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УПОТРЕБА 

ОПИСАНИЕ 
 

 
 

 

1 Екран 

2 Бутон на тъч дисплея 

3 Порт за зареждане 

4 Сензор за пулс 

 
ВКЛЮЧВАНЕ 

Задръжте тъч бутона за 3 секунди или ползвайте порта за зареждане. 

 

ИНСТАЛИРАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕТО 
 

Изисква: Android 5.1 или IOS 8.0и по-високо, Bluetooth 4.0 и по-високо 

QR код 

Можете също да изтеглите приложението JYouPro, като използвате APP за iOS или Google Play 
за Android. 
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СДВОЯВАНЕ 
 

 

Устройството трябва да е включено. 
Актвирайте Bluetooth на 
телефона.Разстоянието м/у двете у-ва да 
е максимум 10 метра.

 
1. В мобилното приложение изберете 
Device 

2. Натиснете Scan 

 
 

3. Изберете вашето устройство 4. Успешно сдвояване 
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ВНИМАНИЕ:Началната страница на 
приложението показва и съхранява данни за 
движение, сън, сърдечен пулс или кръвно 
налягане 

 

 
 

ТРЕНИРОВКА: Вижте текущи и предишни 
данни за движение: ходене, бягане, 
колоездене, катерене 

 

 

DEVICE: Активирайте Bluetooth и пуснете 
търсене за вашето устройство 

 

 

MY: Показва информация свързана с вашето 
устройство 
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ЗАКЛЮЧВАНЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕТО 

За iOS няма нужда да заключвате приложението във фонов режим, то работи във фонов 
режим, освен ако не е изключено ръчно. 

За Android трябва да заключите приложението във фонов режим. Гривната изключва, ако 
приложението се изключи автоматично. Приложението трябва да бъде настроено така, че да не 
се изключва във фонов режим. 

1. Стартирайте приложението. 

2. Достъп до действащите приложения. 

3. Задайте заключване на приложението. 

4. Приложението не трябва да се изключва автоматично. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ НА ФОНОВИЯ РЕЖИМ 

За iOS не се изискват допълнителни настройки. 

За Android трябва да настроите приложението така, че да не зависи от заряда на батерията.  

Настройките варират в зависимост от марката на телефона. 

 
 

ИНТЕРФЕЙС 

Натиснете бутона за главното меню и следните функции: 

Главното меню показва час, дата, състояние на батерията и се сдвоява с Bluetooth, когато  
фитнес гривната е сдвоена с мобилно устройство. 
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Натиснете бутона за 3 секунди, за да смените функцията. Показва 

брой крачки, разстояние и калории. 

 

бутона на интерфейса за движение за 3 секунди - ходене, джогинг, колоездене, хайкинг, 
планинско катерене,плуване. Ако е избрано ходене, натиснете бутона за 3 секунди, за да влезете 

в настройките за ходене. 

Забележка: При стартиране на спортен режим светлината мига според пулса. Зеленото е за 
нормален сърдечен ритъм, синьото за средния сърдечен ритъм, червеното за високия 
сърдечен ритъм (показва необходимостта от намаляване на натоварването или 
темпото). 

 

СЪРДЕЧЕН РИТЪМ 
 

Влезте в интерфейса за сърдечен ритъм и задръжте бутона за 3 секунди. 
Мониторингът на пулса изразходва батерията по-бързо. 

Сензорът трябва да докосва кожата. Ако гривната е разхлабена, измерването 
може да не е точно. Не гледайте директно към светлината, показваща пулса. 

Започнете да измервате пулса си в покой. Потребителят не трябва да се движи, 
докато лентата на фитнес гривната не регистрира сърдечен ритъм. 

Измерете своя сърдечен пулс 5 минути 

след спиране на движението (трябва да 

сте в покой). 

Уверете се , че сензорът за сърдечен пулс 

е чист и измерва точно. 

Измерването на сърдечната честота за по-продължителен период от време може да доведе до 
загряване на продукта. 

