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DENVER BFA-10
Älyrannekkeen käyttöopas – suomi

[Yhteensopivuus]
Älyranneke tukee vain seuraavia valittuja mobiililaitteita:
iOS: Käyttöjärjestelmän tulee olla iOS 7.0 tai uudempi, Bluetoothin 4.0, kuten: iPhone
4S, 5, iPod touch5 jne.
Android: Käyttöjärjestelmän tulee olla Android 4.3 tai uudempi, Bluetoothin 4.0, kuten:
Samsung S4, Note3 jne.

[Toimintokuvake]
Aika: 00:00

Askeleet:

Unimonitori:

Liikehälytys:

Soittotunnuksen näyttö:

Bluetooth:

Värähtelyilmaisin:

Bluetooth-lähetys:

Matka:

’

Kalorit:

Herätyskello:
Viestipainallus:

[Pika-aloitusopas]
1. Ranneketta tulee ladata 30 minuutin ajan ennen sen käyttöä. Vedä asema ulos alla
olevan kuvan osoittamalla tavalla ja aseta asema 5 V/1 A USB-porttiin latausta
varten. Punainen merkkivalo lakkaa vilkkumasta, kun asema on ladattu täyteen 30
minuutin kuluessa.

2. SOVELLUKSEN asennus: Mene App Storeen tai Play-kauppaan, lataa tämä
SOVELLUS: ”DENVER BFA-10” ja asenna se. DENVER BFA-10 -SOVELLUKSEN
käyttämiseksi varmista, että matkapuhelimesi on kytketty Internetiin Wi-Fi:n tai 3G:n
avulla.

3. Tilin määrittäminen: Avaa ”DENVER BFA-10” -sovellus. Kirjaudu sisään, jos sinulla
on tili, tai rekisteröi uusi tili.

4. Laiteparin muodostus

Pidä puhelimestasi Bluetooth ja WiFi ”päällä”
tätä vaihetta varten. Kirjaudu sisään
sovellukseen DENVER BFA-10, jolloin
järjestelmä näyttää pääsivun. Napauta
painiketta vasemmassa kulmassa tai pyyhkäise
näyttöä vasemmalta oikealle ja napsauta
[Laiteyhteys].

Kaksoisnapsauta rannekkeen
painiketta, jolloin tutkakuvake ” ” tulee
näkyviin rannekkeessa, napauta
painiketta [Laitehaku]
SOVELLUKSESSA, valitse oikea
tunnus laitelistalta ja odota 1–2
sekuntia.

Android-laite avaa ponnahdusikkunan
[Laiteparipyyntö], valitse ”Vahvista” tee laitepari
loppuun.

iOS-laite avaa ponnahdusikkunan
[Laitepari muodostettu],
[Bluetooth-laiteparipyyntö],
napsauta ”Muodosta pari” ja tee
laitepari loppuun.

Jos ponnahdusikkuna ei aukea 1 minuutin sisällä, toista yllä olevat vaiheet.

5. Datasynkronisointi
Ranneke synkronisoi datan automaattisesti kun se on kytketty puhelimeen
SOVELLUKSEN (DENVER BFA-10) avulla, rannekkeen aika kalibroidaan samaksi
kuin puhelimen aika. Datan synkronisointi sisältää: askeleet, kalorit, matkan. Voit
tarkistaa, onko datasynkronisointi suoritettuun onnistuneesti SOVELLUKSESSA.
Ensimmäinen datasynkronisointi kestää 1–2 minuuttia. Datansynkronisointi voidaan
tehdä manuaalisesti napsauttamalla SOVELLUKSEN päivityspainiketta.

6. Matkapuhelimen löytäminen
Paina rannekkeen painiketta, kunnes se värähtää kerran ja puhelin soi

7. Unimonitori
Unitilan kytkeminen päälle: Paina rannekkeen painiketta, kunnes se värähtää
kahdesti, ranneke aloittaa unimonitoritilan ja kuvake
tulee näkyviin. Unitilasta
poistuminen: Paina rannekkeen painiketta, kunnes se värähtää kahdesti, ranneke
poistuu unimonitoritilasta ja ranneke siirtyy takaisin aikanäyttöön.
8. Rannekkeen uudelleenkäynnistys
Paina rannekkeen painiketta, kunnes se värähtää 3 kertaa. Sitten näyttö sammuu,
valkoinen

valo

kimaltaa

kerran

ja

ranneke

käynnistyy

uudelleen.

