ActiveFit Tracker

Käyttöohje on saatavilla verkossa seuraavilla kielillä:

Tanska: https://iform.dk/trackermanual
Ruotsi:

https://iform.dk/trackermanual

Norja:

https://iform.dk/trackermanual

Suomi: https://kuntoplus.fi/manuaalinen

Onnittelut uudesta ActiveFit Tracker -rannekkeesta! Se seuraa aktiivisuuttasi, ja voit tarkastella
kaikkia sen keräämiä tietoja puhelinsovelluksessasi, kun synkronoit rannekkeen ja
sovelluksen. Lue tämä käyttöohje huolellisesti.
Huomio: kuvakaappaukset voivat päivitysten vuoksi näyttää erilaisilta sovelluksen eri versioissa.
Laitteen käynnistys ja lataus
1. Lataa ensin ActiveFit Tracker -ranneketta 30 minuuttia.
2. Varmista, että ActiveFit Tracker on ladattu, jotta se toimii kunnolla. Kun ActiveFit Tracker
näyttää akun virran olevan vähissä, lataa akku kytkemällä latausjohto tavalliseen (5V/1A)
USB-porttiin.

Perusvaatimukset ja -tiedot
IOS 8.0 ja uudempi
Android 4.4 ja uudempi
Bluetooth 4.0 -tuki
Kieli: Englanti
Varmista ennen sovellukseen yhdistämistä, että puhelimessasi on käytössä Bluetooth sekä WiFi-, 4Gtai 3G-yhteys internetiin.
Sovelluksen lataaminen
Voit ladata sovelluksen puhelimeesi skannaamalla alla olevan QR-koodin tai hakemalla sen App
Storesta tai Google Playsta hakusanoilla ”ActiveFit Tracker”.
1. Jos sinulla on Apple iPhone (IOS 8.0 tai uudempi), hae ”ActiveFit Tracker” App Storessa ja lataa ja
asenna sovellus puhelimeesi.
2. Jos sinulla on Android-puhelin (Android 4.4 tai uudempi), hae ”ActiveFit Tracker” Google Playssa
ja lataa ja asenna sovellus puhelimeesi.

1. Laiteparin muodostus
Varmista, että puhelimen Bluetooth on käytössä ja avaa ActiveFit Tracker -sovellus.
Mene sovelluksen ”Device”-valikkoon ja napauta ”Device Pairing”, jolloin se etsii
lähistöllä olevia ActiveFit Trackereita. Valitse oma ActiveFit Tracker -rannekkeesi
tunnusluvun perusteella ja odota laiteparin muodostumista. Huom. Jokaisella ActiveFit
Tracker -rannekkeella on yksilöllinen tunnusluku. Kun käynnistät rannekkeesi, sen
nelinumeroinen tunnusluku ilmestyy sen näytölle. Jos laiteparin muodostaminen
epäonnistuu, yritä uudelleen.
Huom. Muista ottaa Bluetooth käyttöön puhelimellasi ja pidä ActiveFit Tracker -rannekkeesi lähellä
puhelintasi laiteparia muodostettaessa.
Huom. Kuvakaappaukset voivat päivitysten vuoksi näyttää erilaisilta sovelluksen eri versioissa.

Pane ranneke ranteeseesi kuvan osoittamalla tavalla.

2. Rannekkeen käyttö ja liikeaktivointi

Rannekkeessa on OLED-kosketusnäyttö ja yksi painike. Voit valita vaihtoehtoja pitämällä painiketta hetken
pohjaan painettuna. Kun ranneke ei ole käytössä, sen näyttö on pimeänä. Herätä näyttö painamalla
painiketta tai kääntämällä ranneketta itseäsi kohti kuten alla.

3. Rannekkeen toimintojen kuvakkeet
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4. Sovelluksen
mukauttaminen
Kun laitepari on muodostettu,
voit mukauttaa sovellusta
syöttämällä siihen tietojasi ja
tavoitteitasi, kuten sukupuolen,
pituuden, painon,
syntymäpäivän ja
unitavoitteen. Valitse ruudun
alalaidan valikosta ”Me” ja
napauta sitten asetusta, jota
haluat muokata.

