, kérjük, hagyja abba a készülék használatát és 

keresse fel orvosát.  

• Ne tegye ki készülékét rendkívül magas vagy alacsony hőmérsékletnek.  

• Ne hagyja a készüléket nyílt láng közelében, például tűzhelyek, gyertyák vagy kandallók 

közelében.  

• Ez a termék NEM játék — soha ne engedje, hogy a gyerekek vagy a háziállat játsszon vele. 

Mindig tárolja a terméket gyermekektől elzárva. Maguk az eszközök, illetve az általuk 

tartalmazott kis részek fulladást okozhatnak, amennyiben lenyelik őket.  

• Soha ne próbálja megrongálni, összetörni, kinyitni, javítani vagy szétszerelni ezt az eszközt. 

Ugyanis ez érvényteleníti a garanciát, és biztonsági kockázatot jelenthet.  

• Ne használja a készüléket szaunában vagy gőzfürdőben.  

• Ne használjon éles tárgyakat a készülék közelében, mert ez karcolásokat és sérüléseket 

okozhat.  

• Az eszközt, az eszköz akkumulátorát és csomagolását a helyi előírásoknak megfelelően 

dobja ki.  

• Ne ellenőrizzen semmilyen értesítést vagy információt a készülék kijelzőjén vezetés 

közben, vagy olyan esetekben, amikor zavaró tényezők sérülést vagy veszélyt okozhatnak. 

Használata közben mindig legyen tisztában a környezetével. 

• NE szedje szét, alakítsa át, gyártsa újra, szúrja át vagy károsítsa az eszközt vagy az 

elemeket.  

• NE távolítsa el, vagy próbálja meg eltávolítani a felhasználó által nem cserélhető 

akkumulátort. 

• NE tegye ki a készüléket vagy az elemeket tűznek, robbanásnak vagy egyéb veszélynek.  

• Ha szívritmus-szabályozóval vagy más, belső elektronikus eszközzel rendelkezik, keresse 

fel orvosát a pulzusmérő használata előtt.  

• Az optikai csukló pulzusmérő zöld fényt bocsát ki, és alkalmanként villog. Forduljon 

orvosához, ha epilepsziás vagy érzékeny a villogó fényekre.  

• Az eszköz, a tartozékok, a pulzusmérő és a kapcsolódó adatok kizárólag rekreációs célokra 

és nem orvosi célokra használhatóak fel, és nem szolgálnak semmilyen betegség vagy 

állapot diagnosztizálására, megfigyelésére, kezelésére, gyógyítására vagy megelőzésére.  



• A pulzusmérések csak referenciaként szolgálnak, és nem vállalunk felelősséget a hibás 

leolvasások következményeiért. Bár az optikai csukló pulzusmérő technológiája 

jellemzően a lehető legjobb becslést nyújtja a felhasználó pulzusszámát illetően, vannak 

benne a technológiának vannak velejáró korlátai, és emiatt néhány pulzusmérés pontatlan 

lehet bizonyos körülmények között, beleértve a felhasználó fizikai jellemzőit, az eszköz 

illeszkedését, valamint a tevékenység típusát és intenzitását. 

• A tevékenységkövető olyan érzékelőkre támaszkodik, amelyek nyomon követik a mozgást 

és más mutatókat. Az ezen eszközök által szolgáltatott adatok és információk célja, hogy a 

nyomon követett tevékenységekről és mérőszámokról közeli becslést adjon, de 

előfordulhat, hogy azok nem lesznek teljesen pontosak, beleértve a lépést, az alvást, a 

távolságot, a pulzusszámot és a kalóriaadatokat.  

• Ha ekcémája, allergiája vagy asztmája van, nagyobb valószínűséggel tapasztalhat 

bőrirritációt vagy allergiát a hordozható eszköztől.  

• Függetlenül attól, hogy a fenti feltételek fennállnak-e vagy sem, ha bármilyen 

kellemetlenséget vagy bőrirritációt érez a csuklóján, távolítsa el a készüléket. Ha a tünetek 

a készülék használatának abbahagyása után 2-3 napnál tovább fennmaradnak, forduljon 

orvosához.  

• Ha több, mint két órát izzad a fitness nyomkövető viselése közben, győződjön meg róla, 

hogy megtisztította és megszárította a pántot és a csuklóját, elkerülve ezzel a bőrirritációt.  

• A hosszan tartó dörzsölés és a nyomás irritálhatja a bőrt, ezért hosszabb ideig tartó viselése 

után, pihentesse a csuklóját a pánt egy óráig tartó levételével.  

• Rendszeresen tisztítsa meg a csuklóját és a fitness nyomkövetőt, különösen izzadás után, 

vagy olyan anyagoknak való kitettség után, mint a szappan vagy mosószer, amelyek a 

nyomkövető belső oldalára ragadhattak.  

