Brugermanual til vandtæt bluetooth
fitness aktivitetsmåler KH20

Specifikationer
-

Bluetooth version: BLE 5.0
Display størrelse: 0.96"
Opløsning: 80x160
Batterikapacitet: 200mAh
Arbejds- og standbytid: 10-15 days
Vandtæt certifikat: IP67
Dimensioner: 19.7x12.5x70x224mm
Kompatibel med: Android 4.4 or above; iOS 9.3 or above
Vægt: 25g
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Farve display
Hjerterytme IC
Touch knap*
TPU rem

*Touch knap: Tryk én gang for at skifte grænseflade eller valgmulighed; tryk
og hold for at komme til den valgte funktion på aktivitetsmåleren.

Opladning af aktivitetsmåleren
Fjern forsigtigt remmen og tilslut USB-stikket til en computer eller en
strømadapter (ikke inkluderet I pakken).

For at garantere sikkerheden og pålideligheden af dette device er det nødt til
at være tilsluttet en strømkilde med følgende specifikationer:
- Input: 100-240V, 50Hz-60Hz, 0.25A
- Output: 5V, 2A
Det anbefales ikke at tilslutte aktivitetsmåleren en anden strømkilde end de
ovenstående da dette kan ødelægge aktivitetsmåleren.

Download den påkrævede App
Søg efter appen KeepHealth I Google Play eller App Store eller scan QR
koden nedenfor. Appen kræver Android 4.4, eller nyere og iOS 9.3 eller nyere.
Vær opmærksom på at godkende appens tilladelser da der ellers kan være visse
funktioner, som ikke kan benyttes (for eksempel indgående opkald og andre
beskedsnotifikationer).

Tilslut din smartphone
Inden du tilslutter, er du nødt til at aktivere bluetooth på din telefon.
Tilslutningen skal foregå i appen og ikke gennem telefonindstillinger. Når du tilslutter,
skal du være opmærksom på, at aktivitetsmåleren er tæt på din telefon. Gå til “find
enhed” i appen og bluetooth siden vil åbnes. Find den korrekte måler, indtast navnet
og vælg “tilslut”.

Tip: for at undgå signalforstyrrelser kan du fjerne andre bluetooth enheder
nær aktivitetsmåleren.

-

For at frigøre måleren fra appen skal du gøre følgende:
For Android telefon: gå ind på appen og tryk på “frigør device”. Tryk “ja” på
pop-op-vinduet for at bekræfte frigørelsen.
For iOS telefon: For at afbryde skal du følge trinene som for Android telefoner.
Herefter går du ind på iPhone indstillinger -> Bluetooth -> Glem device.

Notifikationer
Du kan tillade notifikationer, indgående opkald, SMS, påmindelser, og alarmer
I appen KeepHealt. For at bruge påmindelser og notifikationer er du nødt til at
godkende appens tilladelser. Venligst geninstaller appen KeepHealt hvis
notifikationerne ikke fungerer og sørg for at godkende alle tilladelser appen kræver.