Uudelleenkäynnistys ei poista tallennettuja tietoja.

9. Painiketoiminto
Pidä laite päällä.
Pitkä painallus kahden värähdyksen jälkeen siirtää laitteen unimonitoritilaan.
Pitkä painallus kolmen värähdyksen jälkeen käynnistää laitteen uudelleen.
10. Lisätoimintoja saat lataamalla SOVELLUKSEN ”DENVER BFA-10” käyttöön.

[UKK]
1. Ranneke ei poistu unitilasta painiketta painamalla? - Rannekkeen käynnistäminen
poistaa sen unitilasta onnistuneesti.
2. Kun yhteys sovellukseen on päällä, datasynkronisointi on valmis mutta rannekkeen
näyttää silti vielä väärin ajan? - Käynnistä ranneke uudelleen ja yritä
datasynkronisointia uudestaan.

3. Miksi rannekkeessa ei ole soittotunnuksen näyttöä? - Android-puhelin: Kun yhteys
rannekkeeseen on saatu SOVELLUKSEN avulla, anna ”DENVER BFA-10:lle” pääsy
puheluihin, tekstiviesteihin ja yhteystietoihin, ja pidä ”DENVER BFA-10” käynnissä
taustalla. Jos puhelimessasi on tietoturvaohjelmisto, määritä sovellus ”DENVER
BFA-10” ”luotetuksi”.
iOS: Jos soittajan tunnus ei näy, käynnistä matkapuhelimesi uudelleen ja yhdistä
ranneke sitten uudestaan. Kun se on yhdistetty, odota, että puhelimeen avautuu
ikkuna ”Bluetooth-laiteparipyyntö” ja napsauta ”Muodosta pari”, jolloin soittajan
tunnuksen näyttö tulee käyttöön.
4. Rannekkeen kuvake näyttää, että Bluetooth-yhteys on päällä, mutta SOVELLUS ei
voi suorittaa datasynkronisointia? - Yleensä tämän aiheuttaa puhelimen Bluetooth.
Kytke ensin SOVELLUS pois päältä, käynnistä sitten Bluetooth ja korjaa. Jos tämä
vaihe ei toimi, käynnistä puhelimesi uudelleen ja yritä uudestaan.
5. Miksi rannekkeeni menettää yhteyden puhelimeeni toistuvasti? - Tarkista, onko
puhelimesi tai muu tietoturvasovellus asettanut ”DENVER BFA-10:n” luotetuksi
sovellukseksi vai ei. Jos ei ole, aseta se luotetuksi ja yritä uudelleen.
6. Onko rannekkeeni vedenpitävä? - Ei ole. Älä käytä sitä suihkussa tai uidessa.

KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN, TEKIJÄNOIKEUS: DENVER ELECTRONICS A/S

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä niissä käytettävät paristot sisältävät materiaaleja,
komponentteja ja aineita, jotka voivat olla vahingollisia terveydelle ja ympäristölle, jos
jätemateriaalia (pois heitettävät sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot) ei käsitellä
asianmukaisesti.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteet sekä paristot on merkitty alla olevalla rastitun jäteastian
symbolilla. Symboli kertoo, ettei sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja saa hävittää
kotitalousjätteen mukana vaan ne on hävitettävä erikseen.

On tärkeää, että loppukäyttäjänä viet käytetyt paristot oikeaan keräyspaikkaan. Tällä
tavoin voit varmistaa, että paristot kierrätetään lain mukaan eivätkä ne vahingoita
ympäristöä.

Kaikkiin kaupunkeihin on perustettu keräilypisteitä, joihin sähkö- ja elektroniikkalaitteet

sekä paristot voidaan viedä maksutta edelleen toimitettaviksi kierrätysasemille ja
muihin keräilypisteisiin tai ne voidaan kerätä suoraan kotoa. Lisätietoja saat kuntasi
tekniseltä osastolta.

Inter Sales A/S täten vakuuttaa, että tämä tuote on direktiivin 1999/5/EC olennaisten
vaatimusten ja muiden määräysten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutus on
saatavissa
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Tanska/Denmark.
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