
Brugermanual til Elegant Vandtæt
Smartwatch med Pulsmåler H1 til

Kvinder



Specifikationer
- Android system: Android 4.4 og iOS 8.0 version eller nyere
- Materiale: Zinklegering
- Skærmstørrelse: 1,04 tommer
- Batterikapacitet: 140mAh
- Forbindelse: Bluetooth 4.0 BLE
- Opladningstid: omkring 2 timer
- Størrelse: 36 x 48,5x12 mm
- Remmens størrelse: 14 x 120mm
- Vægt: 43g
- Understøttede sprog: Engelsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Spansk, Portugisisk,

Polsk, Kinesisk, Japansk, Russisk, Malaysisk

NB: Sørg for at genoplade smartwatchet inden første brug og aktivering.

”WearHealth” appen
H1 smartwatch kræver en forbindelse til din enhed. Download derfor appen

ved at søge efter den i App Store eller Google Play Store, eller scan QR-koden
nedenfor:

For at forbinde smartwatchet med din enhed skal du åbne appen, tryk på
”Connect a bracelet” og klik på modellen for dit smartwatch for at parre.

Når du succesfuldt har parret din smartphone, vil din bevægelse og søvn blive
registeret, analyseret og synkroniseret.

Når du tager dit smartwatch i brug for første gang, skal du sørge for, at det er
fuldt opladt. Hvis ikke det vil tænde på grund af lavt batteriniveau, skal du oplade det
fuldstændigt, og det vil herefter tænde automatisk.

Når dit smartwatch er slukket, skal du holde touch-knappen nede i 5 sekunder
for at tænde det. Så snart at det er tændt, kan du se antallet af forbrændte kalorier,



aflagt distance, puls, blodtryk, søvnanalyse. Du kan også se notifikationer, beskeder,
opkald, e-mails m.m.

Påmind-funktion
Du kan indstille forskellige typer af påmindelser ved brug af appen

”WearHealth”. Det eneste du skal gøre, er at gå til “Device management” i appen,
derefter gå til “More reminds” og indstille start- og sluttidspunkt for påmindelsen.

Opkald-påminder: gå til “device management” og åben “call reminder”. Ved
ethvert indgående opkald vil armbåndet vibrere og vise nummeret på skærmen. Tryk
og hold nede i 3 sekunders for at afvise opkaldet.

SMS-påminder: gå til “device management” og åben “SMS reminder”. Ved
enhver SMS vil armbåndet vibrere og vise navn på afsender og beskedens indhold.

Direkte notifikation-påminder: Indstil notifikationer for fx WeChat, QQ,
Facebook, Twitter, osv. i “more remind”

Andre funktioner
Indstil ur: Gå til “device management” i appen, åben “set clock” og tryk + for at

indstille klokkeslæt og dato. Tryk OK for at bekræfte.
Ryst for at tage et billede: Gå til “me” på appen og klik på “shake to take a

photo”, din telefon vil gå i foto-tilstand, og der vil være et foto-ikon på armbåndet.
Ryst armbåndet og telefonen vil automatisk tage et billede.

Løft håndled for at hæve lysstyrken: Tryk på “wrist lifting for brightening”.
Under standby-tilstand skal du løfte håndleddet for at hæve lysstyrken, og derefter
gå til hovedgrænsefladen.

Pulsmåling: Tryk på “heart rate monitoring” og armbåndet vil automatisk måle
pulsen og uploade data.


