
1. Pedometer 

2. Kalori räknare 

3. Registrering och mätning
 av körsträckor avstånd

4.Heart rate mätning 

5. Blodtrycksmätning

6. Sömnmätare

7. Inkommande SMS-varning

8. Sportfunktion - tryck länge på ikonen för
att välja lämplig sport.

9. Cykelfunktion

10. Stoppur

11.Funktionen "Hitta min telefon"

12. Inställning av skärmens ljusstyrka

13. Tryck länge på pekskärm på/av

Smartklockan måste vara helt laddad
innan den används för första gången.
Efter laddning, rör vid skärmen i 5
sekunder och enheten slås på, dvs.
huvudskärmen visas.

Du kan välja mellan fem rattar som du
kan ställa in för att växla när du vill.

Långt tryck

Avstängt
tillstånd

Startskärmen

Långt tryck

ANVÄNDNING AV
FUNKTIONEN FUNKTIONER

Ladda ner appen "WearHealt".
För att synkronisera smartklockan med din
smartphone måste du först installera
appen.

Det finns två sätt att installera appen:
1. Välj ikonen "Quick Response" i
smartklockans meny och använd QR-
kodskanningsappen för att skanna koden
från klockan. När koden har identifierats
kommer telefonen att be om tillstånd att
installera den särskilda programvaran.

Läs igenom hela anvisningen noggrant
innan du använder den. Vi
rekommenderar att du endast använder
originalbatteriet, laddaren och tillbehören
som medföljer 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
acceptera 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!

HUVUDSIDAN 2. Ladda ner från den officiella Google
Play Store. Detta gör du genom att logga
in på Google Store och söka efter appen
"WearHealt". Installera den sedan.
Kontrollera operativsystemet på din
smartphone innan du laddar ner appen.
Kompatibel med iOS version 8.0 och
Android version 4.4 eller senare.

AKTIVATION
Du måste ladda smartklockan innan du
använder den för första gången.

VI HAR BÖRJAT ANVÄNDA

Knapparnas funktion:
- kort, enkelt klick: på
funktioner
- Långt tryck: aktivering, påslagning
anordning

FUNKTIONSKOMMENTARER 
ETT MEDDELANDE

1.För att öppna olika varningar skriver
du "more alerts" i appen. Du måste ange
start- och sluttid för evenemanget.
Typer av varningar: påminnelse om
rörelse, påminnelse om vätsketillförsel,
påminnelse om möten, påminnelse om
medicinering.

2. Varningar för inkommande samtal. Ett
inkommande nummer visas på
huvudskärmen.
3. SMS-varningar.
4. Meddelanden från sociala appar som
WeChat, QQ, Facebook, Twitter osv.
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1.Alarm:
Om du vill ställa in ett larm går du till
"Enhetsinställningar" i appen. Öppna
den sedan i appen Inställningar.
"Alarm Settings" (larminställningar) och
klicka på "+" för att ställa in larmtiden och
klicka sedan på "bekräfta".
2.Skaka för att ta en bild:
Öppna funktionen "Bärbar kamera" i
appen och skaka klockan så tar
telefonen automatiskt ett foto.
3Inställer skärmens ljusstyrka:
Öppna i appen: "Enhetsinställningar",
kryssa sedan för "Ljus skärm när du lyfter
på handleden".
4.Övervakning av hjärtfrekvens:
I appen öppnar du "Enhetsinställningar"
och sedan "Kontinuerlig pulsmätning".
Klockan övervakar automatiskt din puls
och skickar data till appen.

Garantiservice:
1. Vid normal användning av produkter,
om produkten inte har någon mekanisk
skada och orsakas av felaktig
användning, 24 månader från
inköpsdatumet kan konsumenterna
utnyttja gratis garantiservice.
2. Konsumenten kan inte utnyttja
garantin om:
A. De har orsakat skadan själva,
B. garantiperioden har löpt ut,
C. Användning som strider mot
produktens bruks- och
underhållsinstruktioner,
D. Produkterna har demonterats,
reparerats självständigt eller sänkts i
vatten.

-Bär inte klockan i duschen.
-Bär inte klockan i en isolerad pool,
bastu eller annan miljö med hög
temperatur och fuktighet.
-Bär inte klockan när du tvättar
händerna eller ansiktet på jobbet med
tvål eller rengöringsmedel.
-Tvätta bort salt och smuts på klockan
efter att du har varit i havet.

GARANTI
1Skydd:
-Rengör klockan med en mjuk trasa
som håller klockan och armbandet. 
ren. (Använd rent vatten eller
havsvatten).
-säkerställ att pulslinsen på klockan är
nära huden.
-Hudtemperaturen på handleden är för
låg på grund av vädret, vilket påverkar
pulskontrollen.
2.Vattentäta anteckningar (även om
det är en vattentät klocka):
Följande metoder bör noteras,
eftersom de försvagar vattentätheten.

LASTNING

Laddning sker med den medföljande
laddaren. När laddningen är klar startar
klockan automatiskt.
Om du inte använder klockan på mer
än en månad ska du ladda den helt
och stänga av den för att bibehålla rätt
batterikapacitet.

VIKTIG INFORMATIONANDRA FUNKTIONER

1.Låg batteriladdningsnivå:
Om batterinivån är låg, ladda enheten
omedelbart för att skydda batteriets
livslängd.

2.Lastning:
Använd inte klockan när den laddas.

3.Omgivningstemperatur över 50°G
under laddning. C kan leda till
överhettning, deformation och bränning
av enheten.

4Vänligen inte simma, dyka eller
använda enheten under vatten.

5.Enheten använder ett inbyggt batteri
och det är förbjudet att demontera det
separat.

6.Vid brott och batteriläckage bör
kontakt med ögon och hud undvikas.
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