
Älykäs yhteyden menetyksen hälytys: Kytke kohdassa ”Rannekkeen toiminnon 
asetus” (sovelluksessa) älykkään yhteyden menetyksen hälytystoiminto päälle, 
ranneke tärisee, kun puhelin on Bluetooth-kantaman ulkopuolella (7–9 m).

Aloitussivu: Näyttää ajan, päiväyksen ja virran jne.
Älykäs hälytyskello: Aseta hälytys vain SOVELLUKSESSA, se hälyttää 
värähtelemällä.

Askelmittari: Laskee askeleesi päivän ajalta, nollaantuu 24 tunnin välein 
automaattisesti, voit tarkistaa sen historian SOVELLUKSESSA.

Kalorit: Laskee kalorikulutuksen, nollaantuu 24 tunnin välein automaattisesti, 
voit tarkistaa sen historian SOVELLUKSESSA.

Matka: Laskee kuljetun matkan, nollaantuu 24 tunnin välein automaattisesti, 
voit tarkistaa sen historian SOVELLUKSESSA.

Sykemittari: Vaihda sykemittarin käyttöliittymään, se ottaa lukeman 
automaattisesti ja tallentaa tiedot SOVELLUKSEEN.

Menetelmä 1:
Skannaa QR-koodi (Android käyttäjiä varten)

Menetelmä 2:
Hae ”LEFUN HEALTH” -SOVELLUS Apple 
Storessa tai Android Marketissa

BFH-155 1. Ennen käyttöä

2. Lataa ”LEFUN HEALTH” -SOVELLUS

Turvallisuustiedot

3. Yhdistä SOVELLUS

4. Älyrannekkeen toiminta

5. Perustoiminnot

Varmista, että ranneke on riittävästi ladattu ennen ensimmäistä käyttöä. Jos virta 
ei riitä käynnistämiseen, lataa se ennen käyttöä.

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen ensimmäistä 
käyttökertaa ja säilytä ohjeet myöhempiä tarpeita varten.

Käynnistä painamalla pitkään laiteparin painiketta, varmista, että puhelimesi BT 
on aktivoitu – Avaa ”LEFUN HEALTH” -SOVELLUS puhelimessasi – Napauta 
valikkoriviä vasemmassa yläkulmassa – Napauta ”Laitteen nimi / Yhteyden tila” 
– SOVELLUS alkaa etsiä laitettasi – Valitse MAC IMEI kumpi sitten onkin oikea 
– Valitse löydetty laite ja luo yhteys älypuhelimen kanssa.

1.Tämä tuote ei ole lelu. Pidä se poissa lasten ulottuvilta.
2.Varoitus: Tämän tuotteen sisällä on litiumpolymeeriakku. 
3.Pidä laite poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta, jotta vältät niiden 
   pureskelun ja nielemisen.
5.Tuotteen käyttö- ja varastointilämpötila on 0 celsiusasteen ja 40 celsiusasteen
   välillä. Tämän lämpötila-alueen alittaminen tai ylittäminen voi vaikuttaa 
   toimintaan.
6.Älä koskaan avaa tuotetta. Sisällä olevien sähköosien koskettaminen voi 
   aiheuttaa sähköiskun. Vain pätevät henkilöt saavat korjata tai huoltaa laitetta.
7.Älä altista lämmölle, vedelle, kosteudelle, suoralle auringonpaisteelle! 
8.Poista aktiivisuusrannekkeet, jos ne vuotavat tai kuumenevat liikaa, jotta vältät 
   palovammat tai ihottumat.

Kun älyrannekkeen yhteys on muodostettu onnistuneesti, se synkronisoi ajan ja 
päiväyksen puhelimestasi.
SOVELLUS synkronisoi tiedot, kuten askelmittari, matka, sykemittari ja kulutetut
kalorit.

Ota huomioon – kaikkia tuotteita voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. 
Emme vastaa tämän käyttöoppaan virheistä tai puutteista.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, COPYRIGHT DENVER A/S

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät 
materiaaleja, komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle 
ja ympäristölle, jos jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet 
sekä paristot) ei käsitellä asianmukaisesti.

Sähköinen ja elektroninen laite ja akku on merkitty roskakorilla, jonka yli on 
piirretty rasti, kuten yllä. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai 
paristoja saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. 
Tällä tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan, eivätkä ne 
vahingoita ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräyspisteitä, joihin sähkö- ja 
elektroniikkalaitteet sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi 
kierrätysasemille tai muihin keräyspisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. 
Lisätietoja saat kuntasi tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S vakuuttaa, BFH-155 on direktiivin 2014/53/EU mukainen. 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla 
seuraavassa osoitteessa: denver.eu.com, napsauta hakukuvaketta 
verkkosivuston yläreunassa. Kirjoita mallinumero: BFH-155. Siirry nyt tuotesivulle, 
RED-direktiivi näkyy latausten/muiden latausten alla.
Käyttötaajuusalue: 2412-2484 MHZ 
Maks. lähtöteho: 0.28W

DENVER A/S

Omega 5A, Soeften
DK-8382 Hinnerup
Tanska
facebook.com/Denver.eu

Veden juomisen muistutus: Kytke kohdassa ”Rannekkeen toiminnon asetus” 
(sovelluksessa) veden juomisen muistutus päälle ja aseta aika, se värähtelee 
asetetun ajan kuluttua.

Viesti-ilmoitus: Kun puhelin saa viestejä WhatsAppista, WeChatista tai 
tekstiviestejä, ranneke esittää yhteenvedon viesteistä ja värähtelee.

Tulevan puhelun muistutus: Kun puhelu on tulossa, ranneke näyttää 
yhteyshenkilön nimen/numeron näytöllä.

Ota selfie ravistamalla: Avaa kohdassa ”Rannekkeen toiminnon asetus”
(sovelluksessa) tämän toiminto, valitse sitten ”Ota selfie ravistamalla” 
valikkorivillä, tämä toimii, avaat kamerasi älypuhelimessasi – ota valokuva 
ravistamalla ranneketta.

Hae laite: Napsauta ”Hae laite” (sovelluksessa) valikkorivillä, ranneke auttaa 
sinua löytämään sen värähtelemällä.

Liikkumismuistutus: Kytke kohdassa ”Rannekkeen toiminnon asetus” 
(sovelluksessa) liikkumismuistutus päälle ja aseta aika, se ilmoittaa sinulle 
värähtelemällä.Käy�öohje
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