
Käyttöohje LEMFO 115 PLUS aktiivisuusranneke 

 
 

Paketin sisältö 
• 115 PLUS aktiivisuusranneke 

• Pikaohje 

Puhelinsovelluksen asennus 
Saadaksesi puhelimesi yhdistettyä 

rannekkeeseen, tulee sinun ladata 

ensimmäisenä aktiivisuusrannekkeeseen 

kuuluva applikaatio. Voit ladata 

sovelluksen ”VeryFitPro” Google Playsta, 

Apple APP storesta tai sitten ladata 

sovelluksen tällä QR-koodilla. 

Rannekkeen toimimiseen kunnolla puhelimessasi 

tulee olla Bluetooth 4.0, iOS 7.0 tai uudempi tai 

Android 4.4 tai uudempi versio.  

Ennen rannekkeen yhdistämistä 
Lataa ensin laite ennen laitteen asennusta sekä yhdistämistä puhelimeen. 

Voit ladata laitteen joko puhelimesi laturilla tai esim tietokoneellasi. Älä 

kuitenkaan ylitä sallittua jännitemäärää 5V/500mAh. Kun laite on ladattu 

täyteen voit asettaa laitteen kiinni rannekkeeseen.  

 

 

Kun ranneke on ladattu, voit vain asettaa sen ranteeseesi ja aloittaa 

rannekkeen parituksen puhelimeesi. 

Rannekkeen paritus puhelimeen 

1. Aseta Bluetooth-yhteys päälle puhelimestasi (jos tämä ei ole jo 

päällä) 

2. Avaa applikaatio puhelimestasi ja odota kunnes se on löytänyt 

rannekkeen. Pidä ranneketta lähellä puhelintasi. Klikkaa sitten 

applikaation löytämää ”115PLUS” -laitetta. Kun valitset listalta 

laitteen, sipaise laitteen näppäintä ohjeen 3 mukaisesti 

  
3. Herättääksesi laitteen sipaise kuvassa näkyvää 

kosketusnäppäintä 

 
4. Kun ranneke on yhdistetty onnistuneesti, ilmoittaa 

applikaatio tästä. Jos yhteys ei onnistunut, yritä yhdistämistä 

uudelleen samoilla ohjeilla 

(Huom! Bluetoothilla yhdistäminen onnistuu vain yhdelle käyttäjätilille. 

Mikäli haluat yhdistää rannekkeen toiseen käyttäjätiliin, tulee 

aikaisempi paritus poistaa käyttäjätilistä sovelluksen asetuksista.)  

Teknisiä tietoja 
• Bluetooth: V4.0 

• Kolmiakselinen G-sensori: Kionix kx022-1020 

• Sykemittarin sensori: Silicon labs Si1142 

• 0.96" OLED-näyttö 

• Hipaisunäppäin 

• Näytön säätö: Vaakatasossa / pystyssä 

• Paino: 30g 

• Rannekkeen materiaali: TPU 

• Akku: 65mAh 

• Akunkesto: n. 8 päivää 

• Toimivuus lämpötila: -10 – 45C 

• IP-luokitus: IP67 vesiroiskesuoja  (älä pidä ranneketta suihkussa 
tai uidessasi) 



Rannekkeen ominaisuudet 

Kaikki siirtymät laitteen ominaisuuksissa tapahtuu hipaisemalla laitteen 

hipaisunäppäintä. Mikäli tahdot valita jonkun näistä, pidä näppäintä 

pohjassa noin 2 sek. Kun haluat palata takaisin listaukseen, pidä sormeasi 

näppäimellä 2 sek. 

Huom! Voit myös herättää laitteen näytön ranteessasi vain pienellä 

ranteen kääntämisellä itseäsi kohti. 

1. Aika/PVM 

Voit muuttaa näytön kellonäkymää 

applikaation ”Device” asetuksista. 

