
Käyttöopas Lemfo H8 Pro Naisten
Bluetooth Älykellolle



Tiedot:
- Liitettävyys: Bluetooth BLE 5.1
- Näyttö: 1.08"
- Näytön kuvatarkkuus: 220 x 128
- Akun kapasiteetti: 100mAh
- Vedenpitävyystaso: IP67 (pysyy roiskeilta suojattuna)
- Tuetut käyttöjärjestelmät: Android 4.4 tai uudempi / iOS 8.0 tai uudempi
- Kokonaiskoko: 43,2 x 24 x 11,5mm

1. On/Off
2. Kosketusalue
3. Sykemittausvalo
4. Latauskontakti



Sovelluksen asennus ja liittäminen
Ensinnäkin sinun on ladattava F Fit -sovellus. Voit tehdä sen hakemalla sitä

Google Play Kaupasta Androidille tai App Storesta iOS-laitteille. Voit myös skannata
alla olevat QR-koodit ja ladata ja asentaa sovelluksen.

Google Play Kauppa App Kauppa Suora lataus
Huomaathan, että sovellus tukee Android-versiota 4.4 ja uudempia,

iOS-versioita 8.0 ja uudempia sekä Bluetooth-versiota 4.0 ja uudempia.
Kun olet ladannut ja asentanut F Fit -sovelluksen, avaa se, ota Bluetooth käyttöön ja
etsi älykello muodostaaksesi laiteparin. Jos lähellä on useita laitteita, valitse se,
jossa on älykellosi MAC-osoite. Kun Bluetooth-pariliitos on valmis, älykellon päältä
löytyy Bluetooth-kuvake.

Älykellon toiminnot

1. Pääliittymän vaihtaminen: Siirry asetusliittymään, siirry
napsauttamalla ja vaihda sitten pääkäyttöliittymää

2. Tila: Navigoi tilakäyttöliittymään, siirry napsauttamalla ja katso
nykyiset askeleet, kalorit ja matka.

3. Syke: Siirry sykekäyttöliittymään, aloita testi napsauttamalla ja
tarkastele syketietoja.



4. Verenpaine: Siirry verenpainekäyttöliittymään, aloita testi
napsauttamalla ja tarkastele verenpainetietoja.

5. Veren happi: Siirry veren happiliitäntään, aloita testi
napsauttamalla ja tarkastele veren happitietoja.

6. Harjoitus: Siirry harjoituskäyttöliittymään, napsauta päästäksesi
sisään ja valitse erilaisia harjoituksia, kuten juoksu, vuorikiipeily, kävely,
pyöräily, jalkapallo, koripallo, pöytätennis, sulkapallo jne. Napsauta
tiettyä harjoitusta testataksesi urheilutietoja.

7. Tiedot: Navigoi tietoliittymään, syötä napsauttamalla ja katso
kaikki lukemattomat viestit.

8. Uni: Siirry unikäyttöliittymään, siirry napsauttamalla ja tarkastele
edellisen yön unitietoja. Jos unitietoja ei ole, kehote näyttää "Ei
unitietoja". Huomioithan, että unitiedot tulee ajalta 18.00-10.00.

9. Asetukset: Siirry asetusliittymään, siirry napsauttamalla ja
tarkastele erilaisia toimintoja, kuten valitsinta, kirkkauden säätöä,
järjestelmän toimintaa jne..



10.Kirkkauden säätö: Siirry asetusliittymään, siirry napsauttamalla,
siirry kirkkauden säätöön ja valitse yksi kolmesta kirkkaustasosta:
korkea, keskitaso ja matala.

11. Työkalu: Siirry työkalun käyttöliittymään, napsauta päästäksesi
sisään ja valitse joitain toimintoja, kuten musiikin hallinta, sekuntikello,
ajastin, löydä matkapuhelin jne.

12.QR-koodi: Siirry QR-koodin käyttöliittymään, napsauta
täyttääksesi, niin näet QR-koodit iOS:lle, Androidille ja suoralataukselle.
Skannaa se ladataksesi F Fit -sovelluksen.


