
Brugervejledning til vandtæt 
smartwatch med hjerterytme-måler 

KW10 Pro til kvinder 

 



Specifikationer: 
- CPU: NRF52832 
- Bluetooth: V5.0 
- Hukommelse: RAM 64KB+ ROM 512KB+ ekstern udvidelse 128Mb 
- Opløsning: 240 x 240 
- Display: 1.09-tommer 
- Opladningsmetode: magnetisk opladning 
- Batteri: 180mAh polymer-batteri 
- Vandtæthed: IP68 
- Dette KW10 Pro smartwatch understøtter følgende sprog: Engelsk, tysk,         

fransk, italiensk, spansk, portugisisk, polsk, tjekkisk, russisk, thai,        
vietnamesisk, japansk, kinesisk  

 
Primære funktioner 
Tænd uret ved at holde sideknappen nede i 3 sekunder. Tryk for at vække              

den fra standby. Sluk uret ved at holde sideknappen nede i 3 sekunder. 
Hold urskiven nede for at åbne ur-interfacet. Skub til højre/venstre for at se             

alle slags ur-interfaces og tryk blot på den du skal bruge. Skub op for at åbne                
Hovedmenuen, skub ned for at se Statuslinjen, skub til højre for at åbne Beskeder              
og til venstre for at åbne Genvejsmenuen. 

Klik på skridttæller-ikonet for at se din historikdata. Swipe skærmen til højre            
for at åbne den forrige menuside eller tryk på sideknappen for at vende tilbage til               
ur-interfacet. 

Urets standard søvnovervågning er fra 22:00 til 08:00. Hvis du har dette            
KW10 smartwatch på mens du sover, kan du tjekke søvntiden kl. 08:00 om             
morgenen. Når uret er forbundet til appen, vil al din søvndata automatisk blive             
synkroniseret.  

Tryk på “Find iPhone”-ikonet for at finde den forbundne enhed. Swipe           
skærmen til højre for at vende tilbage til den forrige menuside eller klik på              
sideknappen for at vende tilbage til ur-interfacet. 

Funktionen til kvinder lader dem indstille deres menstruationscyklus. Når du          
har forbundet til appen og indstillet din cyklus, vil der være en genvej til funktionen               
på uret. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



F Fit-appen 
Scan QR-koden nedenfor og download F Fit-appen. 

 

 
For at forbinde til appen skal du vælge Log ind eller Registrering og følge              

trinnene. Når du er logget ind skal du trykke på ur-ikonet i bunden, for at åbne                
Udstyr-siden. Klik på “Forbind ny enhed” og gå til siden “Vælg enhed”. Klik på              
billedet af KW10 uret og tryk på “Forbind”. Vælg manuel forbindelse, find urets             
Bluetooth navn og tryk på det.  

 