 

 
СЪОБЩЕНИЯ 

 
Влезте в интерфейса за съобщения и задръжте бутона за 3 секунди. Показват се 
повиквания и до 7 съобщения. Други съобщения се показват след прочитане на 
текущите съобщения. 
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КРЪВНО НАЛЯГАНЕ 
 

Кръвното налягане трябва да се измерва в тиха среда. Седнете и си починете поне 
5 минути преди измерване. Измерете налягането 3 пъти през интервали от 2 
минути. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Показанията са за ориентир, те нямат медицинска стойност. 

 
 
 
 

 
САТУРАЦИЯ (КИСЛОРОД В КРЪВТА) 

 
Показва наличието на кислород в проценти. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Показанията са за ориентир, те нямат медицинска стойност. 

 
 
 
 

 
СВЕТЛИНЕН ИНТЕРФЕЙС 

 
Въведете настройките за светлинен интерфейс и задръжте сензорния бутон за 3 
секунди, за да влезете в настройките. Натиснете бутона за кратко, за да изберете 
цвят и задръжте бутона за 3 секунди, за да потвърдите. 

 

ALL 3 алтернативни цвята 

RED Червена светлина 

BLUE Синя светлина 

GREEN Зелена светлина 

CLOSE / OFF Изключване 

 
 

НАСТРОЙКИ 
 

Изборът на настройки е с продължително задържане на тъч бутона. 
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ХРОНОМЕТЪР 

Изберете настройката на хронометъра и натиснете и задръжте сензорния бутон. 
Натиснете бутона стоп, за да стартирате, натиснете бутона стоп неколкократно, за 
да спрете. Натиснете и задръжте бутона, за да излезете от хронометъра. 

 
 

 
НАМЕРИ ТЕЛЕФОН 

Изберете “FIND PHONE“ и разклатете гривната, телефонът трябва да  

започне да звъни. 

 
 
 
 
 

 
MAC АДРЕС 

Mac адресът показва идентификационния номер на фитнес гривната. Номерът не 
може да бъде редактиран или променен. Ако имате гривна, сдвоена с мобилен 
телефон, можете да разберете коя гривна да сдвоите по MAC адрес. 

 
 
 
 

ИЗКЛЮЧВАНЕ 

Задръжте бутон Power off за 3 секунди. 

 
 
 
 
 
 

 
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ДО ФАБРИЧНИ НАСТРОЙКИ 

Задръжте бутона за 3 секунди, за да се изтрият всички съобщения и да върнете 
фитнес гривната към фабрични настройки. 
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ПОДДРЪЖКА 

 Редовно почиствайте каишката, особено частта в контакт с кожата. Пазете гривната суха. 

 Пристягайте гривната точно по ръката. 

 Не използвайте прекомерни количества козметични кремове или подобни продукти. 

 Гривната е водоустойчива на дълбочина 1 м. Тя е устойчива на влага (пот, дъжд). Не е 
препоръчително да ползвате гривната в топли басейни с температура на водата 42 ° C. 

ЗАРЕЖДАНЕ 

Включете зарядното към порта за зареждане. 

 

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ 

1. Телефонът не може да се намери, посредством гривната. 

Уверете се, че гривната е заредена и включена. След това поставете гривната близо до 
телефона. Ако все още не можете да регистрирате телефона, рестартирайте Bluetooth и 
телефона си. 

2. Гривната не може автоматично да се свърже със смартфона. 

Ако свързването е продължително, уверете се че няма смущение от друг сигнал.  

Ако не се свърже, рестартирайте телефона и Bluetooth. 

3. Не получавам известия за входящи обаждания и известия. 

Уверете се, че устройствата са сдвоени и приложението работи във фонов режим. 

4. Гривната не отчита сърдечния ритъм. 

Бъдете спокойни по време на измерването. Сензорът трябва да лежи върху кожата. Не движете 
ръцете си по време на измерване. 

5. Иконата Bluetooth мига. 

Приложението не се свързва с гривната.Отворете приложението. 

6. Синхронизация на данните. 

Стартирайте приложението и сдвоете с гривната. Изберете Download dataот настройки. Ако 
синхронизацията не стартира, изключете телефона и опитайте наново да сдвоите 
устройствата. 