 

 

 

 

2. Askelmittari  

Hipaise näppäintä jotta pääset askelmittauksen 

kohdalle. Pidä sormea näppäimellä 2 sekuntia, niin 

pääset askelmittarin ominaisuuksiin. 

 

 

 

 

3. Datan luenta  

Tästä näet askelmäärän, kuljetun 

matkan, sekä ajan sekä kulutetut 

kalorit. Siirtyäksesi tässä eteenpäin 

datalistassa, sipaise jälleen näppäintä. 

Huom! Palataksesi takaisin 

pääluetteloon, paina näppäintä 

pohjassa kaksi sekuntia. 

 

4. Sykkeen mittaus 

 

 

 

 

Ennen mittausta mittauksen jälkeen sekä mahdollinen muutos 

0.5 sek välein. 

Huom! Kun olet siirtynyt syke -tilaan, alkaa se sekunnin kuluttua 

mittaamaan sykettäsi. Näytössä ilmenee sykkeen liikettä kuvaava 

ikoni, kunnes syke ilmestyy ruutuun. 

5. Herätyskello ON/OFF (ajan pystyt asettamaan applikaatiosta) 

Herätyskello asetetaan ON sekä OFF 

tilaan applikaatiosta.  

 

 

 

6. Sport -tila (pidä sormea näppäimen kohdalla 2sek. päästäksesi sport 

-tila luetteloon 

Siirtyäksesi seuraavaan urheilulajiin sipaise 

näppäintä kerran. Kun lista on käyty läpi palaa 

laite takaisin aikanäytölle.  

Huom! Aplikaatio pystyy hallitsemaan vain neljä 

eri urheilulajia kymmenestä urheilulajista. 

6.1. Lähtölaskenta 

Sport -tilan lopusta löydät vielä 

lähtölaskenta ominaisuuden. 

 

6.2. Sport data -listaus 

 

       Syke                   Askeleet             Kalorit           Matka  

 

Arvioitu tahti  Tahti  Aika 

Kun olet valinnut jonkun urheilulajin, alkaa laite välittömästi ottamaan 

aikaa sekä mittamaan yllä näkyvien kuvien mukaisia tietoja. Siirtyäksesi 

seuraavaan dataan sipaise vain jälleen näytön näppäintä. Kun haluat 

lopettaa mittauksen, pidä näppäintä pohjassa noin kaksi sekuntia. 



Huom! Nopeus ja matka voi näkyä näytöllä, mutta muista pitää sovellus 

käynnissä samaan aikaan, niin saat datan kirjattua ylös myös 

puhelinsovellukseen. 

Yhteenveto 

1. Jos urheilusuoritus kestää alle minuutin ajan, muistuttaa laite 

sinua tästä ja kertoo ettei tallenna dataa. Kosketa vain näppäintä 

palataksesi takaisin sportti -tilaan 

2. Jos urheilusuoritus kestää yli minuutin, laite kertoo sinulle 

tallentaakseen datan laitteeseen. Palataksesi takaisin näpäytä 

näppäintä jälleen 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lopetettuasi suorituksen mittauksen pääset 

yhteenvetolistaukseen 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Muistutukset Sport -tilassa 

1. Jos et liiku 15 minuutin kuluessa ranneke ilmoittaa tästä 1. kuvan 

mukaisesti sekä sulkee sporttivalinnan 15 sekunnin kuluttua. Sipaise 

näppäintä poistaaksesi muistutuksen ja jatkaaksesi urheilusuoritusta 

2. Kun muisti on täynnä, ranneke ilmoittaa tästä kuvan 2. mukaisesti. 

Hyväksy tämä poistumalla näytön näppäintä sipaisemalla 

 

3. Kun akku on tyhjenemässä, ilmoittaa laite kuvan 3. mukaisesti 

4. Ennen Sportti -tilaan siirtymistä saattaa ranneke ilmoittaa, että akku on 

melkein tyhjä. Lataa ensin akku ennen urheilusuorituksen aloittamista 

 
 

 

Kameran hallinta 
Valitse applikaatiosta kamera-ikoni ja ranneke muuttuu älypuhelimesi 

kaukolaukaisimeksi.  

