
Det finns två sätt att installera appen:
1. Välj ikonen "Snabbsvar" 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.

      

Data som registrerats under dagen raderas från enheten
klockan 00:00 varje dag.

3. Pulsmätare.
Tryck länge på ikonen på displayen för att aktivera
pulsmätarfunktionen.

Läs hela bruksanvisningen noggrant innan du använder
den. Vi rekommenderar att du endast använder
originalbatteriet, laddaren och tillbehören 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 från modell till modell, eftersom handboken
är en allmän beskrivning av smartklockan kan vissa
modeller skilja sig från standarden).
Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i
denna handbok.

1. Ladda ner F Fit-appen
För att synkronisera smartklockan med din smartphone
måste du först installera appen.

INTRODUKTIONSSIDA
AKTIVATION 

Starta appen, sök i listan över tillgängliga enheter, välj din
smartwatch och anslut den. 
Till den.  Aktivera Bluetooth på din smartphone och
smartwatch (se till att båda enheterna är synliga för
externa enheter). När kopplingen och synkroniseringen
är klar är klockan redo att användas.

2. Pedometer, kaloriräknare, avstånd som tillryggaläggs.
När enheten slås på aktiveras automatiskt funktioner
som stegräknare, kaloriräknare och tillryggalagd
sträcka. Uppgifterna visas i realtid.
När enheten är kopplad till bluetooth-appen
synkroniseras sportfunktionerna i realtid. Data från
enheten skickas till smartwatch-appen om Bluetooth är
aktiverat på båda enheterna.

1. Att välja ett ämne.
Tryck länge på touchknappen i gränssnittet för att välja
ett tema. För att komma in i teman rör du vid skärmen
kortfattat så ser du vad du har att välja mellan. Om du
bestämmer dig för ett tema måste du hålla det längre. 

FUNKTIONER

2. Ladda ner från den officiella Google Play-butiken.
Detta gör du genom att logga in på Google Store och
söka efter appen "F Fit". Installera den sedan.
Innan du laddar ner appen bör du kontrollera vilket
operativsystem din smartphone använder.
Kompatibel med iOS 9.0 och senare och Android 5.0 och
senare

SAMMANKOPPLING AV ANORDNINGAR

INSTÄLLNINGAR FÖR ARMBAND

Lyft spakarna med ett tunt verktyg från rätt sida och se
till att inga delar böjs.

KÄRA KUND, TACK FÖR ATT DU HAR KÖPT 
VÅR PRODUKT!

Spännets läge i sadeln är anpassat till spåret på den
motsatta sidan av remmen.

Ladda smartklockan innan du använder den för första
gången.

Ett nätarmband är en mycket bra lösning eftersom det
gör att du kan anpassa armbandets omkrets till din
handled.

Ladda smartklockan helt innan du använder den för
första gången. När du har laddat, rör vid displayen i 3
sekunder och enheten slås på, dvs. startskärmen visas.

Tryck och håll in pulsgränssnittet eller tryck kort på
knappen för att återgå till huvudmenyn.
Mätningshistoriken visas på huvudgränssnittet för puls.
Apparaten ska bäras stadigt på handleden medan du
övervakar hjärtfrekvensen.

4. Sömnövervakning.
Standardtiden när enheten övervakar sömnen är från
22:00 till 8:00.

SPORTS MODES

Om du använder sömnmedel kan du kontrollera hur länge
du sov i natt på morgonen.

- Körning,
- promenader, 
- klättring, 
- cykling, 
- simning, 
- bordtennis

För att starta övningen håller du in touchknappen tills
den vibrerar. Datum, antal steg och puls visas när du
börjar träna.

STOPER
Stoppuret startas genom att du trycker länge på
touchknappen i stoppurgränssnittet. En enda beröring
startar och stoppar timern. 

PÅMINNELSEFUNKTION

1. Aktivera appen för att påminna dig om en tidigare
schemalagd händelse. Den visar när den schemalagda
händelsen börjar och skickar information om när den ska
avslutas.

-Bär inte klockan i duschen.
-Bär inte klockan i en uppvärmd pool, bastu eller annan
miljö med hög temperatur och luftfuktighet.
-Bär inte klockan om du tvättar händerna eller ansiktet eller
utför uppgifter som innebär användning av tvål eller
rengöringsmedel.
-Tvätta bort salt och smuts från klockan efter att du har
varit i havet.

Skärm: 0,96" IPS
Vattentät: IP68

VIKTIG INFORMATION

-säkerställ att pulslinsen på klockan är nära huden.
-Hudtemperaturen på handleden är för låg på grund av
vädret, vilket påverkar pulskontrollen.

PARAMETERS

Om du inte följer dessa instruktioner kan batteriets
livslängd förkortas eller leda till skador på utrustningen,
brand, kemiska brännskador, elektrolytläckage eller
personskador.
-Utsätt inte enheten för värmekällor eller platser med
hög temperatur.
-Använd inte i extrema miljöer
-Kontakta din lokala avfallshantering i enlighet med
lokala bestämmelser.

BATTERIER (VARNING)

GARANTI
Garantiservice:
1. Vid normal användning av produkter, om produkten
inte är defekt genom omänskligt ingripande, från och
med inköpsdatumet har konsumenterna gratis
garantiservice, månader. 
2. En av följande omständigheter där konsumenten inte
kan utöva sina garantirättigheter och intressen:
A. självförvållad skada
B. efter det att garantiperioden har löpt ut.
C. underlåtenhet att följa bruksanvisningar, underhåll
och skador på produkten.
D. demontera, reparera produkter, dränka i vatten utan
tillstånd,

Hjärtfrekvens: optisk hjärtfrekvens
Bluetooth: 4.0
Sensor
Accelerometer, steganalys, återkallande av sittande
läge, återkallande av sömnläge
Batteri: 120mAh
Systemstöd: Android 5.0+, IOS 9.0+
Port: laddningStoppurgränssnittet avslutas genom att du trycker länge

på touchknappen.

Ett långt tryck på touchknappen stoppar rörelsen och
visar de aktuella träningsuppgifterna, medan ett enkelt
tryck stänger av sportläget.

2. Varningar för inkommande samtal. 
Numret som samtalet kommer från visas på startskärmen.
3. SMS-meddelanden.
4. Meddelanden från appar för sociala nätverk som
WeChat, QQ, Facebook, Twitter osv.

 2.Anteckningar om vattentålighet (även om det är en
vattentät klocka):
 Var uppmärksam på följande metoder eftersom de
försvagar vattentätheten.
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1.Skydd:
-Rengör klockan med en mjuk trasa för att hålla klockan och
armbandet rena (använd rent vatten eller havsvatten).

SMARTWATCH FÖR KVINNOR
WKW10 

Bruksanvisningar


