
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 acceptera alla
behörigheter, annars kommer alla funktioner inte
att vara tillgängliga.
Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet
i denna handbok.

1. Öppna kontrollpanelen: svep skärmen i
huvudgränssnittet från toppen till botten.
2. Öppna Meddelanden/Notiser: svep skärmen i
huvudgränssnittet från botten till toppen.
3. Öppna huvudmenyn: svep skärmen över
huvudmenyn från vänster till höger (Observera: på andra
gränssnitt återgår du till föregående gränssnitt om du
sveper från vänster till höger). 

 1. Sport:
* 13 sportlägen finns tillgängliga (löpning, gång,
cykling, klättring, yoga, hoppning, tennis,
baseball, basket, badminton, fotboll, rugby,
bordtennis)
* För löpning, gång, klättring och andra
sportlägen kan du klicka på skärmen för att visa
sportdata (steg, tempo, kalorier, avstånd och
varaktighet).
*status: steg, avstånd och kalorier registreras i
detalj och visas på klockan varje dag.
2. Pulsmätare: klockan övervakar kontinuerligt din
puls i 24 timmar (du måste slå på "Heart Rate
Monitor" i APP först), du kan också visa historiska
pulsdata i APP.
Obs: När den här funktionen är aktiverad ökar
strömförbrukningen och batteriets livslängd
förkortas.
3. Sömn: Klockan spårar din sömnstatus från kl.
18.00 till kl. 11.59 nästa dag. 

TILLÄMPNINGAR
1. Skanna QR-koden på klockans display med din
mobiltelefon (nedladdning av appen: Inställningar-
>App) och installera sedan Only Fit-appen. Du kan
också installera Only Fit-appen från
mobilappbutiken.
2. När du har aktiverat Bluetooth och installerat
appen öppnar du Only Fit, loggar in på Only Fit
och väljer sedan (G1-enhet att lägga till) på
enhetssidan och ansluter till den.
3. Om klockan inte ansluter till appen hittar du
inställningarna på klockan och trycker sedan på
"reset". Försök sedan ansluta till appen igen.
Viktigt: För att klockan ska kunna kopplas ihop
korrekt med din telefon måste den anslutas direkt
från appnivån med Bluetooth aktiverat, och inte i
telefonens inställningar.

Du kan välja typ av sport och visa klockans funktioner,
t.ex. pulsmätning, status, sömn, stoppur, meddelanden
och inställningar.
5. Statusgränssnitt: svep skärmen från höger till vänster
och läs den aktuella mätningen (t.ex. antal steg,
hjärtfrekvens, kcal).
6. Ändra utseendet på urtavlan: tryck och håll in
huvudgränssnittsskärmen i 3 sekunder så att klockan
vibrerar; du kan sedan svepa åt vänster eller höger för att
välja urtavla.
7. Slå på: Slå på den genom att trycka på strömknappen
och hålla den intryckt i 5 sekunder.
8. Snabbpaus/återuppta sport: tryck på strömknappen.
9. Tryck på strömbrytaren för att återgå till startsidan. Om
du befinner dig på den andra nivån av gränssnittet
kommer du tillbaka till den första nivån).

KÄRA KUND, TACK,  FÖR ATT HA KÖPT
VÅR  PRODUKT!

BERÖRINGSFUNKTIONER FUNKTIONER

Obs: Sömndata på klockan raderas klockan 18:00
varje dag, men du kan fortfarande kontrollera dina
historiska sömndata i appen.
4. Musik: klockan kan användas för att styra din
mobiltelefons musikspelare, den kan användas
för att spela upp, pausa eller hoppa över låtar (den
är endast kompatibel med den inbyggda
musikspelaren i din mobiltelefon, den kanske inte
är kompatibel med en spelare från tredje part och
du kan inte justera volymen på klockan).
5. Stoppur: klockan kan användas för att räkna
tiden.
6.  Meddelande: Klockan tar emot och visar
SMS/meddelanden/meddelanden från sociala
medier från din telefon.
7. Inställningar: Du kan stänga av eller återställa
klockan, kontrollera information om klockan och
ladda ner appens QR-kod.

1. Placera klockan på den magnetiska laddaren
och se till att laddningskontakterna på baksidan
av klockan är helt adsorberade på laddarens
metallkontakter. En full laddning tar cirka 3,5
timmar.
2. Anslut laddningskabeln till en vanlig USB-
laddare. Utgångsspänningen är 5 V och
utgångsströmmen är 1 A. Om klockan inte kan
slås på efter en längre tids icke-användning, torka
av laddningskontakterna på laddningskabeln när
du använder den igen för att avlägsna eventuella
rester av svett eller fukt.
Obs: (Om du inte använder klockan ofta, ladda
den en gång i månaden).

LADDNING
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Garantiservice:
1. Vid normal användning av produkterna, så länge
produkten inte uppvisar mekaniska skador som
orsakats av felaktig användning, kan
konsumenterna dra nytta 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.

-Bär inte klockan i duschen.
-Bär inte klockan i en uppvärmd pool, bastu eller
annan miljö med hög temperatur och fuktighet.
-Klockor bör inte bäras när man tvättar händer
eller ansikte eller när man arbetar med tvål eller
tvättmedel.
-Se till att tvätta bort salt och smuts från klockan
efter att du har varit i havet.

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.
- hudtemperaturen på handleden är för låg på
grund av vädret, vilket påverkar pulskontrollen.
2.Anteckningar om vattentålighet (trots att det är
en vattentät klocka):
Var uppmärksam på följande metoder, eftersom
de försämrar tätskiktet.

1.Låg batteriladdningsnivå:
Om batterinivån är låg, ladda enheten omedelbart
för att skydda batteriets livslängd.
2.Laddning: Använd inte klockan när den laddas.

3.Omgivningstemperaturen vid laddning över 50
grader C kan leda till överhettning, deformation
och bränning av enheten.
4.Simma inte, dyk inte och använd inte enheten
under vatten.
5.Enheten använder ett inbyggt batteri och det är
förbjudet att demontera det själv.
6.Undvik kontakt med ögon och hud om batteriet
brister och läcker ut.

PARAMETERS
Visa: Pekskärmsdisplay
Bluetooth: BT5.0
Material Beläggning: Zinklegering med
vakuumbeläggning
Material för remmen: Silikongummi
Batteri : 340 mAh litiumpolymer
Batteri och batteritid : Standby > 30 dagar
Arbetstid : 7 dagar (alla funktioner på)
Knapp : Sidoknappen för strömförsörjning
Laddningsläge : Magnetisk laddning
Vattentät: Vattentät nivå IP68
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