• Bár a fitness nyomkövető vízálló, nem tesz jót a bőrnek, ha a nedves pántot viseli.  

 

 

Használati utasítások 

Leírás 

Az okos Bluetooth karkötő kiváló megjelenésű, gyönyörű kivitelű és többfunkciós megoldással 

rendelkezik. Használható: zenehallgatásra / gyaloglás rögzítésre / kalória égetés ellenőrzésére / 

alvás ellenőrzésére / idő kijelzésére / esemény emlékeztetésre / bejövő hívás emlékeztetésre  

A FUNKCIÓKRÓL:  

Az idő és a dátum megjelenítése — a fő képernyőn 24 órás idő, a dátum és a hét napja látható. Az 

akkumulátor töltöttségi szintjét is láthatja, valamint azt, hogy a Bluetooth be vagy ki van kapcsolva.  

Gyaloglás lépésrögzítő — kövesse nyomon a gyaloglás állapotát, és rögzítse a lépéseket minden 

nap. Ami a lépésszámlálást illeti, ez a fitness nyomkövető beépített érzékelővel rendelkezik. 

Feljegyzi a lépéseit, amikor lengeti a karját. Néha az eszközön lévő adatok kis késéssel jelenhetnek 

meg. És automatikusan visszaáll, ha folyamatosan sétál és kevesebb, mint 10 lépést tesz meg. A 

lépésszámláló pontosságának teszteléséhez kérjük, tegyen meg folyamatosan 100 vagy több 

lépést. 



Gyaloglás távolsága — pontosan feljegyzi az egyes napokon megtett mérföldeket, és kiszámítja a 

megtett távolságot.  

Kalória égetés ellenőrzése  — megszámolja a naponta elégetett kalóriákat, és rögzíti a naponta 

elégetett kalóriák mennyiségét 

Alvás ellenőrzés — viselje a karkötőt alvás közben, automatikus felügyelettel, ez alapján 

megismerheti alvása minőségét.  

Riasztási emlékeztető — riasztási emlékeztető beállítása, amikor a riasztó cseng, a karkötő 

rezeghet, de ez nem zavarhat másokat. 

Bejövő hívás emlékeztető — amikor bejövő hívása van, a karkötő rezeghet.  

1. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA 

Kikapcsolt állapotban tartsa lenyomva a bekapcsoló gombot (5-6 másodpercig a bekapcsolási 

képernyő megtekintésétől). Engedje el a gombot, és nyomja meg kétszer egymás után az 

érintőgombot.  

2. FUNKCIÓK BEÁLLÍTÁSA 

Általános szabály: egy gyors vagy két gyors nyomás egy érintőgombon a képernyő 

megtekintéséhez.  

Miután a képernyő bekapcsol, az érintőgomb minden egyes megnyomásával más funkciót jelenít 

meg; lépésszám, kcal, km, bpm, alvás, beállítás, ki. Ha be szeretné állítani az időt — 6-szor meg kell 

nyomnia az érintőgombot a beállítás ikon megtekintéséhez , majd néhány másodpercig 

nyomva kell tartani az érintőgombot. 

Most ezeket az ikonokat fogja látni; 

 

 

1. idő 

2. riasztás 

3. képernyő időtúllépése 

4. visszaállítás 

5. visszatérés 

 

 

 



Ha be szeretné állítani az időt — tartsa lenyomva az érintőgombot néhány másodpercig. Először 

be kell állítania az évet, utána a dátumot és az időt. A nyomógomb minden egyes rövid 

megnyomása növeli az értéket, és minden egyes hosszú megnyomása megerősíti a kiválasztott 

értéket. 

Ha be szeretné állítani a riasztást — tartsa lenyomva az érintőgombot néhány másodpercig a 

riasztás ikonon. Állítsa be a riasztás idejét. A nyomógomb minden egyes rövid megnyomása növeli 

az értéket, és minden egyes hosszú megnyomása megerősíti a kiválasztott értéket. Miután 

beállította az időt, meg kell erősítenie a riasztást egy pipa segítségével. Ezt úgy teheti meg, hogy 

néhány másodpercig nyomva tartja az érintőgombot. Ha ki szeretné kapcsolni a riasztást, távolítsa 

el a pipa jelölését.  

Ha be szeretné állítani a képernyő időtúllépését — tartsa lenyomva az érintőgombot néhány 

másodpercig a képernyő időtúllépés ikonjánál. Ebben a beállításban kiválaszthatja, hogy hány 

másodperc múlva lépjen a képernyő alvó üzemmódba. Állítsa be a képernyő időtúllépését az Ön 

preferenciája szerint. Választhat 2, 4, 5, 6, 7 és 8 másodperc között. A nyomógomb minden egyes 

rövid megnyomása növeli az értéket, és minden egyes hosszú megnyomása megerősíti a 

kiválasztott értéket. 

