
Paketin sisältö 
• L38i aktiivisuusranneke 

• Pikaohje 

• Lataustelakka 

• USB-johto 

Puhelinsovelluksen asennus 
Saadaksesi puhelimesi yhdistettyä rannekkeeseen, tulee 

sinun ladata ensinmäisenä aktiivisuusrannekkeeseen 

kuuluva applikaatio. Voit ladata sovelluksen Google 

Playsta, Applen APP storesta tai sitten ladata sovelluksen 

tällä QR-koodilla. 

Rannekkeen toimimiseen kunnolla puhelimessasi tulee 

olla Bluetooth 4.0, iOS 8.0 tai uudempi tai Android 4.3 tai 

uudempi versio.  

 

Rannekkeen yhdistäminen 
1. Aseta Bluetooth-yhteys päälle puhelimessasi (jos tämä ei ole jo 

päällä) 

2. Avaa sovellus puhelimessasi. 

a. Jos olet uusi käyttäjä, sinun tulee rekisteröidä uusi tili 

sovellukseen 

b. Jos sinulla on jo käyttäjätili, voit vain kirjoittaa 

tunnuksen sekä salasanan 

3. Sisäänkirjautumisen jälkeen, valitse tapa jolla yhdistät laitteen 

4. Valitse puhelimessasi rannekkeen näytön osoittama #koodi. 

(aktiivisuusrannekkeen tulee olla lähellä puhelintasi, jotta tämä 

löytyy helposti) 

5. Yhdistämisen hyväksyntä ilmestyy rannekkeen ruudulle ja valitse 

tässä tapauksessa vihreä ruutu 

6. Kun ranneke on yhdistetty onnistuneesti, molemmat sekä 

ranneke että puhelin saavat tästä ilmoituksen. Jos yhteys ei 

onnistunut, yritä yhdistämistä uudelleen samoilla ohjeilla 

 

 

 

(Huom! Bluetooth-yhdistäminen onnistuu vain yhdelle käyttäjätilille. Mikäli 

haluat yhdistää rannekkeen toiseen käyttäjätiliin, tulee aikaisempi paritus 

poistaa käyttäjätilistä sovelluksen asetuksista.)  

Teknisiä tietoja 
Näyttö: TFT 160*64 

Rannekkeen materiaali: TPU 

Kolmiakselinen G-sensori: Kionix kx022-1020 

Sykemittarin sensori: Silicon labs Si1142 

Akku: 100mAh 

IP-luokitus: Roiskevesitiivis IP65 

(älä pidä ranneketta suihkussa tai uidessasi) 

 

 

Rannekkeen ominaisuudet 

Aika/päivämäärä 

Askeleet 

Kävelty matka 

Kalorit 

Minuutit aktiivina 

Syke 

Ajastin 

Sipaise ruutua vasemmalle tai oikealle siirtyäksesi ominaisuudesta toiseen 

Syke 

 

Sykkeenmittaus (off)         Sykkeenmittaus (on) 

Aktivoidaksesi sykkeen mittauksen, sipaise syke-asetusikonia ja napauta 

sydän-ikonia. Tämä aktivoi sykkeen mittauksen ja mittaa niin kauan sykettäsi, 

kunnes suljet tämän toiminnon 

Sykevaroitus 

Voit valita puhelinsovelluksesta asetuksen, jossa määrität milloin ranneke 

ilmoittaa sykkeesi olevan liian korkea sekä liian alhainen 

 

Ajastin 

 

Ajastin menee päälle, kun napautat ajastinta ja klikkaat ”play” -nappulaa. 

Napauta ”pause” -nappulaa pysäyttääksesi ajastimen. Napauta ”reset”-

näppäintä nollataksesi ajastimen. 

Sovellusvalikko 
Napauta ”APPS” -ikonia päästäksesi asetusvalikkoon. 

Asetusvalikko 

Aktiivisuus- / unitila 

Asetukset / takaisin 

Sipaise vasemmalle tai oikealle, siirtyäksesi ikoneista toiseen. 

 



Unitila 
 

 

Napauta ”kuu” -ikonia asettaaksesi rannekkeen unitilaan. 

Mene nukkumaan 

Unen pituus 

Poistu uni tilasta 

Sipaise vasemmalle tai oikealle siirtyäksesi ikonista toiseen 

Asetusvalikko 

 

Napauta ”asetukset” -ikonia siirtyäksesi 

asetuksiin.  

Akun varaus 

Rannekkeen tiedot 

Käännä näyttö 

Käynnistä uudelleen 

Tehdasasetukset 

Takaisin 

Akun varaus 
Voit tarkistaa akun varaustilan ensimäisestä ikonista asetuksissa 

 

Rannekkeen asetukset 
Voit tarkistaa rannekkeen tiedot sekä ID-numeron, kun haluat uudelleen 

yhdistää rannekkeen puhelimeesi. 

 

Käännä näyttö 
Voit tällä asetuksella vaihtaa rannekkeen näytön toisinpäin, mikäli käytät 

ranneketta toisessa ranteessasi 

 

Käynnistä uudelleen  
Uudelleen käynnistys ei pyyhi tietoja rannekkeestasi 

 

Tehdasasetukset 
Tehdasasetusten palautus palauttaa laitteen alkuperäiseen tilaansa. Tämä 

toiminto poistaa kaikki tiedot rannekkeestasi 

 

Tavoitteet 

 

Aseta päivittäiset tavoitteet puhelinsovelluksesta. Voit asettaa applikaatiosta 

askel-, matka-, kalori- sekä nukutun unen tavoitteet. Napauta ”save” -nappia 

tallentaaksesi muutokset. Kun tavoite on saavutettu, rannekkeesi värisee sekä 

ilmoittaa kuvanmukaisesti, että olet saavuttanut tavoitteen.  

Huomiot 
• Käytä latauksessa vain tuotteen omaa lataustelakkaa 

• Älä jätä latauksessa olevaa ranneketta kosteaan tilaan tai pidä 

tämän lähettyvillä nesteitä, jotka voivat kaatua rannekkeen päälle 

• Älä aseta ranneketta korkeisiin lämpötiloihin 

• Älä aseta ranneketta suoraan aurinkoon pitkäksi aikaa 

• Älä aseta ranneketta tulen läheisyyteen 

• Varo ettei ranneke putoa, tai paina rannekkeen näyttöä kovasti, sillä 

näyttö saattaa rikkoutua 

• Älä jätä ranneketta lapsen ulottuville 


