
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. Du måste ladda ner och
installera appen och acceptera alla behörigheter
innan du använder enheten, annars kommer alla
funktioner inte att vara tillgängliga.
Företaget förbehåller sig rätten att ändra innehållet i
denna handbok.

För att ladda hälsostången drar du i remsan bredvid
skärmen så att USB-porten kommer fram och sätter
sedan in spetsen i en USB-port.
Slå på: Håll touchknappen intryckt längre. 
För att stänga av: växla skärmen till sidan för att
stänga av klockan och håll touchknappen intryckt
längre.

2.3 Den smarta klockan kan automatiskt övervaka
din kvällssömn, tryck på skärmen och växla till
sömnskärmen för att kontrollera kvaliteten på din
sömn. När du aktiverar den här funktionen
manuellt kan klockan registrera data från
eftermiddagssömn och ostandardiserade
sömntimmar (t.ex. när du arbetar på natten).
Uppgifterna skickas till appen. Sömnmätning är
möjlig mellan 22:00 och 8:00.
2.4 Tryckmätning: För att göra en mätning, sök
efter tryckmätning i klockmenyn så startar
mätningen automatiskt. Händerna ska ligga platt
på kroppen och klockan ska tryckas stadigt mot
huden. Den accepterade normen för systoliskt
tryck är 120 mm Hg och för diastoliskt tryck 80 mm
Hg . Man bör dock komma ihåg att blodtrycket
fluktuerar konstant under dagen och även
förändras med åldern. Ju äldre en person är, desto
högre är trycket. Det finns också olika normer för
barn och personer med kroniska sjukdomar.
2.5 Löpning, sportläge: hitta sidan "RUN" i klockans
meny och håll in displayen för att starta funktionen.
Om du vill avsluta mätningen eller avsluta
funktionen rör du vid skärmen och bläddrar
genom alternativen. Håll kvar skärmen för att
bekräfta ditt val.

KÄRA KUND, TACK FÖR ATT 
DU KÖPER VÅR PRODUKT!

Innan klockan används för första gången måste den
laddas och aktiveras.

FÖRSTA ANVÄNDNINGEN 

FUNKTIONER

1.1 Du måste ladda ner appen "WoFit" för iOS-
telefoner och appen "morePro" för Android med
hjälp av en särskild butik eller QR-kod.

LADDNINGSINSTRUKTIONER

TILLÄMPNINGAR

1.2 När du har installerat appen aktiverar du
Bluetooth och appen på din telefon. Bekräfta
anmälan och andra begärda behörigheter. 
Skapa ett konto, fyll i din profil med uppgifter som
namn, ålder, vikt osv. och följ appens instruktioner.

1.3 Använd touchknappen längst ner på skärmen för
att växla mellan funktioner.

2.1 För att göra en EKG-mätning anger du EKG-
alternativet som finns på smartklockan och håller in
skärmen för att starta mätningen. Håll fast
metallplattan på klockans framsida under
mätningen. Klockans elektroder måste fästas på
huden. Resultatet finns i appen. 
2.2 Enheten kan automatiskt registrera vissa dagliga
aktiviteter (antal steg, avstånd, förbrända kalorier).

2.6 Tid och datum : Enheten synkroniserar datum
och tid från din telefon när smartklockan är ansluten
till appen.
2.7 Pedometer: räknar antalet steg som du har tagit
under en dag. Vid midnatt återställs klockan.
2.8 Aktivitetsinformation: data som visas på den
andra skärmen - antal steg, tillryggalagd sträcka och
förbrukade kalorier under dagen. Uppgifterna sparas
i appen. Räknaren återställs till 24:00.. 
2.9 Övervakning av blodsyresättning: välj SpO2
blodsyresättning från klockmenyn. Efter mätningen
visas resultatet på klockans display. Normen är 94-99
%.
3.0 Stoppur: För att aktivera stoppurfunktionen på
klockan måste du aktivera den i appen. Gå till
"inställningar", sedan till "enheter" och aktivera
alternativet "stoppur".

