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H+ okosóra

Okosóra használati útmutató

Az első lépések

Mit tartalmaz?

Vevő egység Karszalag USB csatlakozó

Hogyan vedd fel a H1 okosórát?
1. tedd be a vevő egységet a karszalagot

2. Vedd fel a karszalagot.

Beállítása

Okos Telefon Rendszer Követelmény:
A H1 okosóra képes beállítani és szinkronizálni a 
választott mobil eszközöket amelyek támogatják a 
Bluetooth Alacsony Energia (BLE4.0) technológiát.
iOS7 (iPhone 5S 5C 5, iPad3 / 4, iPad mini / mini2)

Android4.3 felett (Nexus 4/5/7, Samsung S3 / S4 / S5, 
Sony Z1 / Z2, MI3 / 4, HTC ONE / M8, LG G2 / G3, Huawei 
P7 / G6, MOTO X / G)

Beállítás Hplus APP:
Ellentétben a legtöbb Bluetooth kiegészítővel, a H1 
okosórát párosítani kell közvetlenül a Hplus APP-on 
keresztül, nem pedig a saját Android készülék 
Blutooth beállításain keresztül.

1. Töltse HPLUS APP-ot. Látogasson el a weboldalunkra: 
www.hpluswatch.com

2. A QR kód be scannelésével, letölthető a HPlus APP.
Android
http://www.hpluswatch.com/download/hplus.apk
IOS
http://itunes.apple.com/us/app/hplus/id908056749?!=zh&ls=1&mt=8

Kapcsolódás & Szinkronizálás:

1. Ellenőrizze, hogy a smart mobil eszköz Bluetooth 
nyitott, a HPlus alkalmazásban érintse meg 
Beállítások > Csatlakozás> Bluetooth

2. Duplán érintse meg a vevő egységet, HPlus APP 
keresi a bluetooth eszközt, mint: HEALTH_RUN 00: 
Ba: 35: 57: 07: 49 akkor érintse meg és az APP 
megmutatja a Bluetooth csatlakoztatását.

3. Beállítások> Szinkronizálás. Az idő az első 
alkalommal szinkronizálásra fog kerülni.

GYIK
1. Kövesse az alábbi táblázatot ,nyissa meg a 
beállítást> hívás emlékeztető, a szoftver fut a 
háttérben miközben nagyon alacsony az áramfelvétel. 
Amikor a 
mobiltelefont felhívják, a karszalag rezegni fog, egy 
rövid rezgés, egy hosszú rezgés, majd újra rövid rezgés 
és a telefonszám megjelenik meg a képernyőn. 
Kattintson duplán az elutasításhoz.

2. A következő táblázat Különféle beállításokhoz 
különféle rezgés módok tartoznak: (A hívás: rövid 
rezgés, majd hosszú rezgés majd rövid rezgés. Az SMS: 
rövid rezgés, majd rezgés, majd hosszú rezgés. A 
gyógyszer szedés emlékeztető: rövid rezgés, majd 
hosszú Rezgés majd rezgés. A sport emlékeztető: rövid 
rezgést majd rövid Rezgés majd rövid rezgés. Az 
időzítés: hosszú rezgés, majd rövid rezgés, majd hosszú 
rezgés.

3. Bluetooth elveszés ellenes funkciót tartalmaz. Vegye 
fel a karszalagot nyissa meg az elveszés ellenes 
funkciókat és kövesse a következő ábrát. Amikor 
elhagyják a mobiltelefont 10 méter távolságból, a 
mobiltelefon automatikusan riaszt.

4. A karkötő rögzíti vagy megjeleníteni lépéseket, 
hőfogyasztást és séta távolságot. A vevő egység 
felületére való érintéssel különböző beállításokat 
jeleníthet meg. Az adat ellenőrizhető az okoseszköz-
höz való szinkronizálás után.

5. Kattintson az óra felületére az alvó módba 
állításához. Kattintson kétszer az alvó mód 
beállításainak módósításához.. Két egymást követő 
dupla kattintással lehet kijelentkezni az alvó mód 
beállításaiból.

6. Használhatja az okos beállításokat hogy 
megjeleníthessen egy bíztató szót a kijelzőn. 
Folyamatosan fejlesztjük a beállításokat a 
szoftverben. Szeretettel várjuk, hogy látogassa meg a 
honlapunkon tartott személyre szabott bíztató 
szavak blogot. Nyomon követheti mások bíztató 
szavait.

Ha szeretné látni GYIK-et kérjük, látogasson el: 
www.hpluswatch.com

Paraméter
Vevő egység

Karszalag

MCU

Bluetooth

G-Szenzor

Motor

Kijelző

Akkumulátor

Készenléti idő

Dátum 
Rögzítés

Súly

Nordic ARM Cortex M0

Bluetooth Low Energy (4.0)

ADI 3 tengelyes gyorsulásérzékelő

Micro Vibrátor Motor

0,68 "-os OLED 96x32

60mAh

5-8 nap

30 nap