Ota valokuva ravistamalla, rannetta 

nostamalla tai sipaisemalla näytön 

näppäintä.  

Poistu kamera -tilasta 

1. Painamalla näytön näppäintä 

pohjassa noin kaksi sekuntia 

2. Poistu applikaation kautta kameratilasta ja ranneke poistuu 

automaattisesti perustilaan 

Muiden ilmoitusten hallinta 
1. Saapuvan puhelun ilmoitus 

Poistaaksesi ilmoitus, sipaise näppäintä ja lopettaaksesi 

puhelun paina näppäintä pohjassa noin kaksi sekuntia. 

Huom! Ilmoituksen tulee olla valittuna applikaation 

kautta, ennen kuin ilmoitukset näkyvät rannekkeessa. 

 

 

2. Saapuvan viestin ilmoitus 

Pystyt lukemaan saapuvan viestin koskettamalla 

hipaisunäppäintä 

Huom! Ilmoituksen tulee olla valittuna applikaation 

kautta, ennen kuin ilmoitukset näkyvät rannekkeessa. 

 
 

 

4. Herätyskello 

Herätyskellon saat asetettua päälle applikaatiosta.  

 

 

 

 

 

Erilaisia kellonäkymiä (-tiloja) 

Herätys  Lääkkeen otto  Uni                 Juhla 

 
Tapaaminen         Urheilu                            Kokous 

1. 2. 3. 4. 



4. Muistutus liikkumattomuudesta 

Ranneke ilmoittaa myös kun et ole liikkunut hetkeen. Voit asettaa tämän 

asetuksen päälle sovelluksesta.  

5. Tavoitteen saavutus 

Kun olet asettanut esimerkiksi liikuntatavoitteen itsellesi 

sovelluksesta, muistuttaa ranneke sinua kun olet 

saavuttanut tavoitteen ja palkitsee sinut pokaalilla! 

 
 

 
6.  Akku lopussa   

 

Laite ilmoittaa seuraavasti akun ollessa vähäinen. Muista ladata akku noin 

8 päivän välein! 

7.  Rannekkeen virheilmoitus 

Laite ilmoittaa kuvan mukaisesti, kun se havaitsee jonkin 

virheen laitteen toiminnassa.  

Erilaiset virhekoodit: 

-01 virhe liikkeentunnistussensorista 
-02 virhe sykkeentunnistussensorista 
-03 virhe kosketusnäppäimessä 

Vianetsintä 
1. Rannekkeen parittaminen puhelimeen ei onnistu?  

• Varmista että Bluetooth on päällä sekä puhelimessasi 

on Android 4.4 tai uudempi versio, iOS 7.0 tai uudempi 

versio. 

• Varmista että puhelimen ja rannekkeen etäisyys ei ole 

yli 0.5 metriä. Kun paritus on tapahtunut yhteys toimii 

10 metrin etäisyydellä. 

• Varmista myös että rannekkeen akku ei ole 

loppumassa.  

2. Joskus Bluetooth-yhteys katkeaa käytön aikana 

• Mahdollinen syy on Bluetooth-yhteyden katkaisu 

puhelimessa. 

• Käynnistä puhelin uudelleen ja yritä yhdistää 

rannekkeeseen uudelleen. 

3. Miten palauttaa tehdasasetukset rannekkeeseen 

• Varmista että ranneke on yhdistetty puhelimeen. 

Mene puhelinapplikaatioon ja valitse ”Device – System 

setting” ja valitse ” reboot device” 

 
 

 

Huomiot 
• 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 älä paina rannekkeen näyttöä 

kovasti, sillä näyttö saattaa rikkoutua 

• Älä aseta ranneketta lasten ulottuville 

 

Mikäli ohjeista ei ole apua, ota yhteyttä asiakaspalveluumme! 

 


