
Du bör läsa hela bruksanvisningen noggrant innan du
börjar använda den. Vi rekommenderar att du endast
använder originalbatteriet, laddaren och tillbehören som
ingår i det kit som medföljer enheten.
Tillverkaren och distributören ansvarar inte för
användningen av tillbehör från tredje part.

(De funktioner som anges i den här handboken kan
variera något mellan olika modeller eftersom handboken
är en allmän beskrivning av smartklockan och vissa
modeller kan avvika från standarden).

Enheten bör laddas i minst 2 timmar innan den används
för första gången.
Innan du använder enheten måste du ladda ner appen,
installera appen och acceptera alla godkännanden,
annars kommer alla funktioner inte att vara tillgängliga.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna
handbok.

Fysisk knapp:
- Tryck länge på för att slå på/av enheten.
- Ett kort tryck slår på huvudskärmen på/av.
- Tryck kort på den valda funktionen för att återgå till
huvudskärmen.

Tryckknapp:
- Svep uppåt från huvudskärmen för att skriva ett meddelande. 
- När du har valt en funktion trycker du på den för att börja arbeta.
- Svep till höger från huvudmenyn för att komma till bildmenyn.
- Från huvudmenyn sveper du nedåt och går till inställningar.

FÖRKLARING AV KNAPPARNA

Laddning sker med den medföljande laddaren. När den är
ansluten visas en laddningsikon på skärmen. Efter laddning
visas följande information på smartklockans skärm.

En full laddning tar vanligtvis cirka 2 timmar. Använd inte
klockan när den laddas.

Obs: Om du inte följer rekommendationerna kan batteriets
livslängd förkortas.

LADDNINGSINSTRUKTIONERKÄRA KUND, TACK FÖR ATT DU
KÖPER VÅR PRODUKT!

TILLÄMPNINGAR

För att ansluta klockan till din telefon måste du ladda ner appen
"Da Fit". Detta kan göras på två sätt:

1.Android-telefon: Sök efter och ladda ner appen "Da Fit" från
Google Play.
2. iOS-telefon: sök efter och ladda ner appen "Da Fit" i
appbutiken.

När du har installerat appen slår du på Bluetooth och appen
på telefonen.
Bekräfta meddelanden och andra behörigheter som de ber
om. Fyll i din personliga information - gå till ikonen i det nedre
högra hörnet och klicka på "Profil".
För att ansluta din klocka klickar du på klockikonen i mitten i
det nedre hörnet och sedan på "Add Device" (lägg till enhet).
Telefonen söker efter Bluetooth-enheten och väljer lämplig
modell (CF18P).

Fysisk knapp

- Tid/datum: Uppgifterna uppdateras automatiskt när
smartklockan är ansluten till appen. 

- - Huvudgränssnitt: Om du vill ändra utseendet på
huvudskärmen måste du hålla den intryckt i 2 sekunder, sedan
kan du göra ett val.

När appen startar trycker du på den mellersta klockikonen.
Gå sedan till "Notiser" och välj vilka meddelanden du vill få. Du
kan välja vad som helst. 
Funktionen "Telefon" är tillgänglig och du måste välja detta
alternativ i appen för att starta den. Om du väljer den här
funktionen visas inkommande samtal till telefonen på klockan.
Funktionen "Meddelanden" är också tillgänglig och du måste
välja det här alternativet i appen för att starta den. När det här
alternativet är valt ser du SMS-meddelanden som skickas till
din telefon på klockan.
För att visa meddelanden sveper du uppåt på startskärmen.

UPPDATERINGAR AV TILLÄMPNINGAR

MEDDELANDEN 

För att kunna använda aktuella program måste de
uppdateras regelbundet. Information om ansökan finns i
ikonen i det nedre högra hörnet.

HUVUDFUNKTIONER

När du har gjort ditt val ska du välja det med ett kort klick.
Klockan har fyra inbyggda urtavlor, men vi kan ladda ner många
fler i en särskild app - för att göra detta går du in på den mellersta
klockikonen och väljer "Watch Appearance". Klicka sedan på
"More dials" för att ladda ner den valfria ratten. 

- Sömnmonitor: Smart Watch slås automatiskt på 
från 22:00 till 8:00 Du kan kontrollera alla detaljer om din
sömnkvalitet i appen. Om du ansluter klockan till telefonen
sparas sömnkvalitetsdata automatiskt i appen.

- Meddelanden: alla meddelanden som Facebook, WhatsApp,
SMS, e-post osv. För att visa meddelanden med innehåll måste
du gå in i appen och välja det meddelande du vill ha. Dessutom
måste vissa samtycken också erhållas från själva telefonen.
Klockan vibrerar när ett samtal eller meddelande kommer in. Du
kan också stänga av anslutningsvibrationen genom att trycka på
den fysiska knappen. Du kan också avvisa ett samtal från
smartklockan.

