
Du bör läsa hela bruksanvisningen noggrant
innan du börjar använda den. Vi rekommenderar
att du endast använder originalbatteriet,
laddaren och tillbehören som ingår i det kit 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 mellan olika modeller eftersom
handboken är en allmän beskrivning av
smartklockan och vissa modeller kan avvika 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 godkänna 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 DU HAR KÖPT VÅR

PRODUKT!SE
LADDNINGSINSTRUKTIONER

Ladda klockan med den lämpliga laddaren
som ingår i paketet. Klockan startar automatiskt
när den laddas.

Ladda ner och installera appen SMART TIME
PRO så att klockan kan synkronisera data från
appen.  Med appen kan du sätta upp mål,
analysera data och mycket mer.
Appen SMART TIME fungerar med iOS 8.0 och
Android 4.4. 

AKTIVATION

FUNKTIONER
1. Växla om på ratten
På klockans startsida trycker du länge på för att
öppna de olika rattarna och sveper sedan för att
välja det du vill ha.

2. Nyckelbrytare med hög hastighet
Skjut ratten för att komma in i gränssnittet med
höghastighetstangenter, du kan ställa in BT3.0,
volym, språk, bakgrund, inställningar,
vibrationer, lumianans, gest, tema, larm, klocka
och flygplansläge.

3. Hjärtfrekvens
Tryck på nedåtknappen på startsidan för att snabbt
komma till pulsgränssnittet. Du kan också
kontrollera din puls från menyn -> Hjärtfrekvens.Bär
klockan på rätt sätt. Öppna pulsfunktionen på
klockan, mät manuellt.

4.Sportlägen
För att komma in i sportläget är det bara att skjuta
klockan till höger, du kan också komma in i det från
huvudmenyn -> Sportläget. Den smarta klockan
stöder olika sporter, t.ex. inomhuslöpning,
utomhuslöpning, cykling, klättring, maraton och
många fler.

5.Pedometer
Om du sveper upp på sidan av huset kan du
kontrollera steg, puls, kalorier och distans för den
aktuella dagen. Du kan också kontrollera pulsen
från huvudmenyn -> stegräknare.

6. Ringande
Sportversionen stöder endast Bluetooth-
anslutningar, i stället för de som använder ett SIM-
kort, det finns två versioner av stöd för
telefonsamtal: : efter att ha upprättat en Bluetooth
3.0-anslutning kommer rösten automatiskt att
ljuda från klockan eller så kan du växla telefonen
för att svara eller ringa med följande metod

7. Sömnmätare
Klockan övervakar din sömn när du bär den. Du
kan kontrollera dina sömnuppgifter i appen efter
att du har synkroniserat dina sömndata med
appen.

8. Fjärrkontroll
Med den här funktionen kan du fjärrstyra
mobilkameran och ta foton.

9. Stillasittande livsstil
Att sitta för länge är inte bra för hälsan. Du kan
ställa in klockan på din klocka eller app för att
påminna dig om att röra på dig.

PARAMETERS
Handledslängd: 271 mm (inklusive urtavla)
Handledsbredd: 22 mm
Vikt: 66 g 
Batteri: 320 mAh litium-polymer
1,3 tums skärm
Kontroller: pekskärm
Bluetooth: 3.0 och 4.0
Vattentät: IP67 (vattentät, endast under dagliga
aktiviteter. Den är vattentät när det regnar eller när
du tvättar händerna. Bär den inte när du tvättar
bilar, simmar, dyker eller duschar.

4.Vänligen simma inte, dyk inte och använd inte
utrustningen under vatten.
5.Enheten använder ett inbyggt batteri och får inte
demonteras separat.
6.Om batteriet går sönder eller läcker, undvik
kontakt med ögon och hud.

1.Skydd:
-Skölj 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.Vattentäta anteckningar (även om det är en
vattentät klocka):
Följande metoder bör noteras, eftersom de
försvagar vattentätheten.

MÅLNINGAR

VIKTIG INFORMATION

Garantiservice:
1. Vid normal användning av produkter, så länge
produkten inte har några mekaniska skador och
inte har orsakats av felaktig användning,24
månader från inköpsdatumet kan
konsumenterna utnyttja gratis garantiservice.
2. Konsumenten kan inte utnyttja garantin om:
A. de orsakade skadan själva,
B. garantiperioden har löpt ut,
C. de har inte använt produkten i enlighet med
bruks- och underhållsinstruktionerna,
D. Produkterna har demonterats, reparerats 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

1.Lågt batteri:
Om batterinivån är låg bör du ladda enheten
omedelbart för att skydda batteriets livslängd.
2.Charging:
Använd inte klockan när den laddas.
3.Omgivningstemperatur under laddning ovan 
50 grader C kan leda till överhettning,
deformation och bränning av enheten.
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