Xiaomi Haylou LS02 Vandtæt
Smartwatch med pulsmåler

Parring og download af app
1. Hold funktionsknappen nede for at tænde uret, hvorefter du vil se en QR-kode på
skærmen. Brug din telefon til at scanne QR-koden og installere den tilhørende
app. Du kan også scanne nedenstående QR-kode for at installere.

2. Åbn Haylou Fit-appen og tilføj din enhed.

NB:
-

-

Sluk venligst ikke for Bluetooth når du danner par mellem dine enheder.
Hvis du ikke formår at tilføje en enhed eller at uret ikke forbinder til din enhed,
skal du holde funktionsknappen nede i 3 sekunder og vælge fabriksindstillinger
på uret. Forbind endnu en gang til enheden.
Giv venligst uret en fuld opladning, før du bruger det for første gang (mere end 2
timer).

Sådan bruges det
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

På forsiden skal du trække ned fra toppen, for at åbne hurtige indstillinger.
På forsiden skal du trække op fra bunden, for at åbne kontrolpanelet.
På forsiden skal du swipe til højre/venstre, for at gå til forrige/næste side.
Når uret ikke er på forsiden, skal du swipe fra venstre hjørne til højre hjørne, for
at komme tilbage til forrige side.
På forsiden skal du røre touchskærmen i 3 sekunder, for at tilgå indstillinger for
urskivens udseende.
Hold funktionsknappen nede i 3 sekunder for at tænde/slukke.
Tryk på funktionsknappen for at vende tilbage til forsiden (åbner kun en side).
Tryk på funktionsknappen for at skifte til forrige side (åbner to sider).
Tryk på funktionsknappen for at pause/genoptage din træning (under træning).

Sådan oplader du
1. Oplad uret med opladerkablet og sørg for at alle pogo-pins har korrekt forbindelse til
hinanden.
2. Brug en kvalificeret adapter med en udgangsspænding på 5V og en udgangsstrøm
på 0.5A eller mere.
3. Hvis du ikke har brugt uret i lang tid, viser opladerikonet sig muligvis ikke før du
oplader uret i over 1 minut.
4. Hold venligst altid urets pogo-pins tørre.

Sådan har du det på
-

Tag venligst uret på og lad der være 1 fingers afstand mellem håndleddet og
uret. Juster venligst hvor stramt uret sidder på.
NB: Alt for løse armbånd kan påvirke pulsmålerens ydeevne.

