
CẢM BIẾN CHUYỂN ĐỘNG AS80

1. Giới thiệu thiết bị
Thiết bị liên tục ghi lại hoạt động thể chất của bạn. Tất cả các 
chuyển động cơ thể của bạn sau đó sẽ được tính dưới dạng 
bước. Kích hoạt thiết bị trước khi sử dụng lần đầu bằng cách 
giữ nút. Đồng bộ hóa thiết bị với điện thoại thông minh trước 
khi sử dụng lần đầu để chuyển các cài đặt cơ bản (ví dụ: thời 
gian) sang thiết bị.
Do đó, thông tin về khoảng cách đo được trên thiết bị có thể 
sẽ khác với khoảng cách thực tế.
Thiết bị có khả năng chống nước phun, xịt
Tuy nhiên, KHÔNG sử dụng thiết bị trong khi tắm hoặc khi 
bơi!
2. Hướng dẫn sử dụng

Kích hoạt thiết bị trước khi sử 
dụng lần đầu bằng cách giữ nút

1.

Sạc đầy thiết bị trong khoảng 3 
giờ bằng cáp sạc. Không sử dụng 
cáp sạc để truyền dữ liệu sang PC 
hoặc máy tính xách tay.

2.

✔

Kích hoạt Bluetooth® trong cài 
đặt trên điện thoại thông minh

3.

Tải ứng dụng "Beurer 
HealthManager" miễn phí trên 
App Store hoặc Google Play Store.

4.

Bắt đầu ứng dụng và làm theo 
hướng dẫn. Bạn có thể đăng ký 
miễn phí hoặc tiếp tục mà không 
cần đăng ký.

5.

Chọn AS 80 trong ứng dụng. 
Trong menu cài đặt ứng dụng, 
chọn AS 80 và cài đặt mục tiêu 
chuyển động, giấc ngủ, chiều dài 
sải chân và trọng lượng. Kích 
hoạt/cài đặt báo thức nếu cần.

6.

Để đồng bộ hóa dữ liệu với điện 
thoại thông minh, nhấn và giữ nút 
trong 5 giây.
Để đảm bảo đồng bộ hóa thành 
công, hãy đảm bảo Bluetooth® đã 
được kích hoạt trên điện thoại 
thông minh

7.

Truyền dữ liệu, 
Nhấn và giữ nút trong 5 giây

Chế độ tiết kiệm năng lượng
Nhấn nút liên tục cho đến khi                    hiển thị trên 
màn hình
Để bật hoặc tắt chế độ tiết kiệm năng lượng, ấn và giữ nút 
trong 3 giây

1.

2.

3. Lưu ý quan trọng
Bảo vệ thiết bị khỏi ẩm ướt. Không ngâm thiết bị trong nước. 
Tránh để thiết bị tiếp xúc với kém chống nắng hay các sản 
phẩm tương tự để tránh làm hỏng các bộ phận nhựa. Không 
mở hoặc tự sửa chữa thiết bị
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