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Norsk Bruksanvisning
Ridian Aktivitetsmåler

App: MedM Health
Modell: LS405-B

Les bruksanvisningen nøye.
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www.ridian.noFCC ID: B021459

Andre Ridian produkter
Ridian har en serie produkter som gir

deg en god oversikt over noen av dine viktigste
helserelaterte data i en og samme app. Prøv også:

Ridian Kroppsanalysevekt
Vekt | Fett | Muskler | Vann | Ben | BMI

Ridian Blodtrykksmåler
Helautomatisk | Enkel | Presis

Ridian AS
Grensen 12
0159 Oslo
NORWAY
Tel: +47 22 41 08 00
www.ridian.no
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Eskens innhold
1. Aktivitetsmåler LS405B (inklusiv polymer litiumbatteri)
2. Armbånd
3. Bruksanvisning

OppstartOversikt

Generelle instruksjoner

Enhetens deler

OLED Display

Hvordan lade enheten

Når displayet viser følgende bilde er enheten fulladet:

Ridian Aktivitetsmåler brukes for å måle skritt, distanse, 
kaloriforbruk og søvn.

Når aktivitetsmåleren er koblet opp mot telefon eller nettbrett,
stilles klokken automatisk etter klokken på enheten den er
koblet mot. Dataene i aktivitetsmåleren overføres til enheten
når appen er åpen og måleren slås på.

Hovedfunksjoner:
a. Støtter Bluetooth 4.0 teknologi.
b. OLED Display.
c. Lagrer målingene i 7 dager og oppdaterer hvert 5. minutt.
d. Viser antall skritt, avstand, kalorier forbrent og klokken.
e. Måler søvnkvalitet (denne funksjonen kan følges i appen).

2865 OLED Display
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Gjeldende klokkeslett

Hvordan skru på aktivitetsmåleren for første gang
Første gang man skrur på aktivitetsmåleren må man 
holde knappen inne i 5 sekunder for å skru av 
transportinnstillingen. Deretter kan enheten brukes. 
Måleren kan gjerne fullades før første gangs bruk.

SYMBOL FORKLARING

Dra USB pluggen ut av armbåndet og koble den til en 
USB kontakt eller USB port for å lade. Pass på å sette 
den inn riktig vei.

Når displayet viser følgende symbol må den lades 
umiddelbart.

Når enheten lader blinker batteri symbolet som vist 
på bildet.

Måne blinker - Søvnmodus 541
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Når displayet viser følgende symbol må den lades 
umiddelbart.

Strømsparetips: Hvis du stenger ned appen mellom hver 
oppdatering varer batteriet lengre mellom hver lading.
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Installer appen og koble sammen

Oppkobling

Success!

Fail!

Sørg for at Bluetooth er “på” i innstillingen på telefonen.

Last ned og installer appen MedM Health. 

Start appen, trykk «register» og legg inn e-post og passord.

Trykk på meny symbolet øverst til venstre, velg “My Account” og 
legg inn navn, fødselsdato, kjønn og høyde.

Trykk på meny symbolet igjen og velg «Settings» og 
“Measurement Types”. Huk av for “Activity” og “Sleep”.

Trykk på meny symbolet igjen og velg “My Devices”.

Hold inne knappen på aktivitetsmåleren
til to firkanter begynner å blinke i displayet.

Trykk “Add New” og appen begynner å søke.

Når appen har funnet aktivitetsmåleren dukker et bilde av den opp 
på skjermen. Trykk på bildet og fullfør oppkoblingen ved å trykke 
på «Add to My Devices».

Når enhetene er sammenkoblet vil skjermen
vise "Success!".

For Windows telefon eller PC må aktivitetsmåleren kobles
opp i Bluetooth i innstillinger først.

Hvis sammenkobling mislykkes vises “Fail!”. 
Prøv igjen til du får koblet opp måleren.

Appen oppdateres jevnlig og du vil alltid finne oppdatert app 
bruksanvisning på www.ridian.no. Hvis du etter gjentatte forsøk 
ikke får koblet opp, kontakt oss på post@ridian.no. 

Hvordan se på dataene

Hvis det er lite strøm på batteriet vil dette vises først når du 
slår den på.

Trykk på knappen igjen og tilbakelagt avstand vil 
vises.

Når displayet er av, og det er nok strøm, kan du trykke på 
knappen for å se den oppdaterte målingen. Trykk flere 
ganger på knappen for å veksle mellom de forskjellige 
måleenhetene i displayet, for eksempel kalorier forbrent:

Trykk på knappen en gang til og antall skritt vil vises.

Trykk på knappen en gang til og klokken vil vises.

Displayet slår seg automatisk av noen sekunder etter 
sist gang man trykket på knappen.
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Start målingene

For å synkronisere data, åpne appen, trykk 
på bildet av aktivitetsmåleren og skru den på.
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Airon garanterer at produktet er fritt for defekter ved normalt 
bruk for en periode på to år fra kjøpsdato.
Denne garantien dekker IKKE skade som skyldes feilbruk eller 
misbruk, inkludert, men ikke begrenset til:

Feil som skyldes uautoriserte reparasjoner eller 
modifikasjoner.
Ødeleggelse som skyldes støt eller fall.
Feil som skyldes feilbruk i strid med denne bruksanvisningen.
Skade som skyldes at produktet har blitt dyppet i vann eller 
vasket i vann.
Skade som skyldes bruk av feil lader.Vedlikehold

Garanti

RIDIAN AS
Grensen 12
0159 Oslo

Tel: +47 22 41 08 00
post@ridian.no
www.ridian.no

Bruk en tørr, myk klut for å tørke støv av aktivitetsmåleren

Bruk en fuktet klut for å tørke bort skitt, så en tørr klut for å tørke 
den igjen.

Ikke vask den med vann eller dypp den ned i vann.

Ikke bruk brennbar væske, slipemidler eller andre kjemikalier til å 
rengjøre aktivitetsmåleren. Det kan gi misfarging og funksjonsfeil.

For spørsmål eller hjelp:   post@ridian.no
For mer informasjon:         www.ridian.no

Garanti

2865

Hvordan stille inn søvnmodus
Aktivitetsmåleren måler timene du sover og søvnkvalitet ut fra 
hvor mye du beveger deg mens du sover. Dette kan sees i 
appen. For å gå inn i søvnmodus, hold knappen inne til du føler 
en vibrasjon og måne-ikonet blinker på skjermen.

For å gå ut av søvnmodus, hold knappen inne til du føler en 
vibrasjon og måne-ikonet forsvinner.
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Søvnmodus

Kontakt
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