
 
 

 

Bruksanvisning for W9 sportsklokke 
 

 

 

 

 

 

 



Gratulerer med din nye sportsklokke! Alle aktiviteter vises i appen når du har synkronisert dataene 
fra klokken. Les denne bruksanvisningen grundig før bruk. 

Skjermbildene kan avvike fra appen som følge av oppdateringer. 

Spesifikasjoner 
Mål 48 x 48 x 12 mm 
Produktets vekt 46,5 g 
Skjerm 1,3 TFT rund berøringsskjerm med farger 
Oppløsning 240 x 240 piksler  
Urkassemateriale  Herdet glass + ABS 
Reimmateriale Tofarget silikon 
Batteri 360 mAh 
Standby-tid 40 dager 
Batteritid 15–20 dager 
Bluetooth-rekkevidde 10 m (med fri sikt) 
Lading 5 V / 500 mAh USB-lader 
Ladetid  2 timer 
Vanntett IP67 
Meldingsvarsler Facebook/Skype/Twitter/WhatsApp/Line og så videre 
Kompatibilitet iOS 8.2 og nyere / Android 4.4 og nyere 
 

Bruk 
1. Brukes vanligvis 1–2 fingre over håndleddet. Klokken må ligge mot huden for at lyssensoren 

skal fungere. Det anbefales ikke å feste den for stramt, da det kan gjøre det vanskelig å 
registrere pulsen. Ikke rist på den. Det kan påvirke blodsirkulasjonen. 

2. Klokken er vanntett og tåler svette og regn, slik at du kan bruke den daglig, for eksempel når du 
vasker deg, dusjer (i kaldt vann) og lignende. 

3. Må ikke brukes i varmt vann, saunaer, varme kilder eller andre varme miljøer. Det kan skade 
produktet. 

4. På grunn av vanntrykket må du ikke bruke den i dypt vann eller når du dykker. 

5. Sportsklokken må være ladet opp for å fungere som den skal. Når enheten har lavt batterinivå, må 
den lades med en vanlig USB-lader. Når enheten er koblet til og dataene er synkronisert med 
smarttelefonen, oppdaterer enheten automatisk klokkeslett og dato. 

Støttete systemer for nedlasting av app 
Kompatibel med disse versjonene: 

App Store: iOS 9.0 og nyere  

Google Play Store: Android 5.0 og nyere 

Støtter: Bluetooth 4.0 

 

 



Last ned og installer appen «F Fit» ved å søke etter «F Fit» i App Store på iPhone eller i Google 
Play på Android-telefoner. Du kan også skanne QR-koden på klokken. 

                     

Google Play                                    iOS 
 

Produktoversikt 

 

Grunnleggende funksjoner  
1. Strømknapp: Trykk den ned for å slå skjermen på/av. Hold den nede for å slå klokken på/av. 

2. Tilbake-knapp: Trykk på den for å gå til forrige skjermbilde. 

Merk: Når LED-indikatoren blinker, betyr det at klokken overvåker puls og blodtrykk. Ikke se direkte 
på det blinkende sensorlyset. Det kan forårsake øyeirritasjon. 

Lade klokken 

1. Fest den magnetiske laderen til metallkontakten på baksiden av klokken, og koble den andre 
enden av laderen til USB-lader eller USB-kontakt på datamaskinen. 

2. Lad på følgende måte: 

Bruk for første gang. 

Når batteriet er lavt og klokken slår seg av automatisk. 



3. Skjermen under lading. 

Merk: Ikke se direkte på det blinkende sensorlyset under lading. Det kan forårsake øyeirritasjon. 

 

Smartklokken – hovedmeny 
Bytte grensesnitt 

 



Sveip til venstre og høyre på klokken for å vise hovedfunksjonene. Sveip opp for hurtigvalg, og 
sveip ned for å gå til innstillinger. 

Informasjon om hovedfunksjoner 

1. Urskive 

  

1) Du kan velge mellom to urskiver: Innstilling – tema for å endre urskiven.  

2) Gå til appen «Enhet» for å velge mellom 21 forskjellige urskiver. Du kan også bruke ditt eget 
bilde som urskive. 

 

 
2. Aktiviteter, puls og blodtrykksmåler 



  

Sveip til høyre eller venstre fra hovedskjermen for å vise informasjon om aktiviteter, puls og 
blodtrykksmåler. 

Når du viser puls eller blodtrykk, vil klokken automatisk registrere pulsen eller blodtrykket i cirka 30 
sekunder, og sensoren lyser grønt. Du kan også åpne kontinuerlig pulsmåling på enhetssiden i 
appen. 

