
Användarmanual till Vattentät
Smartwatch med ECG & Pulsmätning

L16



Specifikationer
- Display: 1.3", Retina TFT
- Displayupplösning: 360 x 360
- Processor: Realtel RTL8762C
- Huvudsaklig frekvens: 40MHz
- Minne: RAM: 128KB, ROM: 128KB + externt 128MB
- Vattentålighet: IP68
- Anslutning: Bluetooth 5.0
- Batterikapacitet: 290mAh
- Batteritid: upp till 7 dagar
- Laddningstid: fulladdad på 120 minuter
- Mått: 46 mm x 12 mm
- Armband: 22 mm x 236 mm
- Vikt på smartwatch: 50 g

Instruktioner för knappar
Den övre knappen låter dig starta/stänga av klockan och lysa upp skärmen.

Håll in knappen för att starta/stänga av och tryck snabbt för att lysa upp skärmen.
Den undre knappen gör att du kan komma till aktivitetsläge.
Touchinstruktionerna är: tryck för enter/bekräfta, dra ner för att komma till

status, dra vänster för att komma till notifikationscenter, dra till höger för att komma
till huvudmenyn.

Laddningsinstruktioner
Denna smartwatch laddas med hjälp av en magnetisk laddare. Du kan

använd en 5V mobilladdare eller en USB-port på en dator för att ladda upp klockan.
Anslut den magnetiska änden av laddaren till klockan och ladda klockan. Vanligtvis
har det runt två timmar att fulladda den. L16 smartwatch har en standby-tid på upp
till 30 dagar och under normal användning räcker batteriet 5-10 dagar.



FitCloudPro app och anslutning
För att para denna smartwatch till din smartphone behöver du först och främst

ladda ner FitCloudPro-appen. För att göra detta söker du rätt på den i Play Store för
Android eller App Store för iOS, eller så skannar du QR-koden nedan.

Efter installation, starta mobilens Bluetooth och öppna FitCloud Pro-appen,
bekräfta notifikationer och alla tillstånd som FitCloudPro ber om och fyll i personlig
information. Tryck på “lägg till enhet”, sök efter “L16” (slå på GPS på smartphone
innan parkoppling) och tryck på anslut.

För att ställa in notifikationspåminnelser i FitCloudPro-appen, gå till enhet –
notifikationer, välj appen du önskar ta emot notifikationer från och ändra till PÅ.

Om du inte tar emot några notifikationer på klockan, gör följande:

1. Klockans aviserar endast synkrona mobilnotifikationer från
notifikationscentret, så som inkommande samtal, SMS, WhatsApp, WeChat,
etc., om mobilen inte tar emot notifikationer i notifikationscenter kommer inte
klockan heller att kunna ta emot dem. För att klockan ska kunna ta emot
aviseringar från motsvarande appar krävs att du slår på
aviseringsbehörigheten i telefoninställningarna.

2. Om du fortfarande inte tar mot notifikationer efter steg 1. Återställ klockan till
fabriksinställningar, ange Bluetooth-inställningar i telefonen och kontrollera om
L16 finns ansluten som enhet. Om så är fallet, ta bort parkopplingen, stäng
AV telefonens Bluetooth och slå sedan PÅ den igen för att återansluta.



3. Om de två ovanstående stegen inte kan lösa problemet med notifikationer,
avinstallera FitCloudPro-appen och ladda ner den igen. Kom ihåg att
godkänna alla behörigheter som appen ber om när installationen är klar. Slå
på appen och anslut sedan din smartwatch igen.

Uppdatering av firmware: med Bluetooth anslutet, gå till FitCloudPro-appen,
välj enhet, version av firmware, så kommer det visas om det finns en ny version
tillgänglig. Under uppdateringen kommer dena att visa ett processfält, vänta tills den
är klar. Klockan kommer att staras om och återansluta till appen. Använd inte
klockan under uppdateringen. Den brukar ta 3-5 minuter.


