
Brugervejledning til vandtæt L16
smartwatch med EKG og pulsmåler



Specifikationer
- Skærm: 1,3", Retina TFT
- Skærmopløsning: 360 x 360
- Processor: Realtel RTL8762C
- Hovedfrekvens: 40 MHz
- Hukommelsesplads: RAM: 128 KB, ROM: 128KB + ekstern 128 MB
- Vandtæt certificering: IP68
- Forbindelse: Bluetooth 5.0
- Batterikapacitet: 290mAh
- Virketid: op til 7 dage
- Opladningstid: fuldt opladt på 120 minutter
- Dimensioner: 46 mm x 12 mm
- Rem: 22 mm x 236 mm
- Smarturets vægt: 50g

Knapinstruktioner
Den øverste knap lader dig tænde eller slukke uret samt tænde skærmen.

Hold knappen nede for at tænde/slukke uret, og tryk kort på den, for at tænde
skærmen.

Den nederste knap lader dig tilgå aktivitetstilstand.
Berøringsinstruktionerne er: Tryk for at indtaste/bekræfte, hiv ned for at

komme ind på statuslinjen, skub til venstre for at komme ind i meddelelsescentret og
skub til højre for at komme ind i hovedmenuen.

Opladningsinstruktioner
Dette smartwatch oplades ved hjælp af den magnetiske pin-oplader. Du kan

bruge 5V-telefonopladeren eller USB-porten på en computer, til at oplade smarturet.
Tilslut opladerens magnetiske ende og oplad uret. Normalt tager det 2 timer at
oplade det fuldt ud. Standby-tiden på dette L16 smartwatch er op til 30 dage, og
virketiden er omkring 5-10 dage.



FitCloudPro-appen og forbindelse
For at parre smarturet med din smartphone, skal du først og fremmest

downloade FitCloudPro-appen. Det gør du ved at søge efter den i Play Store på
Android eller App Store på iOS, eller scanne QR-koden nedenfor.

Når du har installeret appen, skal du tænde Bluetooth på telefonen og åbne
FitCloudPro-appen, bekræfte meddelelserne og andre tilladelser som FitCloudPro
beder om, hvorefter du skal udfylde dine personlige oplysninger. Tryk på "Tilføj
enhed", søg på "L16"-enheden (tænd GPS'en på din smartphone før binding), og
tryk opret forbindelse.

Hvis du vil indstille påmindelser i FitCloudPro-appen, skal du gå til Enhed -
Meddelelser, vælge de tilsvarende apps og slå kontakten til.

Hvis du ikke modtager notifikationer, skal du gøre følgende:

1. Urets meddelelser kan kun synkronisere telefonmeddelelser såsom
indgående opkald, SMS, WhatsApp, WeChat osv., fra meddelelsescenteret.
Hvis telefonen ikke modtager meddelelser i meddelelsescentret, kan uret
heller ikke modtage dem. Det skal indstilles som en telefon der kan modtage
meddelelser fra de tilsvarende apps. Slå meddelelsestilladelsen til i
telefonindstillinger.

2. Hvis du stadig ikke modtager notifikationer efter trin 1, skal du nulstille uret til
fabriksindstillinger, angive Bluetooth-indstillingerne i telefonen og tjek om L16
står som tilsluttet. Hvis det er tilfældet, skal du afbryde forbindelsen, slå
telefonens Bluetooth fra og derefter til igen, for at oprette forbindelse endnu
en gang.



3. Hvis ovenstående 2 trin ikke kan løse meddelelsesproblemet, skal du
afinstallere FitCloudPro-appen og downloade den igen. Husk at acceptere alle
tilladelser, som appen beder om, når installationen er færdig. Åbn appen og
tilslut derefter smarturet igen.

Firmwareopgradering: Når Bluetooth er tilsluttet, skal du i
FitCloudPro-appen trykke på Enhed – Firmwareversion. Der ser du, om der er en ny
version tilgængelig. Under opdateringen viser den en proceslinje. Du skal vente til
den er fuldført. Dit smartwatch genstarter og forbinder til appen igen. Uret må ikke
betjenes under opdateringen. Det tager cirka 3-5 minutter.


