
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).

Ladda enheten i minst 2 timmar innan du använder den
för första gången.
Innan du använder enheten måste du ladda ner appen,
installera den och acceptera alla behörigheter, annars
kommer alla funktioner inte att vara tillgängliga.

Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i
denna handbok.

Fysisk knapp:
- Tryck länge på för att slå på/av enheten.
- Ett kort tryck slår på huvudskärmen på/av.
- Tryck kort på den valda funktionen för att återgå till
huvudskärmen.

Tryckknapp:
- Svep uppåt från huvudskärmen för att gå till klockans
huvudmeny.
- När du har valt en funktion startar du beröringsoperationen.
- Du kan avsluta den här funktionen genom att svepa till
höger.
- Svep till höger från huvudmenyn för att komma till
meddelandecentret.
- Svep till vänster från huvudmenyn för att mäta din puls.
- Svep nedåt från huvudmenyn för att komma till
Inställningar.

Den här produkten använder magnetisk laddning.
Anslut laddaren till USB-ingången och till enhetens bakre
laddningskontakter. När den är ansluten startar laddningen
automatiskt och laddningsikonen visas på skärmen.

En full laddning tar vanligtvis 2 timmar, enheten är i
standby-läge i upp till 30 dagar, 5-7 dagar i arbetsläge.
Använd inte klockan när den laddas.

Obs: Anslut inte den magnetiska laddningskabeln till två
kontakter samtidigt med ledande material eftersom det
kan orsaka en kortslutning.

När du har startat appen trycker du på "Enheter" (i det
nedre hörnet).
Gå sedan till "Push-notiser" och välj vilka meddelanden
du vill få. Du kan välja allt.
Funktionen "Inkommande samtal" är tillgänglig, välj det
här alternativet i appen för att aktivera den. När den här
funktionen är markerad visas inkommande samtal till
telefonen på klockan.
Funktionen "SMS-meddelanden" är också tillgänglig,
välj det här alternativet i appen för att aktivera den. När
du kontrollerar klockan visas de SMS-meddelanden
som skickats till telefonen.
För att visa meddelandena sveper du till höger på
startskärmen.

KÄRA KUND, TACK FÖR ATT DU KÖPTE VÅR
PRODUKT!

FÖRKLARING AV KNAPPARNA
För att ansluta klockan till din telefon måste du ladda ner
appen "TFit". Detta kan göras på två sätt:
1. Android/iOS-telefon:
För att ladda ner "TFit" måste du skanna QR-koden.
2. Android-telefon.
  "TFit" från Google Play.
IOS-telefon: Sök och ladda ner appen "TFit" från App
Store.

LADDNINGSINSTRUKTIONER TILLÄMPNINGAR ANMÄRKNING

När du har installerat appen slår du på Bluetooth och appen
på telefonen. Bekräfta meddelanden och andra
behörigheter som de ber om. Fyll i din personliga
information - gå till "My" (Min) längst ner i högra hörnet. För
att ansluta klockan klickar du i det nedre hörnet:
"Enheter" och sedan "Lägg till enhet". Telefonen söker efter
en bluetooth-enhet och väljer rätt modell (L8,).

UPPDATERINGAR AV TILLÄMPNINGAR
För att kunna använda aktuella program måste de
uppdateras regelbundet. Information om ansökan finns
i ikonen "My" i det nedre högra hörnet.
luetooth-protokollet skiljer sig åt mellan olika märken av
mobiltelefoner. Ibland är Bluetooth-anslutningen mellan
mobiltelefonen och smartklockan instabil. I det här fallet
startar du om Bluetooth och försöker ansluta igen. Du
måste göra vissa inställningar på telefonen för att få en
smidig dataöverföring.

Fyzické tlačítko:

- Språk/tid/datum: Synkroniserar datum, tid och språk från
telefonen när Bluetooth är ansluten. Uppgifterna
uppdateras när smartklockan har anslutit till appen.
- Huvudgränssnitt: Om du vill ändra huvudskärmens
utseende håller du den intryckt i 2 sekunder och kan
sedan välja ratten. När du har gjort ditt val väljer du det
med ett kort klick. Du kan välja mellan fyra rattar.
- Sömnmonitor: Smartklockan slås automatiskt på från
22:00 till 8:00. Du kan kontrollera alla detaljer om din
sömnkvalitet i appen. Om klockan är ansluten till
telefonen sparas uppgifterna om sömnkvaliteten
automatiskt i appen.
- Meddelanden: alla meddelanden som Facebook,
WhatsApp, SMS, e-post osv. Om du vill visa meddelanden
med innehåll måste du konfigurera telefonapparna så att
de visar detaljerna i Facebook- och WhatsApp-
meddelanden. Klockan visar de 5 senaste
meddelandena.

