
Smart antiförloringsåtgärd: I ”armbandets funktionsinställningar” (i appen) kan 
du aktivera funktionen Smart antiförloringsåtgärd och armbandet vibrerar när 
telefonen är utom räckhåll för Bluetooth-signalen (7–9 m).

Startsida: Visar tid, datum och batterinivå etc.
Smart larmklocka: Ställ in larmet i appen och det vibrerar för att varna dig.
Stegräknare: Räknar dina steg under en dag och återställs automatiskt var 
24:e timme. Du kan kontrollera historiken i appen.

Kalorier: Räknar kaloriförbrukningen och återställs automatiskt var 24:e timme. 
Du kan kontrollera historiken i appen.

Distans: Räknar avståndet du har gått och återställs automatiskt var 24:e
timme. Du kan kontrollera historiken i appen.

Pulsmätare: Byt till pulsmätarens gränssnitt. Det gör en automatiskt avläsning 
och sparar data i appen.

Metod 1:
Skanna QR-koden (för Android-användare)

Metod 2:
Sök efter appen ”LEFUN HEALTH” i Apple Store 
eller Android Market

BFH-155 1. Innan användning

2. Ladda ned appen ”LEFUN HEALTH”

Säkerhetsanvisningar

3. Parkoppla appen

4. Använda smartarmbandet

5. Grundläggande funktioner

Se till att armbandet är tillräckligt laddat före första användning. Om batterinivån är 
för låg för att starta upp ska det laddas före användning.

Läs igenom säkerhetsanvisningarna noggrant innan du använder 
produkten för första gången och behåll anvisningarna för framtida referens.

Tryck på och håll parkopplingsknappen nedtryckt för att starta. Se till att 
telefonens Bluetooth är aktiverat. Öppna appen ”LEFUN HEALTH” på din 
telefon. Tryck på menyraden i det övre vänstra hörnet. Tryck på 
”Enhetsnamn/anslutningsstatus”. Appen börjar söka efter din enhet. Välj MAC 
IMEI beroende på vilket som matchar. Välj sedan enheten som hittades och 
anslut till smarttelefonen.

1.Produkten är inte en leksak. Håll den utom räckhåll för barn.
2.Varning: Produkten innehåller ett batteri av litiumpolymer. 
3.Håll produkten utom räckhåll för barn. Se även till att husdjur inte kan tugga på 
   eller svälja produkten.
5.Produktens drift- och förvaringstemperatur är från 0 grader Celsius till 40 
   grader Celsius. Temperaturer över och under dessa temperaturer kan påverka 
   funktionen.
6.Öppna aldrig produkten. Om du vidrör elektroniken på insidan av produkten kan 
   du få en elektrisk stöt. Reparationer och service får endast utföras av kvalificerad 
   personal.
7.Får inte utsättas för hög temperatur, vatten, fukt eller direkt solljus! 
8.Avlägsna fitnessbanden i händelse av läckage eller överdriven värme från 
   produkten för att undvika brännskador och utslag. 

När armbandet har anslutits synkroniseras dess tid och datum från din telefon.
Appen synkroniserar data såsom stegräknare, avstånd, pulsmätare och brända 
kalorier.

Observera - Alla produkter är föremål för ändringar utan föregående meddelande. 
Vi reserverar oss för eventuella fel och utelämnanden i handboken.

ALLA RÄTTIGHETER RESERVERADE, COPYRIGHT DENVER A/S

Elektrisk och elektronisk utrustning samt tillhörande batterier innehåller material, 
komponenter och ämnen som kan vara skadliga för hälsa och miljö om avfallet 
(kasserad elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier) inte hanteras korrekt.

Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en överkorsad 
soptunna, enligt ovan. Symbolen innebär att elektrisk och elektronisk utrustning 
och batterier inte får avfallshanteras tillsammans med annat hushållsavfall, utan 
måste avfallshanteras separat.

Som slutanvändare är det viktigt att du lämnar in dina förbrukade batterier till en 
för ändamålet avsedd anläggning. På det viset säkerställer du att batterierna 
återvinns lagenligt och att de inte skadar miljön.

Alla städer har återvinningsstationer där elektrisk och elektronisk utrustning samt 
batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt vid återvinningsstationen, eller 
hämtas från hushållen. Ytterligare information finns hos den tekniska förvaltningen 
i din kommun.

Härmed försäkrar, Inter Sales A/S att denna typ av radioutrustning BFH-155 
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten för EU-försäkran 
om överensstämmelse finns på följande webbadress: denver.eu och klicka sedan 
på söksymbolen överst på webbplatsen. Ange modellnumret: BFH-155. Öppna 
produktsidan så finns radioutrustningsdirektivet under nedladdningar/andra 
nedladdningar.
Driftfrekvensområde: 2412-2484 MHZ 
Max. uteffekt: 0.28W
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Påminnelse om att dricka vatten: I ”armbandets funktionsinställningar” (i appen) 
kan du aktivera funktionen Påminnelse om att dricka vatten och ställa in tiden då 
det vibrerar för att meddela dig.

Meddelande: När telefonen får ett meddelande från What’s App, WeChat eller 
SMS visar armbandet en sammanfattning av meddelandena och vibrera.

Samtalspåminnelse: När det kommer ett inkommande samtal visar armbandet 
kontaktens namn/nummer på skärmen.

Skaka för selfies: I ”armbandets funktionsinställningar” (i appen) kan du öppna 
den här funktionen och sedan välja ”Skaka för selfies” på menyraden. Detta 
fungerar när du öppnar kameran på din smarttelefon. Skaka armbandet för att 
ta ett foto.

Sök efter enhet: Klicka på ”Sök efter enhet” (i appen) på menyraden. Armbandet 
vibrerar för att hjälpa dig att hitta det.

Påminnelse om stillasittande: I ”armbandets funktionsinställningar” (i appen) 
kan du aktivera funktionen Påminnelse för stillasittande och ställa in tiden då det 
vibrerar för att meddela dig.Bruksanvisning
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