5. Liikuntalajit ja tavoitteiden asettaminen
Muokataksesi tavoitteitasi eri liikuntalajeissa, siirry valikkoon ”Device” ja napauta ”Target”. Muista
tallentaa muutokset, kun olet asettanut tavoitteesi.
Voit muokata tai asettaa tavoitteita myös ”Activity”-näkymässä, jonne voit lisätä liikuntalajeja
napauttamalla +-painiketta. Voit valita viisi liikuntalajia, joille voit asettaa tavoitteen ja muistutuksen.

6. Rannekkeen asetukset puhelinsovelluksessa
Jos haluat muokata ActiveFit Tracker -rannekkeesi asetuksia, siirry sovelluksen ”Device”-valikkoon ja
napauta ”Device setting”.

7. Unen seuranta
Ranneke havaitsee, milloin nukut, ja seuraa automaattisesti yöuntasi ja unesi laatua sen perusteella,
paljonko liikehdit nukkumisen aikana.
Huono unen laatu > paljon liikettä
Hyvä unen laatu > vähän liikettä
Huom. Jos haluat seurata unesi laatua, sinun on käytettävä ranneketta koko yön ajan.
Ota unen seuranta käyttöön sovelluksessa Device-valikon kautta valitsemalla ”Device setting”, ”Sleep
monitor” ja ”Turn on”. Ranneke havaitsee nukkumisen automaattisesti yöaikaan klo 20–9.

8. Puhelu- ja viesti-ilmoitukset
ActiveFit Tracker ilmoittaa saapuvista puheluista ja viesteistä (WhatsApp, tekstiviestit jne.) värisemällä,
ja näyttää näytöllä soittajan tai viestin lähettäjän nimen ja viestin tekstiä.
Voit ottaa puhelu- ja viesti-ilmoitukset käyttöön ”Device”-valikon kautta napsauttamalla ”Device setting”
ja valitsemalla ”Message push”.

Puhelimeesi tulee ponnahdusilmoitus, jossa kerrotaan ActiveFit Trackerin
haluavan lähettää sinulle ilmoituksia.

Android-käyttöjärjestelmässä voit valita, mitkä sovellukset saavat lähettää sinulle ilmoituksia.
IOS-käyttöjärjestelmässä voit ainoastaan joko ottaa kaikki ilmoitukset käyttöön (ON) tai poistaa ne
käytöstä (OFF).
Android

IOS

Jos ActiveFit Tracker ei asetuksista huolimatta ilmoita saapuvista puheluista tai viesteistä, katkaise
puhelimen ja rannekkeen välinen yhteys ja poista ilmoitukset käytöstä hetkeksi ja ota ne sitten
uudelleen käyttöön.
9. Herätys ja liikkumattomuusmuistutus
Jos haluat rannekkeen muistuttavan sinua pitkän paikallaanolon jälkeen, että on taas aika liikkua, ota
liikkumismuistutus käyttöön ” Device”-valikon kautta valitsemalla ”Device setting” ja ”Sedentary
reminder”. Ranneke muistuttaa sinua määrittämiesi asetusten mukaisesti värisemällä.

10. Tietojen synkronisointi
Muodostettuaan laiteparin puhelimesi kanssa ranneke synkronoi automaattisesti askelmäärä-, kalori-,
matka- ja aikatiedot. Jos haluat synkronoida tiedot manuaalisesti, siirry ”Home”-näkymään ja napsauta
vasenta yläkulmaa. Synkronointi kestää 1–2 minuuttia. Jos synkronointi ei onnistu, kytke Bluetooth
hetkeksi pois päältä ja yritä uudelleen.

