
Brugermanual til Business Style
Vandtæt Smartwatch med Pulsmåler

G20



Specifikationer
- Skærm: HD 1.3" med fuld touch
- Forbindelse: Bluetooth 4.0
- Vandtæt certificering: IP67
- Batterikapacitet: 290mAh
- Systemkompatibilitet: Android 4.4+, iOS 8.0+

1. Urrem
2. Opladningsport
3. Højttaler
4. Pulssensor
5. Skærm
6. Strømknap



Installering af ”FunWear” appen og funktioner
For at installere appen ” FunWear”, skal du søge efter den i Play Store eller

App Store, eller du kan scanne QR-koden nedenfor.

1. Skridt: Tegner et diagram baseret på antallet af daglige skridt, aflagte
distancer og forbrændte kalorier. Viser anbefalede antal skridt pr.
dag/uge/måned.

2. Søvn: Registrerer søvndata i grafform pr. dag/uge/måned ved hjælp af
dataene
fra dit smartwatch, og udregner den daglige søvnkvalitet og varighed.

3. GPS (løb): Under din løbetur registrerer GPS’en på din telefon din løberute,
hastighed, aflagt distance, forbrændte kalorier, registrerer dine fremskridt
m.m.

4. Pulsmåler: Viser detaljerede oplysninger om din puls pr. dag/uge/måned.
5. Blodtryk: Viser oplysninger om dit blodtryk hver dag/uge/måned.



Funktioner på dit smartwatch
Skiftende interface-funktion: Swipe op for at indtaste (kort besked), swipe ned

(urskive) swipe venstre for at komme til menuen, swipe op (vend tilbage).
Indstillinger for opkald: Åben Indstillinger på telefonen og gå til Bluetooth for at

finde den tilsvarende adresse på dit smartwatch. Du kan se din telefonbog,
opkaldshistorie og andet på dit smartwatch.

Data: Hold styr på træningstiden, skridt, kilometer og dagens forbrændte
kalorier. Uret holder også øje med dyb og let søvn.

Pulsmåler: Et langt tryk på Pulsmåling for at måle din aktuelle pulsværdi. Det
kan vise data for dine sidste 10 pulsmålinger.

Blodtryksfunktion: Et langt tryk på Blodtryk for at måle din aktuelle
blodtryksværdi. Det kan vise data for dine sidste 10 blodtryksmålinger.

Sport-tilstand: Et langt tryk for at komme til Sport-tilstand. Der er fem
sport-tilstande: gang, løb, cykling, sjipning og fodbold. Klik på en sport-tilstand og
start registreringen af tid og forbrændte kalorier.

Besked: Du kan tjekke beskeder til enhver tid, så snart du har forbundet din
telefon via Bluetooth.

Besked: Når der er QQ, WeChat, indgående opkald, SMS’er og andre
notifikationer på din telefon, vil uret vise tilsvarende notifikationer.

Find min enhed: Find din telefon ved hjælp af dit smartwatch eller find dit
smartwatch ved hjælp af din telefon.

Musik kontrol: Når du er forbundet med en telefon, kan uret styre afspilleren
på telefonen. Når telefonen spiller musik, kan du trykke et langt tryk for at spille eller
pause musikken, skifte sang eller afspille forrige sang.

Indstillinger: Et langt tryk på Indstillinger for at vælge andre funktioner, såsom
stopur, justering af lysstyrke og luk ned.

Fjernstyret kamera: Kontroller kameraet fra uret.
Andre funktioner: Påminder om opladning, opgrader-påminder, opkald ID,

alarm, lommeregner, håndtering af filer, profilregistrering, stopur, kalender,
automatisk sprogtilpasning m.m.