Ha adatokat szeretne törölni — tartsa lenyomva az érintőgombot néhány másodpercig a 

visszaállítás ikonnál. Válassza a yes választ, és tartsa nyomva néhány másodpercig. Az óra vissza fog 

állni. Ha meggondolja magát, és nem akarja törölni az adatokat, válassza a No lehetőséget, nyomja 

meg és tartsa lenyomva az érintőgombot néhány másodpercig. 

A beállítási mód elhagyásához válassza ki a visszatérés ikont — ezután tartsa lenyomva az 

érintőgombot néhány másodpercig, hogy visszatérjen a főmenübe. 

Pulzusmérő funkció — (ezt a funkciót csak akkor használhatja, ha a karkötőt viseli): az érintőgomb 

segítségével válassza ki a pulzusszám ikont; hosszan nyomja meg az érintőgombot, majd indítsa el 

a pulzusmérőt, és a tesztelés után hosszan nyomja meg az érintőgombot, majd fejezze be a tesztet.   

Megjegyzés: Használat előtt győződjön meg róla, hogy a csuklópánt pontosan illeszkedik a 

csuklójára. Koppintson az érintőgombra a pulzusszám üzemmódba való lépéshez, és várjon 10~20 

percet a pulzusszám észleléséhez.  

Leállítás interfész: érintőgomb használatával válassza ki a kikapcsolás ikont. Hosszan nyomja meg a 

gombot, a kijelző interfész eltűnik, majd a karkötő kikapcsol. Leállítási idő (10-15 másodperc) 

PÁROSÍTÁS  

1.) Kapcsolja a készülék Bluetooth-át ON-ra. Kapcsolja be, a fülhallgató oldalán lévő Bluetooth 

gomb megnyomásával. Amikor a Bluetooth ON állapotú, látni fog egy  ikont a képernyőn.  

2.) Győződjön meg róla, hogy az okostelefon Bluetooth-a be van kapcsolva.  

3) Ellenőrizze, hogy az okostelefon és az eszköz közötti távolság 0,5 méteren belül legyen. 

4) „A két eszköz párosítása”. Keresse meg a Bluetooth-eszközöket a telefon beállításaiban — ott 

kell lennie az Y3 eszköznek. Miután megtalálta — csatlakoztassa a készüléket az okostelefonhoz. 



5) Ha nem sikerült megtalálni az eszközt, indítsa újra az okostelefont és a Bluetooth-t, majd 

keressen rá ismét. 

Megjegyzés:  A készülék a következő esetben lecsatlakozik az okostelefonról: Az okostelefon 

Bluetooth-a ki volt kapcsolva, vagy meghaladja a normál Bluetooth kapcsolat távolságot (A normál 

Bluetooth kapcsolat távolság 10 méteren belüli, falak vagy bútorok, stb könnyen csökkenthetik azt) 

TÖLTÉS 

Ha hosszú ideig használja a karkötőt, kérjük, havonta egyszer töltse fel, így elkerülhető az 

akkumulátor károsodása, a 120 percen belüli töltés a normális. 

USB töltés: a készülék feltöltéséhez nyomja meg a karkötő alsó oldalán lévő kioldó gombokat a 

fülhallgató kioldásához. Csatlakoztassa a készüléket egy USB-kábellel, majd csatlakoztassa azt egy 

külső áramforráshoz a kábellel (közvetlenül az USB-csatlakozóhoz vagy egy tápforrással rendelkező 

USB-adapterhez). 

 

KARBANTARTÁS 

 

• Ha a pánt nedves lesz — például izzadás vagy zuhanyzás után —, tisztítsa és szárítsa meg 

alaposan, mielőtt visszarakná a csuklójára.  

• Győződjön meg róla, hogy a bőre száraz, mielőtt visszarakná a pántját. 

• NE mossa meg a fitness nyomkövetőt háztartási tisztítószerrel. Kérjük, használjon szappant 

mosószer helyett, alaposan öblítse le és törölje le egy darab puha törülközővel vagy 

szalvétával. 

 

Ez a termék nem orvosi eszköz, és nem célja a betegségek diagnosztizálása, kezelése, gyógyítása 

vagy megelőzése. Eszközeink pontossága nem az orvostechnikai eszközök vagy a tudományos 

mérőeszközök mérésével szándékozik megegyezni, de célja a legjobb információ nyújtása a 

hordható tevékenység nyomkövetővel 

Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások 

 

Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket nem szabad más háztartási hulladékkal együtt 

megsemmisíteni az EU egész területén. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás által 

okozott környezeti vagy emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzése; 

felelősségteljes újrahasznosítás az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának 

előmozdítása érdekében. A használt eszköz visszaküldéséhez, kérjük, használja a visszaküldési és 

gyűjtési rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Ezt a 

terméket környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosításra vihetik. 

 A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó EK-irányelvek 

követelményeinek. 