11. Seurantatietojen tarkastelu
Päivän, viikon ja kuukauden aktiivisuus
”Home”-näkymästä näet suoraan seurantatiedot askeleista, kuljetusta matkasta, aktiivisesta ajasta ja
poltetuista kaloreista.
Napsauttamalla käyrää näet askelmääräsi tunneittain.
Napsauttamalla nousevan käyrän kuvaketta oikeassa yläkulmassa voit tarkastella seurantietoja viikkotai kuukausinäkymässä.

Unen seuranta
Napauta ”Home”-näkymässä kuun kuvaketta, niin näet palkin,
joka kertoo, kauanko olet nukkunut, milloin nukahdit ja milloin
heräsit sekä kauanko nukuit syvää ja kauanko kevyttä unta.
Ranneke seuraa unesi laatua sen perusteella, paljonko liikehdit
nukkumisen aikana.
Kevyt uni = paljon liikettä
Syvä uni = vähän liikettä
Napauttamalla palkkia näet, kauanko eri unen vaiheet ovat
kestäneet.
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Sykemittari
Napauta ”Home”-näkymässä oikealla olevaa sykkeen kuvaketta, niin dynaaminen sykemittari näyttää
sykkeesi muutokset päivän aikana.
Eriväriset palkit näyttävät, paljonko ja minkätasoista liikuntaa olet (päivän aikana) harjoittanut: kevyttä
(Moderate), aerobista (Cardio), raskasta (Hard) ja äärimmäistä (Peak).
Napauttamalla sykekäyrää näet kulloisenkin sykkeen seuranta-ajan.
Napauttamalla palkkeja näet kulloisenkin liikunnan seuranta-ajan.
Napsauttamalla i-kuvaketta näet eri liikuntatasojen kuvaukset.

Kokonaisaktiivisuus ja aktiivisuuden keskiarvo
Näkymässä ”Me” voit tarkastella tietoja kokonaisaktiivisuudestasi.

12. Liikuntasuorituksen seuranta
Voit käynnistää tietyn liikuntalajin suorituksen seurannan sovelluksella tai rannekkeella.
Sovellus
Siirry sovelluksessa ”Activity”-näkymään ja napsauta vasemman yläkulman aktiivisuuskuvaketta.
Näet aiemmat seurantatiedot napsauttamalla oikean yläkulman pisteistä ja viivoista koostuvaa
kuvaketta.

Ranneke
Käynnistä liikuntasuorituksen seuranta ActiveFit Tracker -rannekkeessa.
- Painele rannekkeen painiketta, kunnes pääset harjoitusnäkymään.
- Valitse painamalla ja pitämällä painiketta pohjassa hetki.
- Etsi haluamasi harjoitus napauttelemalla näyttöä.
- Kun haluat aloittaa harjoituksen, käynnistä seuranta painamalla ja pitämällä painiketta pohjassa
hetki.

- Näet reaaliaikaiset tiedot harjoituksen aikana napauttelemalla rannekkeen näyttöä.
- Kun olet lopettanut harjoituksen, lopeta seuranta painamalla ja pitämällä painiketta pohjassa hetki.

Varoitukset


Rannekkeen pitkäaikainen käyttö saattaa aiheuttaa joillekin käyttäjille ihon ärtymistä tai allergisia
reaktioita. Jos huomaat ihossasi punoitusta, turvotusta, kutinaa tai muita allergisia oireita, lopeta
rannekkeen käyttö tai käytä siitä vaatteiden päällä. Käytön jatkaminen oireiden hälvenemisen
jälkeen saattaa aiheuttaa oireiden uusiutumisen tai pahenemisen. Jos oireet jatkuvat käytön
lopettamisen jälkeen, ota yhteyttä lääkäriin.



Tämä tuote sisältää elektronisia komponentteja, joiden asiaton käyttö voi aiheuttaa vammoja.



Tuote ei ole tarkoitettu terveysongelmien diagnosointiin, hoitoon tai ehkäisyyn.



Tuote ei ole lelu. Tuotteessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Säilytä tuote
lasten ulottumattomissa.

Käyttö- ja huolto-ohjeet


Puhdista ranneke ja erityisesti sen ihoa vasten olevat osat säännöllisesti puhtaalla kostealla
liinalla.



