
Bandet kräver en app för att anslutas till din
mobiltelefon. Innan du laddar ner appen bör du läsa
villkoren för hårdvaruplattformen för ditt mobilsystem.
Skanna QR-koden för att ladda ner appen.

LADDA NER APPEN "WEARHEALTH".

När du använder klockan för första gången ska du
ladda den för att aktivera den.

AKTIVERA DIN KLOCKA

PARA IHOP ENHETER
Klicka på knappen "bluetooth" för att ansluta klockan
till din mobiltelefon.

Funktionsknapp - ett klick - verktygsfunktion / lång
tryckning - aktivering, modellbyte. När du har kopplat
ihop din mobiltelefon registreras och analyseras din
trafik och sömn synkront.

BÖRJA ANVÄNDA

Du bör ladda klockan innan du använder den för första
gången. Efter laddning startar klockan automatiskt.
ON-knappen - tryck länge på den för att starta
OFF-knappen - ett långt tryck på den stänger av
klockan.

FÖRSTA ANVÄNDNING

När witchklockan är ansluten hittar du "Manage
Wristband" i Me-gränssnittet i appen på din telefon. När
din Android-telefon först går in i "Manage Band" bör du
se ett meddelande när den öppnas. När du klickar på OK
bör du se en popup-sida med ett meddelande om
aktivering När IOS först ansluter till bandet bör det
automatiskt be dig att aktivera koppling, annars kan
bandet inte ta emot meddelanden.

INSTÄLLNINGAR FÖR MEDDELANDEN

När du lyfter upp handen lyser skärmen upp, och när du
sänker den ner slocknar den.

G-SENSOR

På klockskärmen kan du se meddelanden från
Facebook, Skype, Whatsapp, WeChat, QQ och
textmeddelanden. När du har läst ett meddelande kan
du trycka på och hålla ned i 3 sekunder för att gå till
huvudmenyn.

MEDDELANDEN

När du använder mätfunktionerna för första gången
bör du kalibrera dem. Du ska klicka på knappen
"Calibrate" i appen och sedan mäta trycket på
tryckmätaren. Därefter ska du ange det uppmätta
värdet i appen.

KALIBRERING AV MÄTNINGAR

FUNKTIONER
hjärtfrekvens
blodtryck
stoppur

SÄKERHETSÅTGÄRDER

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

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

4.Simma inte, dyk inte och använd inte utrustningen under
vatten.
5.Enheten har ett inbyggt batteri och det är förbjudet att
plocka isär det själv.
6.Undvik kontakt med ögon och hud om batteriet brister och
läcker ut.

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 ska 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 skadorna 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 manualen noggrant innan du
använder den. Vi rekommenderar att du endast
använder originalbatteriet, laddaren och tillbehören
som ingår i uppsättningen tillsammans med enheten.
Tillverkaren eller distributören ansvarar inte för
användningen av tillbehör från tredje part.
(De funktioner som visas i den här handboken kan skilja
sig något från modell till modell, eftersom handboken är
en allmän beskrivning av smartklockor kan vissa
modeller skilja sig från standardmodellerna).
Innan du använder enheten för första gången måste du
ladda den i minst 2 timmar.
Innan du börjar använda enheten måste du ladda ner
och installera appen och acceptera alla behörigheter,
annars är inte alla funktioner tillgängliga.
Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i
denna handbok.

KÄRA KUND, TACK FÖR ATT DU KÖPER 
VÅR PRODUKT!
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