
 

M3, M4 és M5 okoskarkötő útmutató 
 

Először is: az alkalmazkodási platform követelményei: 

Az Android 4.2 és újabb verziói támogatják az IOS 8.0 és a fenti Bluetooth BT4.0 támogatást 

Második,előkészítés használat előtt: 

Kérjük, először győződjön meg arról, hogy a kézi gyűrű teljesen fel van töltve. Ha a kézi gyűrűt nem lehet 

bekapcsolni, először töltse fel a kézi gyűrűt. 

Harmadik: APP letöltési módszer: 

Általában letöltheti az Android alkalmazást az alkalmazáspiacon a "HryFine" kereséssel 

Negyedszer, a kötés használata: 

● Nyomja meg és tartsa lenyomva a Kézgyűrű érintőgombot a telefon bekapcsolásához, és győződjön 

meg arról, hogy a telefon engedélyezte a Bluetooth funkciót (az Androidnak be kell kapcsolnia a GPS -t) 

● Nyissa meg az "APP" alkalmazást a mobiltelefonon - kattintson a címlapon található gombra, vagy 

keresse meg az eszköz kezelőfelületét. Miután megkereste az eszközt, válassza ki a MAC karakterláncot, 

amely megfelel a kézgyűrűnek. 

● Kattintson a karkötőhöz tartozó MAC -címre, majd kattintson a Csatlakozás gombra, ez azt jelzi, hogy a 

kapcsolat sikeres. 

Öt, kézi gyűrű működés: 

● A karkötő sikeres csatlakoztatása után automatikusan szinkronizálja a telefon dátumát és idejét. 

● Az APP szinkronizálhatja a karkötő mozgási adatait, például: pulzusszám, vérnyomás, lépésszámláló, 

alvás és egyéb adatok. 

● Hosszan nyomja meg a kezdőlapot a tárcsázási stílus váltásához, rövid megnyomásával pedig a karkötő 

funkcióját 

● Funkciólista: kezdőlap, lépésszámláló, pulzusmérés, edzésmód, információk, alvás és beállítások. 



Hatodszor, a funkciók listája:  

● Kezdőlap: az idő, a dátum, az akkumulátor és egyéb információk megjelenítése. 

● Lépésszámlálás: megjeleníti a napi lépések számát, a teljesített állapotot, a megtett távolságot és a 

napi kalóriát. Az adatok reggel 00:00 órakor törlődnek, és a történelmi lépések megtekinthetők az APP -

ban. 

● Pulzusmérés: Amikor a funkciót a pulzus interfészre kapcsolja, a mérés befejezése után a pulzusszám 

(vérnyomás, vér oxigén) automatikusan mérésre kerül, az eredmény megjelenik és megjelenik az APP -

ban. 

● Sport mód: futás, ugrókötél, felülés. 

● Információ: Az információs felületen láthatja az üzenetküldést és az üzenet tartalmának 

megjelenítését. 

● Alvásérzékelés: viselje a karkötőt elalváshoz, a karkötő rögzíti az alvás hosszát, a mély alvást, a könnyű 

alvást és az ébrenléti időt, megtekintheti az alvási adatok részleteit az APP oldalon, és beállíthatja az 

alvást észlelési időtartomány. 

● Állítsa be hosszan a belépéshez: 

1. Kamera: csatlakoztatni kell az APP -hoz. A távoli kamerás telefon bekapcsolása bekapcsolja a kamerát, 

a karkötős telefon rázása képeket készít, és kilépve a távoli kamerás telefonból is kilép a kamerából. 

2. Mobiltelefon -keresés: Amikor az alkalmazás csatlakoztatva van, lépjen be a mobiltelefon -keresési 

funkcióba, és nyomja meg az ikont, és a telefon csengőhang -emlékeztetőt ad ki. 

3. Bluetooth zene: Amikor az APP csatlakoztatva van, a telefonon lévő zene vezérelhető a 

szüneteltetéshez, lejátszáshoz, előző számhoz, következő dalhoz 

4. Időjárás: Jelenítse meg az aktuális időjárási hőmérsékletet fokban, szinkronizálva az APP -val. 

5. QR -kód: Olvassa be a QR -kódot az APP letöltéséhez (megtekintheti az aktuális eszköz MAC -címét). 

6. A gyári beállítások visszaállítása: állítsa vissza a karkötő eszközét, minden karkötő információ törlődik. 

7. Kikapcsolási elem: A leállításhoz nyomja le hosszan a leállítási felületet, a leállítás után nyomja meg 

hosszan az érintőgombot a bekapcsoláshoz. 