Merk:  

1) Selv om dette produktet brukes til sanntidsmåling av puls, må du sitte i ro mens målingen pågår. 
Ellers vil det ta lengre tid å registrere pulsen, og det kan også hende at den ikke kan registreres. 
Når du registrerer puls i sanntid. Hvis det er stort avvik i dataene, bør du ta en pause og 
gjennomføre målingen igjen. Pulsinformasjonen blir mer nøyaktig etter fem påfølgende målinger. 

 2) Produktet måler pulsen i sanntid. Pulsen vil variere når du snakker, drikker, spiser og i andre 
situasjoner. Når du er rolig, vil pulsdataene være nærmere den faktiske situasjonen.  

3) Dataene om puls og blodtrykk er kun veiledende. De skal ikke brukes som grunnlag for medisinsk 
behandling. 

  

3. Hurtigvalg 

 

Sveip opp fra hovedskjermen for å komme til hurtigvalgene. Her kan du justere lysstyrken, dempe 
lyden, gå til innstillinger og så videre. 

4. Multisport 

  



Multisport-modus: sveip ned fra hovedskjermen til sportsikonet for å vise funksjonene. Du kan spore 
totalt ni treningsformer. Velg den som passer for deg. 

 

5. Søvnanalyse  

Med denne funksjonen kan du vise hvor mye du har sovet hver natt, når du sovnet, når du stod opp, 
og så videre. Søvndataene som klokken registreres, synkroniseres manuelt fra Data-grensesnittet i 
appen. 

 

Koble til enheten 
Tips for første sammenkobling og tilkobling 

1. Slå på Bluetooth og GPS på telefonen før du åpner appen. Smarttelefonen må være koblet til 
internett via Wi-Fi/4G/3G.  

2. Åpne appen, og opprett en konto. Oppgi informasjonen du blir bedt om. (Merk: For at klokken 
skal kunne kobles til og brukes, må du tillatte forespørsler om mottak av informasjon, anrop og 
så videre. Kontroller at mobiltelefonen har gitt appen «F Fit» tilgang til de aktuelle programmene. 

3. Kontroller at klokkens batteri er fulladet, og hold klokken i nærheten av telefonen under tilkobling. 

4. Når klokken og appen kobles sammen for første gang, vil klokkeslett, dato, antall trinn og 
kalorier synkroniseres fra klokken til telefonen. Hvis tilkoblingen er brutt i lengre tid, vil ikke 
tidsdataene oppdateres. Du må koble til appen igjen for å oppdatere. 

Slik kobler du til: Åpne appen – Datagrensesnitt/enhetsgrensesnitt – Koble til en enhet – 
Velg utstyrsmodell  

 

Dette kan gjøres på to måter: 



iOS: Det vises en forespørsel om sammenkobling. Trykk på «Bekreft» for å koble til. 

Android: Ingen forespørsel om sammenkobling. Kobles til direkte. 

1) Tilkoblingen er fullført. Merk: Du må koble til klokken i appen, ikke via Bluetooth-
innstillingene på telefonen.  

2) Hvis du ikke finner enheten, må du kontrollere at du har fulgt fremgangsmåten som 
beskrives her. Hvis ikke, må du tilbakestille klokken. Merk: gå til innstillingene på klokken –
 «Om» for å vise klokkens modellnummer. 

Automatisk Bluetooth-tilkobling 

1. Klokken varsler deg ikke når du mister Bluetooth-tilkoblingen. Men Bluetooth kobles 
automatisk til når klokken er innenfor rekkevidde igjen. 

2. Hvis du lukker appen, starter telefonen på nytt eller kobler fra enheten i appen, må du åpne 
appen «F Fit» for å koble til igjen. 

App – Hovedsider (Data – Enhet – Nød – Min) 
Data-siden 

1. Klikk på hver funksjon for å vise informasjon om aktiviteter, puls, blodtrykk og så videre.  

2. Sveip ned på telefonen for å oppdatere dataene. 

3. Klikk på GPS-sport for å åpne GPS-sporet. Hold nede den røde knappen for å avslutte eller 
fortsette.  

 

 



Enhet-siden 

Her finner du flere valg, som urskive, varslinger, påminnelser og så videre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nød-side 



Klikk på ikonet + for å legge til venner som har registrert seg i denne appen. Du kan legge dem 
til ved å søke etter ID. 

 

Min-side 

1. Konfigurer personopplysninger 

2. Definer mål, for eksempel bevegelsesmål og søvnmål. 

3. Vanlige problemer 

4. Mer informasjon om personvernerklæringen og brukeravtalen 

 

 
 

 
 