3.1 Samtalsvarningar: När någon ringer till din
mobiltelefon varnar enheten dig med en vibration, och
du kan stänga av samtalet på klockan.
Du kan stänga av eller avvisa samtalet på klockan.

NYHETER

Under EKG-mätningen ska du bära klockan på
vänster hand och hålla fingret på metalldelen
framför klockan.
Under EKG-mätningen ska du se till att elektroden
på undersidan av klockan sitter ordentligt mot
huden; om den inte sitter tillräckligt bra, fukta
huden med vatten.
Rör dig inte och prata inte under testet.
När du mäter sömnen ska du se till att klockan är
nära huden. 
Om syretillförselsignalen är för svag, ta bort
klockan och placera fingret på sensorn på
undersidan av klockan.
Den här enheten är inte en medicinsk utrustning,
mätningarna är endast vägledande.
Den sensor som används för att mäta sömn är
baserad på acceleration, så att ligga stilla kan
betraktas som sömn.

VIKTIG INFORMATION

Garantiservice:
1. Vid normal användning av produkter, så länge
produkten inte har någon mekanisk skada och inte
orsakas av felaktig användning, 24 månader från
inköpsdatumet kan konsumenterna utnyttja gratis
garantiservice.
2. Spotřebitelé nemohou uplatnit záruku, pokud:
A. skadan är självförvållad,
B. garantiperioden har löpt ut,
C. de har inte använt produkten i enlighet med bruks-
och underhållsinstruktionerna,
D. demonteras, repareras eller nedsänks i vatten.

GARANTI

-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, eller när du arbetar med tvål eller
tvättmedel.
-Tvätta bort salt och smuts från klockan efter att
du har varit i havet.

1.Låg batterinivå:
Om batterinivån är låg ska du ladda enheten
omedelbart för att skydda batteriets livslängd.

2.Laddning:
Använd inte klockan när den laddas.

3.Omgivningstemperatur under 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.Apparaten använder ett inbyggt batteri och får inte
demonteras separat.

6.Undvik kontakt med ögon och hud om batteriet
brister och läcker ut.

1.Säkerhet:
-Rengör klockan med en mjuk trasa för att undvika
att skada klockan och armbandet. 
(använd rent vatten eller havsvatten)
-säkerställ att pulslinsen på klockan är nära huden.
-Hudtemperaturen på handleden är för låg på
grund
 av väderleken, vilket påverkar pulskontrollen.

2.Anmärkningar om vattentålighet (även om det är
en vattentät klocka):
Var uppmärksam på följande metoder eftersom
de försämrar vattentätheten.

1. Ändra sköldens utseende: öppna appen, gå till
"inställningar" -> "enheter" -> "ansiktsstilar" och ställ in
ansiktet.
2. Ställ in ditt dagliga stegmål: Gå till inställningar ->
"inställningar" -> "mål" och ställ in dina mål.
3. Återställ enheten till fabriksinställningar: gå till
inställningar -> "inställningar" och klicka på "radera
enhetsdata". 
4. Kontinuerlig pulsmätning: Gå till "inställningar",
sedan "växla inställningar" och välj "Automatisk HR-
detektering".
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FUNKTIONER SOM FINNS I APPEN

HÅRDVARUKRAV

iOS 9.0 eller senare
Android 4.4 eller senare
Stöd för Bluetooth 4.0

3.2 Meddelandevarningar: När ett nytt meddelande
kommer till telefonen vibrerar enheten.
OBS: 
Anslutningen till telefonen måste vara bra för att
meddelanden och samtal ska kunna tas emot på
klockan. Om du vill att klockan ska få meddelanden
och samtal måste du aktivera det här alternativet i
appinställningarna. Gå till appen "Inställningar" och
klicka på "Enheter" -> "Meddelanden" ->
"Meddelanden" och välj de appar som du vill få
meddelanden från.
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