
2-i-1 vanntett smartklokke og TWS
øretelefoner X5

Spesifikasjoner:
- Skjermstørrelse: 1,54"
- Skjermoppløsning: 240 x 240
- Ladeboks batterikapasitet: 160mAh
- Øretelefoner batterikapasitet: 30mAh



- Smart klokke chipsett: NRDIC 52832
- Optisk sensor: OSRAM SFH7070
- Bluetooth: 5.0 for samtaler, 4.0 for synkronisering
- Vanntett vurdering: IP67
- Minne: 64 kB RAM + 512 kB blits
- Arbeidstid: 7-10 dager
- Ladetid: ca 2t
- Kompatible systemer: Android 4.4 og nyere; iOS 8.0 og nyere
- Stropp materiale: Silikon
- Dimensjon: 44,3 x 13,3 x 260 mm

1. Skjerm
2. Stropp
3. Hodesett
4. Fotoelektrisk sensor
5. Ladepinner
6. Sensor for registrering av hodesett
7. Hodesett-knapp
8. Base

Sveip opp og ned for å bytte mellom forskjellige funksjoner:

1. Hovedgrensesnitt
2. Trinn
3. Avstand



4. Forbrente kalorier
5. Pulsmåler
6. Blodtrykksmonitor
7. Overvåking av oksygen i blodet
8. Søvnmonitor
9. System

Nedlasting og sammenkobling av apper:
1. Last ned og installer "Power Band" -appen fra App Store eller Google Play
2. Slå på Bluetooth på smartklokken
3. Ta headsettet ut av klokken
4. Aktiver Bluetooth på smarttelefonen og søk etter X5
5. Åpne Power Band-appen, trekk ned og søk etter enhetsmodellen X5

Berøringsknappfunksjon for hodesett:
- Trykk 5 ganger før paring for å endre språk (engelsk eller kinesisk)
- Trykk og hold inne i 2s for å slå på
- Trykk og hold inne i 3s for å slå av
- Trykk og hold inne i 1,5s for å avvise samtalen
- Trykk 4 ganger for å aktivere Siri
- Dobbeltklikk for å svare / legge på samtalen
- Klikk på venstre øretelefon for å øke volumet



- Klikk på høyre øretelefon for å redusere volumet
- Dobbeltklikk - spill av / pause
- Trippelklikk på venstre øretelefon - forrige-spor
- Trippelklikk på høyre øretelefon - neste spor

Smartwatch-funksjoner:
1. Treningsovervåking: Den viser gjeldende antall trinn, avstand og forbrente kalorier.
2. Søvnovervåking: den viser søvntiden siste natt.
3. Hjerte Frekvens/blod Trykk/Blod Oksygen test: Velg testen på klokken eller via Power
Band-appen, LED-lyset på baksiden av klokken slås på. Du kan sjekke testresultatene
etter 1-2min. Hold smartklokken i samme høyde som hjertet ditt, og ikke snakk under
testen.

4. Finn armbåndet: Klikk på søkefunksjonen i appen, og du kan identifisere
plasseringen av armbåndet (det vil vibrere).
5. Vekkerklokke: still inn alarmfunksjonen via app
6. Varsler: Slå på påminnelsesbryteren i Power Band-appen, og smartklokken vibrerer
for å minne på og vise innholdet i meldingen.
7. Eksternt kamera: Skriv inn grensesnittet "Rist og rist for å ta bilder" gjennom appen,
trykk på midtknappen eller rist raskt armbåndet for å ta bilder på telefonen.


