
Brugermanual til Lemonda Smart
QW13 Smartwatch



Specifikationer
- Model: QW13
- Display: 1.28'' touch farveskærm
- Batterikapacitet: 150mAh
- Bluetooth version: 4.2
- Anvendelsestid: op til 7 dage
- Standbytid: op til 15 dage
- Vandtæt certificering: IP67
- Remmens materiale: silikone
- Understøttede sprog på smartwatchet: Engelsk, Forenklet Kinesisk, Italiensk,

Spansk, Japansk, Arabisk (baglæns), Tysk, Russisk
- Understøttede sprog på appen: Russisk, Tyrkisk, Hebraisk, Tysk, Italiensk,

Tjekkisk, Japansk, Fransk, Polsk, Thai, Forenklet Kinesisk, Traditionel
Kinesisk, Finsk, Engelsk, Portugisisk, Spansk, Arabisk

- System kompatibilitet: Android 5.0 og nyere, iOS 10.0 og nyere

Opladning af smartwatchet
Venligst oplad smartwatchet inden første brug. For at oplade det skal du

sætte opladningskablet i en stikkontakt (ikke inkluderet) eller en computer og
forbinde den anden ende til smartwatchet. Opladningstiden er omkring 1,5 til 2 timer.

Bluetooth parring og ”Youth Health” app
Tænd smartwatchet og aktiver Bluetooth og GPS. Download og installer

”Youth Health” appen via Google Play Store (Android), App Store (iOS), eller scan
QR-koden nedenfor.



Når installeringen er fuldendt, skal du åbne appen og gå til ”Device”, derefter
tryk på ”Add Device” og vælg så dit smartwatch fra listen. Så snart smartwatchet og
enheden er forbundet, vil smartwatchet automatisk synkronisere dato, klokkeslæt og
sprog.

Efter installeringen skal du højst sandsynligt udfylde dine personlige
informationer såsom køn, vægt m.m. De følgende funktioner virker kun, hvis appen
er forbundet med smartwatchet.

● Notifikationer – Inkluderer opkaldsnotifikationer, SMS, push-beskeder fra
andre apps

● Pulsmåler – åben pulsmåling, indstil tidsperiode for målingen og smartwatchet
vil måle din puls på det angivne tidspunkt

● Tag et billede - brug smartwatchet til at styre kameraet på din telefon
● Find enheden – smartwatchet vil vibrere og skærmen vil lyse op
● Forstyr ikke-tilstand – alle notifikationer, på nær alarm, vil være slukkede
● Hæv hånden – når denne funktion er tændt, vil skærmen automatisk

tændehver gang du hæver hånden


