
Intelligent tyverisikring: I “Indstillinger for armbånd” (i appen): Slå funktionen 
intelligent tyverisikring til, hvorefter armbåndet vil vibrere, hvis telefonen er 
udenfor Bluetooth-rækkevidde (7-9 m).

Startskærm: Viser klokkeslæt, dato, batteriniveau osv.
Smartalarm: Alarmen kan kun indstilles i appen, armbåndet vibrerer for at 
alarmere dig.

Skridttæller: Registrerer antallet af skridt på en dag og nulstiller automatisk 
efter 24 timer. Du kan se historikken i appen.

Kalorier: Registrerer kalorieforbruget og nulstiller automatisk efter 24 timer. Du 
kan se historikken i appen.

Distance: Registrerer den tilbagelagte distance og nulstiller automatisk efter 24 
timer. Du kan se historikken i appen.

Pulsmonitor: Skift til skærmen pulsmonitor, hvorefter armbåndet automatisk 
måler pulsen og gemmer oplysningerne i appen.

Metode 1:
Scan QR-koden (gælder Android-brugere)

Metode 2:
Søg efter appen “LEFUN HEALTH” i Apple Store 
eller Android Market

BFH-155 1. Inden ibrugtagning

2. Download appen “LEFUN HEALTH”

Sikkerhedsoplysninger

3. Opret forbindelse til appen

4. Betjening af smartarmbåndet

5. Grundlæggende funktioner

Sørg for, at armbåndet er tilstrækkeligt opladet inden første ibrugtagning. Hvis 
batteriniveauet er for lavt, skal du oplade armbåndet inden brugen.

Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, før du tager produktet i brug 
første gang, og gem vejledningen til senere brug.

Hold bindingsknappen inde for at tænde armbåndet, og sørg for, at BT er aktiveret 
på din telefon — Åbn appen "LEFUN HEALTH” på din telefon — Tryk på 
menubjælken i øverste venstre hjørne — Tryk på “Enhedsnavn/Tilslutningsstatus” 
— Appen begynder at søge efter din enhed — Vælg den passende MAC IMEI — 
Vælg den fundne enhed, og opret forbindelse til din smartphone.

1.Dette produkt er ikke et legetøj. Hold det udenfor børns rækkevidde.
2.Advarsel: Dette produkt indeholder et LiPo-batteri. 
3.Hold produktet udenfor børns og kæledyrs rækkevidde, så dele ikke bliver 
   tygget på eller slugt.
5.Produktets drifts- og opbevaringstemperaturområde ligger fra 0 °C til 40 °C. 
   Udenfor dette område kan funktionaliteten blive påvirket.
6.Produktet må aldrig åbnes. Hvis du rører de elektriske dele i enheden, kan du 
   få elektrisk stød. Reparation og service bør altid udføres af kvalificeret fagmand.
7.Må ikke udsættes for varme, væske, fugt eller direkte sollys! 
8.Tag fitnessarmbåndet af, hvis det lækker, eller der kommer overdreven varme 
   fra det. Derved undgår du forbrændinger og udslæt. 

Når armbåndet har oprettet forbindelse, vil det synkronisere klokkeslæt og dato 
med din telefon.
Appen synkroniserer data, som skridttæller, distance, puls og forbrændte kalorier.

Bemærk venligst - Ret til uvarslet ændring i alle produkter forbeholdes. Vi tager 
forbehold for fejl og udeladelser i denne manual.
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Elektrisk og elektronisk udstyr samt medfølgende batterier indeholder materialer, 
komponenter og stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og 
miljøet, hvis affaldet (kasseret elektrisk og elektronisk udstyr og batterier) ikke 
håndteres korrekt.

Elektrisk og elektronisk udstyr og batterier er mærket med ovenstående symbol 
med en affaldsspand overstreget med et kryds. Symbolet angiver, at elektrisk og 
udstyr og batterier ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald 
men skal bortskaffes særskilt.

Det er vigtigt, at du som slutbruger afleverer dine brugte batterier på de hertil 
beregnede indsamlingssteder. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne 
genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke belaster miljøet.

Alle kommuner har etableret indsamlingsordninger, hvor affald fra elektrisk og 
elektronisk udstyr samt batterier gratis kan afleveres på genbrugsstationer og 
andre indsamlingssteder eller blive afhentet direkte fra boligerne. Nærmere 
information kan fås hos kommunens tekniske forvaltning.

Hermed erklærer Inter Sales A/S, at radioudstyrstypen BFH-155 er i 
overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens 
fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: denver.eu, og klik på 
søgeikonet øverst på hjemmesiden. Skriv modelnummeret: BFH-155. 
Du kommer nu ind på produktsiden, hvor RED-direktivet kan findes under 
downloads/andre downloads.
Driftsfrekvensområde: 2412-2484 MHZ 
Maksimal udgangseffekt: 0.28W
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Påmindelse om at drikke: I “Indstillinger for armbånd” (i appen): Slå påmindelse 
om at drikke til, og indstil det ønskede tidspunkt. Armbåndet vibrerer som 
påmindelse.

Beskednotifikation: Når telefonen modtager en SMS eller en besked fra What’s 
App, WeChat m.v., vil armbåndet vibrere og vise et resumé af beskeden.

Påmindelse om indgående opkald: Når der kommer et opkald, vil armbåndet 
vise navn/telefonnummer på kontakten på skærmen.

Ryst for at tage selfies: I “Indstillinger for armbånd” (i appen): Åbn denne funktion, 
og vælg “Ryst for selfies” i menubjælken. Når kameraet er aktiveret på din telefon, 
kan du nu ryste armbåndet for at tage et foto.

Søg efter enhed: Klik på “Søg efter enhed" i menubjælken (i appen), hvorefter 
armbåndet vil vibrere, så det er lettere at finde.

Påmindelse om stillesidning: I “Indstillinger for armbånd” (i appen): Slå 
påmindelse om stillesidning til, og indstil det ønskede tidspunkt. Armbåndet 
vibrerer som påmindelse.Brugervejledning
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