 

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 
След изтичане на срока на живот на продукта или ако възможният ремонт е неикономичен, 
изхвърлете го в съответствие с местните закони и разпоредби. 

С правилното изхвърляне ще защитите околната среда и природните източници. Освен това 
можете да помогнете за опазването на човешкото здраве. Ако не сте сигурни в правилното 
изхвърляне, допитайте се до местните институции, за да избегнете санкции. 

Не поставяйте батериите сред битови отпадъци, а ги предайте на мястото за рециклиране. 
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ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ И РЕКЛАМАЦИИ 
Общи разпоредби и определения: 

Тези гаранционни условия и процедурата за рекламации регламентират условията и обхвата на 
предоставената от продавача гаранция за стоките, доставени на купувача, както и процедурата 
за уреждане на претенциите за рекламация, направени от купувача за доставените стоки. 
Гаранционните условия и Процедурата за подаване на рекламации се уреждат от съответните 
разпоредби на Закона за защита на потребителите и др. 

Продавачът е Саксо ООД, със седалище - адрес България, гр.Русе, ул.Сакар планина 1, вписано 
в търговския регистър. 

 

Условия: 
1. Тази гаранция се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация по 

време на гаранционния период. 
2. При предявяване на рекламация, клиентът трябва да представи касов бон или фактура за 

направената покупка. 
3. Ремонт на повреден уред се извършва във фирмен сервиз или друг оторизиран такъв, като 

клиентът доставя продукта до сервиза. Рекламации могат да се предявяват и във всеки един 
от търговските обекти на фирма Саксо ООД, в рамките на работното време. Връщане на стока 
е възможно единствено в магазина, от който е закупена. Адрес, работно време и телефон за 
контакт за съответния град можете да видите тук: https://www.yako.bg/contact . Сервиз фитнес 
уреди на тел. 0894/ 496 072 

4. Гаранционното обслужване се извършва само, когато изделията са в оригинална опаковка и 
пълна окомплектовка. Продуктите се пращат към сервизните бази на фирмата. При 
гаранционни претенции от страна на купувача, сервизът е длъжен да отремонтира стоката в 
рамките на 25 работни дни. Ако това е невъзможно, уредът се заменя с нов от същия модел 
или с друг подобен модел. Ако и това е невъзможно се възстановява платената сума от 
клиента. 

5. Рекламация за липсващи компоненти се признава само по време на монтажа от техник на 
фирмата или при покупката. 

6. Продавачът носи отговорност за липсата на съответствие на стоката към датата на продажба 
съгласно ЗЗП независимо от гаранцията. 

 

Гаранцията не се признава в следните случаи: 

 Неспазване на указанията за експлоaтация и съхранение посочени в съпровождащата 
документация; 

 Повреди, настъпили при транспортиране, при механични увреждания на корпуса или дисплея; 

 Опит за отстраняване на дефекта от неупълномощени от фирмата лица; 

 Повреди, настъпили вследствие на природни бедствия (гръмотевици, наводнения, 
земетресения, пожари и др.), от токови удари, от попадането на течности и инсекти в 
изделието, влажна среда и др. 

 Неподлежащи на безплатно гаранционно обслужване са: скърцане, разхлабени връзки 
вследствие на експлоатацията, козметични части и части отделящи се от основното тяло на 
уреда, пластмасови декорации, гумени уплътнения, ремъци, лагери и втулки с ограничен 
сервизен живот, батерии, консумативи и външни захранвания. 

  

За правилното функциониране на уредите, спазвайте редовно указанията за експлоaтация, които 
ще намерите на следния адрес: https://www.yako.bg/гаранция-и-рекламация 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.yako.bg/contact
https://www.yako.bg/гаранция-и-рекламация
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Дистрибутор: САКСО ООД 

гр. Русе, ул. Сакар Планина 1 

Офис: гр. Русе, ул. „Тец Изток“ 20 

Телефон: 0894 566 060 

e-mail: office@yako.bg 

 

 

 

 

 

 

www.yako.bg                                                          www.insportline.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата на продажба:                                                         Печат и подпис на продавача: 

mailto:office@yako.bg
http://www.yako.bg/
http://www.insportline.bg/
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