
1. Zwakke batterij:
Als de batterij bijna leeg is, moet u het toestel onmiddellijk opladen
om de levensduur van de batterij te beschermen.
2. Opladen:
Gebruik het horloge niet terwijl het wordt opgeladen.
3. Gebruik het horloge niet tijdens het opladen hierboven.
50 graden Celsius kan leiden tot oververhitting, vervorming en
verbranding van het toestel.
4. Ga niet zwemmen, duiken of het toestel onder water gebruiken.
5. Het toestel werkt op een ingebouwde batterij en het is verboden
deze zelf uit elkaar te halen.
6. Vermijd contact met ogen en huid in geval van breuk en lekkage
van de batterij.

De smartwatch wordt opgeladen met een magnetische oplader.
Zorg ervoor dat de metalen contactpunten van de oplader op de
metalen contactpunten van het toestel liggen. Een volledige lading
duurt meestal 2 uur, het apparaat is stand-by voor maximaal 30
dagen, 5-10 dagen werk. Gebruik het horloge niet tijdens het
opladen

FUNCTIES

APPLICATIES
Gebruikers van Android-telefoons kunnen de "WoFit"-app
downloaden op Google Play en iOS-gebruikers kunnen de app
downloaden in de AppStore. Open de "WoFit" app - instellingen -
bluetooth - zoek naar 'smart device' en maak verbinding. Wanneer
het Bluetooth-pictogram op het horloge blauw is, betekent dit dat de
verbinding actief is, terwijl rood betekent dat er geen verbinding is.

LADEN VOORZORGSMAATREGELEN

BELANGRIJKE INFORMATIE
1.Veiligheid:
-Reinig het horloge met een zachte doek om het horloge en het
bandje te beschermen
schoon. (gebruik schoon water of zeewater)
- Zorg ervoor dat de hartslaglens op het horloge dicht bij uw huid zit
- de huidtemperatuur op uw pols te laag is als gevolg van het weer,
wat uw hartslagregeling zal beïnvloeden.

2. Opmerkingen over de waterbestendigheid (ook al is het een
waterdicht horloge):

GARANTIE
Garantieservice:
1. Bij normaal gebruik van de producten, zolang het product geen
mechanische schade heeft en niet is veroorzaakt door oneigenlijk
gebruik,
24 maanden vanaf de datum van aankoop kunnen consumenten
profiteren van gratis garantieservice.
2. Consumenten kunnen geen aanspraak maken op de garantie
indien:
A. zij veroorzaakten de schade zelf,
B. de garantieperiode is verstreken,
C. het product niet in overeenstemming met de gebruiks- en
onderhoudsaanwijzingen hebben gebruikt,
D. de producten zijn gedemonteerd, zelf gerepareerd of
ondergedompeld in water.

Taal/Tijd/Datum: Na een succesvolle verbinding met de
telefoon, worden de functies gesynchroniseerd
Statusbalk: toont bluetooth-status, HPlusFit app QR-code,
helderheidsniveau en batterijniveau
Stappenteller / Afstand / Calorieën: toont de gegevens van de
dag, om middernacht worden deze gegevens opgeslagen en
gereset. De opgeslagen gegevens kunnen worden
gecontroleerd door op de functie te klikken, er is een
geschiedenis
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Berichten: Na een geslaagde verbinding met de telefoon kunnen
we oproepen en sms-berichten ontvangen, evenals meldingen
van onder meer Facebook en WhatsApp. Het horloge gaat trillen
bij inkomende meldingen.
Sport: Er zijn verschillende sportmodi waaruit u kunt kiezen.
Nadat u de sportmodus hebt gekozen, klikt u op het
geselecteerde pictogram. Klik in het midden van het scherm om
je training te beginnen. Gebruik de onderste knop om de training
te pauzeren of te beëindigen en het resultaat op te slaan.
Slaap monitor: De smartwatch meet automatisch je slaapkwaliteit
van 22:00 tot 08:00. U vindt de exacte gegevens in de app.
Gezondheid. Metingen kunnen worden gedaan:
Puls
Bloeddruk
ECG
Bloedoxygenatie
Stopwatch: druk op start om het aftellen te starten, druk nogmaals
om te pauzeren
Bedien de muziek die op uw smartphone wordt afgespeeld
Alarm
Sedentair: herinnert u eraan te lang te zitten en te blijven
bewegen
Helder scherm wanneer je je pols beweegt: start het in de app,
wanneer je het aanzet verbruikt het meer stroom

let op de volgende methoden omdat ze de waterdichtheid
aantasten.
-Draag het horloge niet onder de douche.
-Draag het horloge niet in een verwarmd zwembad, sauna of
andere omgeving met een hoge temperatuur/vochtigheid.
-Draag het horloge niet wanneer u uw handen of gezicht wast of
wanneer u werkt waar zeep of detergent wordt gebruikt.
-Zorg ervoor dat u zout of vuil van het horloge wast na
onderdompeling in de zee.

Lees voor gebruik aandachtig de volledige
gebruiksaanwijzing. Het wordt aanbevolen om alleen de
originele batterij, lader en accessoires te gebruiken die in de
kit zitten met het apparaat. Noch de fabrikant, noch de
distributeur is verantwoordelijk voor het gebruik van
accessoires van derden. (De in deze handleiding
genoemde functies kunnen per model enigszins verschillen,
aangezien de handleiding een algemene beschrijving van
de smartwatch is, kunnen sommige modellen afwijken van
de standaard). Het apparaat moet minstens 2 uur worden
opgeladen voor het eerste gebruik. Voordat u het apparaat
gebruikt, moet u de app downloaden, de app installeren en
alle toestemmingen accepteren, anders zullen niet alle
functies beschikbaar zijn. Het bedrijf behoudt zich het recht
voor om de inhoud van deze handleiding te wijzigen.
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Bovenste knop: lang indrukken om het horloge aan/uit te
zetten; indrukken om het scherm te wekken en uit te zetten;
kort indrukken om terug te keren naar het hoofdscherm. De
metalen plaat wordt gebruikt om ECG-metingen te
verrichten. Houd ingedrukt om het circuit te voltooien
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