Älä pidä ranneketta liian kireällä, jotta ilma pääsee kiertämään.



Jos tuote kastuu, älä lataa akkua.



Jos huomaat tuotteet kuumentuvan, ota se pois.

Sisäänrakennettuun akkuun liittyvät varoitukset


Tuotteessa on sisäänrakennettu akku, jota käyttäjä ei voi vaihtaa. Akun asiaton käyttö saattaa



Älä pura tuotetta tai irrota siitä osia.



Älä käytä tuotetta lämmönlähteiden läheisyydessä tai altista sitä korkeille lämpötiloille.



Älä käytä tuotetta voimakkaiden sähkömagneettisten säteilylähteiden läheisyydessä. Voimakas

aiheuttaa akkunesteen vuotamista tai akun ylikuumenemista tai räjähtämisen.

sähkömagneettinen säteily vahingoittaa tuotetta.


Suojaa tuote suoralta auringonvalolta, kosteudelta, lialta ja hankaavilta kemiallisilta aineilta
(puhdistusaineet yms.). Tuotteen vahingoittaminen tai yritys avata tuote mitätöivät takuun ja
voivat vaarantaa käyttäjän turvallisuuden.



Käytä tuotteen akun lataamiseen ainoastaan pakkauksessa tullutta latausjohtoa ja hyväksyttyä
tietokonetta tai virtalähdettä.



Lataa akku tuotteen käyttöohjeiden mukaisesti.

Usein kysyttyjä kysymyksiä
Kun yhdistän rannekkeen sovellukseen, tietojen synkronointi onnistuu, mutta laite näyttää
virheellistä aikaa.
-

Käynnistä ranneke uudelleen ja yritä synkronoida tiedot uudelleen tai mene Device setting valikkoon ja napsauta ”Sync time”.

Mikseivät puhelut ja viestit näy rannekkeessani?
-

Android: Kun ranneke on yhdistetty sovellukseen, salli ActiveFit Tracker puhelimen
asetuksissa, jotta se voi olla käynnissä taustalla ja vastaanottaa puheluita, viestejä ja
yhteystietoja. Jos puhelimessasi on turvasovellus, määritä sen asetuksissa ActiveFit Tracker
luotetuksi sovellukseksi.

-

IOS: Jos sovellus ei näytä puhelu- ja viestitoimintoa (”Call ID Display”), käynnistä puhelin
uudelleen ja yhdistä ranneke uudelleen. Kun yhteys on muodostettu, odota kunnes puhelimen
näytölle ponnahtaa Bluetooth laiteparin muodostuspyyntö ja salli pyyntö, niin toiminnon pitäisi
tulla näkyviin.

Rannekkeen kuvakkeen mukaan Bluetooth-yhteys on muodostettu, mutta sovellus ei synkronoi
tietoja.
-

Puhelimen Bluetooth-yhteys on katkennut. Sulje ensin sovellus ja käynnistä sitten Bluetooth
uudelleen ja muodosta laitepari. Jos se ei auta, käynnistä koko puhelin uudelleen ja yritä
uudelleen.

Miksi ActiveFit Tracker -rannekkeen yhteys puhelimeeni katkeaa usein?
-

Tarkista, että ActiveFit Tracker on määritetty luotetuksi sovellukseksi puhelimesi ja
mahdollisen turvaohjelman asetuksissa. Jos ei, määritä se ja luotetuksi ja yritä uudelleen.

Tekniset tiedot
Näyttö:

0,86” OLED

Akku:

55 mAh sisäänrakennettu ladattava litiumakku

Bluetooth:

Bluetooth 4.2, toimintasäde enintään 10–15 m

Laitteen tiiviys:

IP67 (Luokitus tarkoittaa, että tuote on täysin suojattu pölyltä ja
kestää 30 minuutin upotuksen 15–100 senttimetrin syvyyteen, mutta
tuotteen ei luvata olevan täysin vesitiivis.

Käyttölämpötila:

0–45 ℃