- Statusfältet: kan utökas från startskärmen (svep nedåt). Status
för Bluetooth-anslutning, inställningar för ljusstyrka och
vibrationer samt inställningar visas.

- Information om verksamheten: Flytta hemskärmen till vänster
för att visa data, t.ex. antalet tagna steg, förbrukade kalorier och
tillryggalagd sträcka. Beroende på vald dial visas en del av
denna information på startskärmen. Uppgifterna lagras också i
appen. Räknaren kommer att återställas vid 24:00.

- Fjärrstyrning av musik: musiken som spelas på telefonen kan
styras av klockan. När du slår på musik på telefonen väljer du
musikikonen i smartwacth-menyn. 

- Väder: Vädret synkroniseras med klockans app. Telefonen
måste ha GPS aktiverad och lokala väderförhållanden kan
erhållas under normala nätverksförhållanden.

- Sportlägen: Du kan välja mellan 7 sportlägen: gång, löpning,
cykling, basket, fotboll, badminton, hopprep.
Om du vill välja en aktivitet går du till ikonen för lägen, klickar på
Play-knappen och väljer det läge du vill ha. Vi kan ta en paus
under aktiviteten och sedan fortsätta. Beroende på aktiviteten
registreras hjärtfrekvens, förbrukade kalorier, tillryggalagd
sträcka, antal steg och hastighet.

- Blodtryck: Arterietrycket är den kraft med vilken blodet trycks
mot artärernas väggar under hjärtmuskelns sammandragning
och sedan diastolen. Den accepterade normen för systoliskt
tryck är 120 mm Hg och för diastoliskt tryck 80 mm Hg. Man
bör dock komma ihåg att trycket ständigt förändras under
dagen och även varierar med åldern. För att mäta trycket i
smartwatch-menyn väljer du lämplig ikon, klickar på den och
väntar några sekunder. Resultatet visas på spårningsskärmen.

- Syresättning av blodet, dvs. mättnad: som standard antas att
mättnadsnivån ska ligga mellan 95 och 100 %. För att mäta
blodsyresättningen i smartwatch-menyn väljer du ikonen för
syretillförsel, klickar och väntar några sekunder. Resultatet
kommer att visas på klockans skärm.

- Hjärtfrekvens är pulsen: det är antalet hjärtslag per 1 minut.
Om du vill mäta din hjärtfrekvens i smartwatch-menyn väljer du
ikonen för hjärtfrekvens, klickar på och väntar ett dussintal
sekunder. Resultatet visas på klockans skärm. Den
accepterade normen är en gräns på 60-100 slag per minut.
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Garantiservice:
1. Vid normal användning av produkterna, så länge produkten
inte har några mekaniska skador och inte har orsakats av
felaktig användning, 24 månader från inköpsdatumet kan
konsumenterna dra nytta av gratis garantiservice.
2. Konsumenten kan inte utnyttja garantin om:
A. de orsakade skadorna själva,
B. garantiperioden har löpt ut,
C. de har inte använt produkten i enlighet med bruks- och
underhållsinstruktionerna,
D. Produkterna har demonterats, reparerats eller sänkts i vatten. 

GARANTI

2. Anmärkningar om vattentålighet (även om det är en
vattentät klocka):
 Var uppmärksam på följande metoder eftersom de försämrar
tätskiktet.
-Bär inte klockan i duschen.
-Bär inte klockan i en uppvärmd pool, bastu eller annan miljö
med hög temperatur och fuktighet.
-Bär inte klockan när du tvättar händer eller ansikte eller när du
arbetar där tvål eller tvättmedel används. Efter nedsänkning i
havet ska du tvätta bort salt och smuts från klockan.

1.Skydd:
-Rengör klockan med en mjuk trasa för att hålla klockan och
armbandet rena (använd rent vatten eller havsvatten).
- Se till att pulslinsen på klockan är nära huden.

VIKTIG INFORMATION

- Konfigurera enheter: Gå in i appen, välj den mellersta
klockikonen och ange sedan "Other".

- Stillasittande livsstil, påminnelser om vatten: Använd appen för
att ställa in hur ofta du ska röra dig eller dricka vatten. För att
göra inställningen går du in i appen, klickar på den mellersta
klockikonen och väljer sedan "Other"... 

- Påminnelse om menstruationscykel: kan ställas in i appen.

- Larm: Du kan ställa in flera larm via appen.

- Stoppur: Stoppurfunktionen mäter tiden. Du startar stoppuret
genom att gå till dess ikon och klicka på Play.

- Fjärrfotografering: Med den här funktionen kan du ta en
fjärrbild när klockan är ansluten till din telefon.
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