HUVUDFUNKTIONER

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.
2.Anmärkningar om vattentålighet (även om det är en vattentät
klocka):
Var uppmärksam på följande metoder eftersom de försämrar
tätskiktet.
-Bär inte klockan i duschen.
-Bär inte klockan i en uppvärmd pool, bastu eller annan miljö
med hög temperatur och fuktighet.
-Bär inte klockan när du tvättar händerna eller ansiktet eller när
du arbetar där tvål eller rengöringsmedel används - Tvätta bort
salt eller smuts från klockan efter nedsänkning i havet.

Man bör dock komma ihåg att trycket ständigt förändras
under dagen och att det också förändras med åldern. Ju
äldre en person blir, desto högre blir trycket. Andra normer
gäller även för barn och personer med kroniska
sjukdomar,
- Syresättning i blodet: SP02H är andelen syre i blodet.
Normen är 94-99 %. För att göra en mätning anger du
ikonen i O2-menyn. Efter korrekt mätning visas resultatet
på skärmen.
- Hjärtfrekvens: Vänta 2 sekunder innan mätningen
påbörjas. Mätningen görs genom att huden skannas med
ett grönt optiskt ljus. Om du vill stoppa mätningen för du
fingret åt höger eller vänster. Standarden för mätning av
hjärtfrekvensen är 60-90 slag per minut. Professionella
idrottare kan ha mindre än 60 slag per minut. Under
intensiv träning kan dock mätningarna vara så höga som
200 slag per minut.
- Sportlägen: Det finns 7 sportlägen att välja mellan:
promenader, löpning, cykling, klättring, simning, volleyboll
och badminton.
När du har valt en aktivitet klickar du på den och börjar
träna. Du kan ta en paus under aktiviteten och sedan
fortsätta. Beroende på aktiviteten registreras hjärtfrekvens,
förbrukade kalorier, vandringssträcka, antal steg och
hastigheten med vilken vi rörde oss.

GARANTI
Garantiservice
1. Vid normal användning av produkterna, förutsatt att
produkten inte har några mekaniska skador och inte har
orsakats av felaktig användning,
24 månader från inköpsdatumet kan konsumenterna dra nytta
av gratis garantiservice.
2. Konsumenter 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 eller nedsänkts.
i vatten.
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Du kan läsa dem och svepa för att läsa nästa meddelande.
Klockan vibrerar när du ringer ett samtal eller skickar ett
meddelande. Du kan också stänga av vibrationen under
ett samtal genom att trycka på den fysiska knappen.
- Statusfältet: utökas från startskärmen (svep nedåt). Status
för Bluetooth-anslutning, information om
energiförbrukning och ljusstyrka visas, liksom inställningar.
- Aktivitetsinformation: data som visas på huvudskärmen -
antal steg som gått, avstånd som gåtts och
kaloriförbränning under dagen. Uppgifterna lagras i appen.
Räknaren återställs till 24:00.
- Fjärrkontroll för musik. När du slår på musik på telefonen
väljer du musikikonen i smartwatch-menyn.
- Väder: vädret synkroniseras med klockans app.
Telefonen måste vara GPS-aktiverad och lokala
väderförhållanden kan erhållas under normala
nätverksförhållanden.
- EKG: Mätningar måste göras i appen. Efter att ha gått in i
ikonen på vänster sida "HOME" väljer du "ECG -
Measurement" och väntar 60 sekunder efter att mätningen
startat. När mätningen är klar visas hälsoindexet.
- Blodtryck: Håll händerna platta under mätningen.
Mätningstiden är cirka 48 sekunder. När mätningen är
korrekt visas resultatet på skärmen. Den accepterade
normen för systoliskt blodtryck är 120 mm Hg och för
diastoliskt blodtryck 80 mm Hg. 

VIKTIG INFORMATION- Larm: Du kan ställa in flera larm via appen.
- Stoppur. Klockan har en historik över de senaste 20
mätningarna.
- Timer: Ställ in den tid du vill räkna ner. När nedräkningen är
klar vibrerar klockan.
- Enhetskonfiguration:
Hitta din telefon: Tryck på den här funktionen så ringer din
telefon.
Bluetooth-kamera: För att använda det här alternativet
måste du låsa upp telefonen och gå in i appen, hitta
kamerafunktionen på klockan och röra den. Tryck sedan
bara på kamerabilden på klockan så tas bilden. Fotot sparas
i ett album på telefonen.
Stillasittande livsstil, påminnelser om vatten. För att göra
inställningarna går du in på ikonen "Device" i appen och
väljer "Bracelet Function Settings" (inställningar för
armbandets funktion).
- Ljus skärm när du lyfter handleden: inställd i appen "Lyft
upp handen för att lysa upp skärmen" - tillgänglig i
"Inställningar för armbandsfunktioner".
När du lyfter på handleden visas startskärmen.
När den här funktionen är aktiverad är strömförbrukningen
högre.
Dataöverföring: appen lagrar all data, oavsett om det är steg,
pulsmätning, sömnkvalitet eller sportläge.
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