
N61 Bruksanvisning I förpackningen finns: 

Specifikation

OBS:

Börja använda din 
smartklocka: 

Snabbfäste för armband

Funktioner
1. Sport

2. Puls

Laddning
Parkoppling med 

mobiltelefon:

• Smartklocka N61
• Silikonarmband
• Bruksanvisning
• Laddkabel 

• Bluetooth
• Vibration
• Stör ej
• lågt batteri
• Ljusstyrka
• Inställningar

Ladda ner och installera appen SMART-TIME. 
Skapa en profil och ett konto för att säkerställa att 
all data synkroniseras och sparas.

SMART-TIME appen stödjer operativsystemen 
iOS 8.0 och Android 4.4 eller senare, samt 
bluetooth 4.0

1. Slå på bluetooth på din telefon

För att starta mätningen av blodtryck, 
gå in via huvudmenyn och tryck på 
ikonen för blodtryck.

Alarmen ställs in via appen och synkas 
med klockan. 8 st. larm kan ställas in.      

Kontrollera musikspelaren i din 
telefon & byt låt. 

Genom att trycka på hitta telefon 
kommer klockan via bluetooth skicka 
en signal så telefonen ringer. 

Generella inställningar, Ljusstyrka, 
språk, avstängning, fabriksåterställning 
och om enheten.

Aktivitetshistorik. Se de senaste 10 
aktiviteterna som har utövats. 

Tryck 3-4 sek. på displayen och välj önskad urtavla.

(Steg,distans, puls)

Tidtagarur.

Nedräkning av tid.

Klockan fungerar som en �ärrutlösare 
för mobilens kamera.

3. Efter installerat appen, registrera dig och logga 
in.

4. Följ instruktionerna för att parkoppla 
smartklockan till telefonen. 
Öppna appen > Enhet> lägg till ny enhet> N61

5. Välj enheten N61 med starkast signal. Klockan 
kommer visa en notifikation om parkoppling klicka 
för att bekräfta parkoppling.      Då kommer 
bluetooth ikonen på klockan lysa blått. 

N61 är 2 delar, klocka och löstagbart 
armband med snabbfäste. Bandet är 
20 mm och kan bytas.

Klockan har 11 olika sportalternativ. Alternativen är: 
löpning, gång, cykla, klättra, löpband, simning, yoga, 
spinning, basket, fotboll och badminton. 

Löpning Gång Cykla Klättra

Löpband Simning Yoga Spinning

Basket Fotboll Badminton
Vänd på klockan och fäst laddkabelns 
två piggar mot magneterna. 
Efter 5 sek. kommer laddningsikonen 
visas. Full laddning uppnås efter ca: 2h. 
Det kommer även visas på 
laddningsikonen när klockan är 
fulladdad. Rengör alltid baksidan på 
klockan innan laddning. 

All data från funktionerna puls och blodtryck är 
för referens och kan inte användas som grund i 
medicinskt syfte, då dessa kan avvika från 
verkligheten och endast bör ses som en 
indikation. Beroende på hur klockan bärs kan 
resultatet avvika från olika mätningar.  

Armbandets längd 254mm.
Armbandets bredd 20mm.
Vikt  50g. (Silikonarmband)
Batteri  200mAh Poly-Li
Vattentät  IP68

Klockan ska inte vara för lös på 
handleden. Det gröna ljuset ska inte 
kunna ses när klockan är på armen. 
Man kan göra manuella mätningar 
genom att trycka på ikonen Puls, eller ställa in 
automatisk övervakning i appen. Man kan ställa att 
pulsen ska mätas var: 15/30/60/120 minut.

2. Ladda ner appen Smart-Time

Google Play: SMART-TIME

App Store: SMART-TIME

Google Play: SMART-TIME

App Store: SMART-TIME

3. Blodtryck

4. Alarm

5. Musik

6. Kronograf

7. Timer

8. Fjärrstyra mobilkamera

9. Hitta telefon

10. Inställningar

11. Historik

12. Övriga funktioner
1 ) Byt utseende på urtavlan

2 ) Pedometer
(Automatisk mätning)
3 ) Sömnanalys

(Väder prognos)
4 ) Väder 5 ) Genväg till meny


