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med Hjerterytmemåler Sn88 

 

 
 

 



App Download & Parring 
1. Hold ”hjem” knappen inde i nogle sekunder for at tænde uret.  
2. Scan den nedenstående QR-kode for at installere “YFit APP” eller download “YFit” fra 
App Store eller Google Play. 
 

 
 
3. Gå ind på appen for at forbinde med din enhed.  
- Step 1: Aktiver Bluetooth og GPS på din telefon  
- Step 2: Åben “YFit” appen og tryk på ”Tilføj enhed” for at forbinde.  
Vær opmærksom på at Bluetooth altid er tændt på din telefon, og at den ikke forbinder 
med andre enheder.  
 
Specifikationer: 
- Skærm: 1.28" IPS (240x240p) 
- Bluetooth version: v5.0 
- Batterikapacitet: 200mAh 
- Påkrævet app: YFit 
- Understøttet OS: Android 5.0+, iOS 9.0+ 
 
Smartwatch funktioner 
1. Skridttæller  
- Registrerer skidt, distance og forbrændte kalorier. 
2. Søvnkvalitetsmåler  
- Søvnmåler-perioden strækker sig fra kl. 20:00 til 10:00.  
3. Vejr  
- Du kan se dagens vejr og to dage frem (kræver appen YFit) 
4. Beskedsnotifikationer 
- Uret har en intern hukommelse til 5 beskeder. Nye beskeder vil automatisk overskrive 
ældre beskeder.  



5. Hjerterytmemåler  
6. Fjernbetjening til musik  
- Når du er forbundet med appen YFit, kan du kontrollere musik 
7. Mere/Indstillinger (stopur, find-phone, urskive, reset, sluk, slumretilstand, QR-kode, 
sport, vejrtrækning, lukkerhastighed, alarm) 
7.1. Sport (gå, løb, cykling, klatring, yoga, basketball, fodbold, badminton, sjipning og 
svømning) 
- Data vil synkroniseres med ”YFit” app. Hold hjem-knappen inde i et par sekunder for at 
pause eller lukke ”sport”.  
7.2. Vejrtrækning 
- Træning af vejrtrækningen hjælper med at reducere stress og forbedre vital kapacitet.  
7.3. Lukkehastighedsstyring til kamera 
8. Andre funktioner 
9. Stillesiddende påminder  
- Tænd ”YFit” appen for at aktivere/afbryde denne funktion. Den vil vibrere og alarmere, 
hvis ikke du har været aktiv i 1 time, eller hvis du har gået mindre end et bestemt antal 
skidt.  
10. Opkald påminder  
- Tænd YFit appen for at aktivere/afbryde denne funktion. Uret vil vise dine 
indkommende opkald og beskeder. Du kan afvise et opkald eller læse beskeder, men 
du kan ikke bruge det til at besvare opkald eller beskeder.  
11. Vibrerende alarm 
- Du kan sætte op til 5 alarmer.  
12. Aktiver skærm  
- Hæv dit håndled eller ryst din arm for at aktivere skærmen. 
13. QR-kode 
- Scan QR-koden for at downloade YFit appen. 
 
Opladning  
- Venligst oplad dit smartwatch fuldstændigt inden brug. Forbind den ene ende af det 
inkluderede kabel til uret og forbind den anden ende af kablet til en USB-port i en 
computer eller en oplader.  
- Brug ikke hurtig-opladere, brug en oplader med 500mA eller 1A med udgangseffekt.  
- Hvis ikke du vil bruge uret over en længere periode, er det vigtigt, at du oplader det 
hver 2 måned, og derefter slukker det, når det er fuldt opladt.  
- Hvis der kun er 5% batterikapacitet tilbage, vil uret automatisk skifte over til 
batteribesparende-tilstand. Alle funktioner vil være deaktiveret.  


