
Androidanvändare kan söka efter "TEFITI" i Google Play Store
för att ladda ner appen och iOS-användare kan ladda ner
appen i AppStore.
Öppna TEFITI-appen -> inställningar -> bluetooth -> sök efter
"smart device" och anslut.
När Bluetooth-ikonen på klockan är blå betyder det att du är
ansluten, medan rött betyder att det inte finns någon
anslutning.
Enheten är kompatibel med följande:
iOS 9.0 eller senare och Android 4.4 eller senare. För att kunna
använda GPS-funktionen måste du ha en enhet med Android
6.0.
Du måste ansluta klockan till appen innan du använder den
för första gången. När klockan är ansluten synkroniserar den
automatiskt tiden.
När du startar appen måste du konfigurera din personliga
information.

AKTIVERING 

PÅ/AV
För att starta klockan håller du in sidoknappen i 3 sekunder.
Om du vill stänga av klockan håller du också in sidoknappen i
3 sekunder.

LADDNINGSINSTRUKTIONER
Ladda klockan med den lämpliga laddaren som ingår i
paketet. Klockan startar automatiskt när den laddas.

HUVUDSKÄRMEN
Det finns 6 rattar att välja mellan, som kan ställas in enligt dina
önskemål.

FUNKTIONER
1.Startskärmen visar: batterinivå, datum och tid (datum och tid
synkroniseras när den är ansluten till en smartphone via
Bluetooth) och steg.
2.Pedometer. Stegräkning är aktiverad i 24 timmar. Vid midnatt
sparas uppgifterna och återställs till 0 för ny beräkning.

SÄKERHETSÅTGÄRDER

3. Kaloriförbränningsräknare.
4. Avstånd som tillryggalagts.
5. Ange pulsgränssnittet och börja mäta. Pulsmätningen är
dynamisk och stannar när du lämnar
gränssnittet.Pulsmätningen är endast avsedd för daglig
träning och är inte avsedd som medicinsk referens.
6.Blodtrycksmätning: Gå in i blodtrycksmenyn och gör en
enda mätning av blodtrycksvärdena. (Uppgifterna lagras i
appen i realtid).
7.Mätning av syrehalten i blodet: Gå in i menyn för blodsyre
och gör en enda mätning av blodsyrevärdet. (uppgifterna
sparas i appen i realtid)
8.Sömnkvalitetsövervakning: daglig mätning av
sömnkvaliteten.
9.Sportlägen: tryck och håll in knappen för att komma in i
funktionen. 7 sportlägen är tillgängliga.

1.Lågt batteri: Om batterinivån är låg bör du ladda
enheten omedelbart för att skydda batteriets livslängd.
2.Laddning: Använd inte klockan när den laddas.
3.Omgivningstemperatur över 50 °C under laddning
kan leda till överhettning, deformation och bränning av
enheten.

2.Anteckningar om vattentålighet (trots att det är en
vattentät klocka):
Var uppmärksam på följande metoder, eftersom de
försämrar tätskiktet.
-Bär inte klockan i duschen.

4.Simma inte, dyk inte och använd inte utrustningen
under vatten.
5. Enheten använder ett inbyggt batteri och det är
förbjudet att demontera den själv.
6. Undvik kontakt med ögon och hud om batteriet går
sönder eller läcker.

1.Säkerhet:
-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.
- temperaturen på huden på handleden är för låg på
grund av vädret, vilket påverkar din
hjärtfrekvenskontroll.

VIKTIG INFORMATION

-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 måste du tvätta bort salt och
smuts från klockan.

Garantiservice:
1. Vid normal användning av produkterna, så länge
produkten inte har någon mekanisk skada och orsakas
av felaktig användning, kan konsumenterna njuta av
gratis garantiservice i 24 månader från inköpsdatumet.
2.Konsumenten kan inte utnyttja garantin om:
A. de orsakade skadan själva,
B. garantiperioden har löpt ut,
C. de har inte använt produkten i enlighet med bruks-
och underhållsinstruktionerna,
D. Produkterna har demonterats, reparerats av dem
själva eller sänkts i vatten.

GARANTI

Läs igenom hela anvisningen noggrant innan du använder
den. Det rekommenderas att endast använda
originalbatteriet, laddaren och tillbehören som ingår i
satsen.
med enheten.
Varken tillverkaren eller distributören ansvarar 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, vissa modeller kan
skilja sig 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 godkänna alla behörigheter,
annars kommer alla funktioner inte att vara tillgängliga.
Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna
handbok.

KÄRA KUND, TACK FÖR ATT HA
KÖPT VÅR  PRODUKT!
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