
 

 

 

 

 

 

SMARTKLOKKE 
 

BRUKERVEILEDNING 

 

Merk: Oppgrader programvaren til nyeste versjon i appen før bruk. Lad smartklokken 

før bruk. 

 

  



Last ned appen 

Skann QR-koden, og last ned og installer appen «Da Fit». 

 

Skann QR-kode og last ned 

 

Koble sammen 

Åpne appen, og konfigurer profilen din. 

Gå til [Device], og klikk på [Add a Device]. 

Velg enheten din i listen. 

Fullfør 

 

Trykk lenge på [time page] på enheten, og gå til informasjonssiden. Du kan bruke 

mac-adressen på informasjonssiden til å finne enheten din i listen. 

 

Smartklokkens funksjoner 

 

 
Sporing av trening 

Smartklokken registrerer automatisk antall skritt, forbrente kalorier og distansen. 

Dataene synkroniseres med appen. 

Merk: Treningsdataene som lagres på klokken, slettes ved midnatt hvert døgn. 

 



 
Søvnanalyse 

Når du bruker smartklokken mens du sover, måler den hvor lenge og hvor godt du 

har sovet. Dataene synkroniseres med appen. 

Merk: Søvndataene som lagres på klokken, slettes klokken 20.00 påfølgende dag. 

 

 
Pulsmåler 

Trykk lenge på pulsmålersiden for å måle pulsen. 

Siden kan vise pulsdata fra de siste syv målingene. 

 

 
Flersportstrening 

Trykk lenge på treningssiden for å starte en ny treningsmåling. Det finnes åtte 

moduser. De siste treningsdataene vises på treningssiden. 

 



 
Blodtrykksovervåking 

Trykk lenge på blodtrykksmålersiden for å måle blodtrykket. 

Siden kan vise blodtrykksdata fra de siste syv målingene. 

 

 
SpO2-/blodoksygenmåler 

Trykk lenge på SpO2-siern for å måle SpO2/blodoksygen. 

Siden kan vise data fra de siste syv målingene. 

 

 
Værmelding 

Værsiden viser værinformasjon for i dag og i morgen. 

Den nyeste værinformasjonen fra appen kan synkroniseres til klokken hvis klokken er 

koblet til appen. 

 



 
Meldingsvarsling 

Klokken kan synkronisere varsler fra Twitter, Facebook, WhatsApp, Instagram og 

lignende. 

De tre nyeste meldingene kan lagres på klokken. 

Merk: Du kan slå av varslingen i appen. 

 

 
Fjernutløser 

Når klokken er koblet til appen, kan den brukes itl å fjernstyre kameraet på 

mobiltelefonen. 

 

 
Musikkavspilling 

Når klokken er koblet til appen, kan den brukes til å styre musikkspilleren på 

mobiltelefonen. 

 



 
Andre funksjoner 

Andre funksjoner inkluderer stoppeklokke, justering av lysstyrke, demping av lyden, 

tilbakestilling til fabrikkinnstillinger og å slå av klokken. 

 

 
Stoppeklokke 

Trykk lenge på stoppeklokkesiden for å starte stoppeklokken, og trykk lenge en gang 

til for å stoppe stoppeklokken. 

 

 
Alarm 

Hvis du stiller inn og aktiverer en alarm i appen, og klokken er koblet til appen, vil 

klokken vibrere når alarmen går. 

 

 

 



 
Sedentary reminder 

Klokken vibrerer for å varsle deg om at du må bevege deg etter at du har sittet i en 

time. 

Merk: Du kan slå på eller av varslingen i appen. 

 

 

Mer informasjon om smartklokken 

Bruk i vått vær 

Smartklokken er vannavvisende. Det betyr at den tåler regn og vannsprut, og du kan 

trygt bruke den mens du trener, siden den tåler svette. 

 

Bruke berøringsfunksjonen 

Trykk på hovedskjermen for å vekke klokken eller bytte til andre sider. 

Hold inne for å gå til undermenyer, hvis det finnes for den aktuelle siden. 

 

Bruke hurtigvisning 

Når klokkeskjermen er slått av, vrir du bare håndleddet mot deg for å slå på skjermen, 

slik at du kan se klokken og eventuelle meldinger fra telefonen. Skjermen slår seg av 

automatisk etter noen sekunder. 

 


