
APPLICATIES
Download de "FitCloudPro" app op uw telefoon. Dit kan op
twee manieren gebeuren:
1. Scan de QR-code van het horloge.
2. Zoek in de Play Store of Apps Story en installeer het.
Zodra de app is geïnstalleerd, zet u Bluetooth aan en opent u
FitCloudPro. Schakel meldingen en andere door de app
vereiste toestemmingen in. Meld je aan, vul je persoonlijke
gegevens in. Druk op "Add Device", zoek het "L15" apparaat (zet
de GPS op uw smartphone aan voordat u koppelt) en druk op
connect.

LAADINSTRUCTIES
Laad het horloge volledig op voordat u het voor de eerste keer
gebruikt. Eenmaal geladen, zal het automatisch starten. Lijn de
oplaadkop uit en sluit de magnetische zuignap aan op de
oplaadpoort totdat het oplaadpictogram op het horlogescherm
verschijnt (continu opladen gedurende 2 uur)

FUNCTIES

1. Stappenteller: deze functie telt uw dagelijkse stappen,
verbrande calorieën en gelopen afstand.
2. Slaap monitor: De smartwatch begint automatisch je
slaapkwaliteit te meten van 22:00 tot 8:00 uur. Een
gedetailleerd rapport over uw slaapkwaliteit zal beschikbaar
zijn in de app.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN
1.Batterij bijna leeg: Als de batterij bijna leeg is, moet u het toestel
onmiddellijk opladen om de batterij te sparen.
2.Opladen: gebruik het horloge niet terwijl het aan het opladen is.
3.Omgevingstemperatuur bij het opladen boven 50°C kan leiden
tot oververhitting, vervorming en verbranding van het toestel.
4.Niet onder water zwemmen, duiken of apparatuur bedienen.

5. Het toestel werkt op een ingebouwde batterij en mag niet door
uzelf worden gedemonteerd.
6. Vermijd contact met ogen en huid in geval van breuk en
lekkage van de batterij.

1.Beveiliging:
-Maak het horloge schoon met een zachte doek om het horloge
en het bandje schoon te houden (gebruik schoon water of
zeewater)

BELANGRIJKE INFORMATIE

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.

2.Opmerkingen over de waterbestendigheid (ook al is het een
waterdicht horloge):
Let op de volgende methoden, omdat ze de waterdichtheid
aantasten.
-Draag het horloge niet onder de douche.

GARANTIE

3.Gezondheid: Hartslagmeting. 2 seconden. De meting wordt
verricht door de huid te scannen met een groen optisch licht.
Om de meting te beëindigen, veegt u naar rechts of naar links.
De normen voor de resultaten van de hartslagmeting zijn 60-
90 slagen per minuut. Professionele atleten kunnen minder
dan 60 slagen per minuut slaan. Bij intensieve inspanning kan
de meting echter oplopen tot 200 slagen per minuut.
4. Bloeddruk: Houd uw handen plat tijdens de meting. De
meettijd is ongeveer 48 seconden. Bedenk dat oudere
mensen een hogere bloeddruk hebben dan jongere mensen.
Omgekeerd hebben vrouwen een lagere bloeddruk dan
mannen.
5. SP02H is het percentage zuurstof in het bloed.
De norm is 94-99%.
6. ECG: Nadat de ECG-sensor is aangesloten, hebben we
ongeveer 30 seconden nodig om de meting te voltooien.
Nadat de meting is voltooid, wordt "ToApp" weergegeven. De
ECG meting wordt opgeslagen in de app die u kunt delen
met anderen voor referentie.

7. Sport standen: U kunt kiezen uit 9 sportmodi: wandelen,
hardlopen, fietsen, klimmen, zwemmen, yoga, tafeltennis,
badminton, volleybal, touwtje springen. Nadat u een activiteit hebt
gekozen, klikt u erop en begint u met oefenen. U kunt tijdens de
activiteit een pauze inlassen en daarna weer verdergaan.
Afhankelijk van de activiteit worden de hartslag, het aantal
verbrande calorieën en het aantal afgelegde calorieën
geregistreerd. -Draag het horloge niet in een verwarmd zwembad, sauna of

andere omgeving met een hoge temperatuur/vochtigheid.
-Draag het horloge niet wanneer u handen of gezicht wast, op
het werk waar zeep of detergent wordt gebruikt.
-Wees na onderdompeling in zee zout en vuil van het horloge.
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Tik op instructies van het hoofdscherm:
- Veeg omlaag voor informatie over het horlogemodel, de QR-
code, het helderheidsniveau, de batterijstatus en of het toestel
correct met uw telefoon is verbonden.
- Veeg omhoog voor toegang tot inkomende berichten
- veeg naar links voor toegang tot functies zoals stappenteller,
tracking en sportmodi
- Veeg naar rechts voor toegang tot andere functies, waaronder
stopwatch, taal, apparaat uitschakelen.

- Zorg ervoor dat de hartslaglens op het horloge dicht bij uw huid
zit
- de temperatuur van de huid op uw pols te laag is als gevolg van
het weer, wat uw hartslagregeling zal beïnvloeden.

- de temperatuur van de huid op uw pols te laag is als gevolg van
het weer, wat uw hartslagregeling zal beïnvloeden.

BESTE KLANT, DANK U VOOR HET
KOPEN VAN ONS 

PRODUCT!
Lees voor gebruik aandachtig de volledige
gebruiksaanwijzing. Het wordt aanbevolen om alleen
de originele batterij, lader en accessoires te gebruiken
die in de kit met het toestel zijn meegeleverd. Noch de
fabrikant, noch de distributeur is verantwoordelijk voor
het gebruik van accessoires van derden.
(De functies die in deze handleiding worden getoond,
kunnen per model enigszins verschillen, aangezien de
handleiding een algemene beschrijving van de
smartwatch is; sommige modellen kunnen 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 zijn alle functies
niet beschikbaar. Het bedrijf behoudt zich het recht
voor om de inhoud van deze handleiding te wijzigen.
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KNOP
De bovenste knop wordt gebruikt om het toestel aan/uit
te zetten. Om de smartwatch aan/uit te zetten, houdt u
de knop 3 seconden ingedrukt. De onderste knop zet de
zaklamp aan/uit.


