
Xiaomi Haylou LS02 Vanntett
Smartklokke Med Hjertefrekvens



Nedlasting og paring av apper
1. Hold inne funksjonsknappen for å slå på klokken, og en QR-kode vises. Bruk
telefonen til å skanne QR-koden for å installere APPEN. Du kan også skanne
QR-koden nedenfor for å installere.

2. Åpne Haylou Fit APP og legg til enheten din
Merk:

- Ikke slå av Bluetooth når du kobler til.
- Hvis du ikke legger til en enhet eller klokken kobles fra enheten, holder du
funksjonsknappen inne i 3s og velger fabrikkinnstillingen på klokken. Koble deretter
klokken til enheten på nytt.
- Lad smartklokken b helt full før første gangs bruk (mer enn 2 timer).

Slik bruker du klokken
1. På startsiden skyver du ned fra toppen av urskiven for å åpne Hurtiginnstilling.



2. På startsiden skyver du opp fra bunnen av urskiven for å åpne Kontrollpanel.
3. På startsiden skyver du til høyre / venstre for å hoppe til forrige / neste side.
4. Når den ikke er på startsiden, skyver du fra venstre kant til høyre kant for å gå tilbake
til forrige side.
5. På startsiden, berør skjermen i 3s for å gå inn i Watch Face Change.
6. Hold funksjonsknappen inne i 3s for å slå på / av.
7. Trykk på funksjonsknappen for å gå tilbake til hjemmesiden (bare åpne en side).
8. Trykk på funksjonsknappen for å hoppe til forrige side (åpne to sider).
9. Trykk på funksjonsknappen for å sette treningsøkten på pause /gjenoppta den (under
treningsøkten).

Slik lader du
1. Lad klokken via ladekabelen og sørg for at pogopinnene er godt kontaktet.
2. Bruk kvalifisert adapter med utgangsspenning på 5V og utgangsstrøm på 0,5A eller
høyere.
3. Hvis du ikke bruker klokken på lenge, kan det hende at ladeikonet ikke vises før du
har ladet klokken i mer enn 1 minutt.
4. Hold alltid pogopinnene tørre.



Slik bruker du
- Ta på deg klokken og beveg den omtrent en fingeravstand fra pulsåren din. Juster
tettheten på klokkebåndet slik at det passer til deg selv.
- Merk: For løs på båndet kan påvirke ytelsen til pulssensoren.


