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1. laag batterijniveau:
Laad het toestel onmiddellijk op wanneer het batterijniveau
laag is om de levensduur van de batterij te beschermen.

2.Landing:
Gebruik het horloge niet terwijl het wordt opgeladen.

3. Omgevingstemperatuur tijdens het laden boven
50 graden Celsius kan oververhitting, vervorming en
verbranding van het toestel tot gevolg hebben.

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 te demonteren.

6. Vermijd contact met ogen en huid in geval van breuk of
lekken van de batterij.

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- Draag alstublieft uw horloge niet onder de douche.
- Draag het horloge niet in een verwarmd zwembad, sauna of
andere omgeving met een hoge temperatuur/vochtigheid.

1.Bescherming:
- Maak het horloge schoon met een zachte doek, zodat het
horloge en het bandje
schoon (gebruik schoon water of zeewater).
- Zorg ervoor dat de hartslaglens van het horloge dicht bij uw
huid zit.
- de huidtemperatuur bij de pols is te laag door het weer, dat de
hartslag controleert.
2. instructies voor het waterdicht maken (zelfs als het een
waterdicht horloge is):
Wees voorzichtig met de volgende methoden, omdat ze de
waterbestendigheid beïnvloeden.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Garantieservice:
1.Bij normaal gebruik van de producten, zolang het product
geen mechanische schade heeft en niet is veroorzaakt door
oneigenlijk gebruik, kunnen consumenten aanspraak maken
op gratis garantieservice gedurende 24 maanden vanaf de
datum van aankoop.
2.Consumenten kunnen geen aanspraak maken op de
garantie indien:
A. Zij hebben de schade zelf veroorzaakt,
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.

GARANTIE

Materiaal behuizing: milieuvriendelijk plastic

Materiaal polsband: silicone

Bluetooth: Bluetooth 4.2 

Schermgrootte: 1,14 inch

Resolutie: 135*240 

Batterijcapaciteit: 90 MAH 

APP: Wearfit 2.0 

Compatibiliteit: IOS8.4 of hoger/ Android 4.4 of hoger
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Gebruikershandleiding
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- Draag het horloge niet wanneer u uw handen of gezicht wast
of wanneer u werkt op plaatsen waar zeep of detergenten
worden gebruikt.
- Was het horloge van zout en vuil na onderdompeling.

Lees voor gebruik de volledige gebruiksaanwijzing
zorgvuldig door. Het wordt aanbevolen om alleen de
originele batterij, lader en accessoires te gebruiken die bij
het apparaat zijn geleverd.
Noch de fabrikant, noch de distributeur zijn
verantwoordelijk voor het gebruik van accessoires van
derden.
(De in deze gebruiksaanwijzing genoemde functies
kunnen per model enigszins verschillen, aangezien de
gebruiksaanwijzing een algemene beschrijving van het
Smartwatch is en sommige modellen kunnen afwijken
van de standaard). Het apparaat moet minstens 2 uur
worden opgeladen voor het eerste gebruik. Download
en installeer de app. Tijdens de installatie moet u
toestemming geven voor toegang tot meldingen. Anders
zullen niet alle functies beschikbaar zijn.
Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud
van deze handleiding te wijzigen.

Calorieën: registreert automatisch uw dagelijks calorieverbruik.
Afstand: registreert automatisch uw dagelijkse afgelegde
afstand.
Hartslagmeting: meet uw hartslag elk uur (instelling in de app:
tabblad hartslag opeenvolgend, in real time) of meet uw
hartslag handmatig. Houd het touchpad onder het scherm
ingedrukt om de hartslaginterface te openen.
Bloeddrukmeting: Meet uw bloeddruk elk uur (instelling app-
niveau: bloeddruk tabblad opeenvolgend, real time) of meet
uw bloeddruk handmatig. Houd de touchpad ingedrukt om
de bloeddrukmeting te starten.
Meting van bloedzuurstof: Meet elk uur de bloedzuurstof
(ingesteld in de Saturatie app, in real-time volgorde) of meet
de bloedzuurstof handmatig. Houd het touchpad ingedrukt
om de interface voor bloedzuurstofmeting te openen.

Zoek naar "Wearfit2.0" in de Android Store of App Store,
download en installeer het. Log dan in/registreer en zoek naar
de band op app-niveau: mijn, apparaatbeheer, verbinden
(Bluetooth moet ingeschakeld zijn bij het zoeken).
Op app-niveau kunt u het logboek van de gezondheidsweek
bekijken, dat zich in de linkerbovenhoek van de startpagina
bevindt. In de rechterbovenhoek kunnen we echter
verschillende metingen tegelijk verrichten.
We kunnen ook de eenheden in de app veranderen. Een voor
een voeren we in: mijn, persoonlijke gegevens, dan
veranderen we de gegevens van de eenheid en dan klikken
we op "Opslaan" die in de rechterbovenhoek staat.

Druk kort op om de optie te wijzigen en druk vervolgens lang op
om te bevestigen. Om de sportmodus volledig te verlaten,
bladert u door de functie door kort te drukken totdat u de pijl
terug ziet. en houdt u vervolgens de touchpad ingedrukt.
Weer: Het weer in real time wordt gesynchroniseerd met de
toestelgegevens en weergegeven op de tijddisplay-interface. De
band moet verbonden zijn met de app en de GPS-functie van het
toestel moet geactiveerd zijn.
Meer: Stopwatch (ingedrukt houden om in of uit te schakelen,
indrukken om te starten of te stoppen),
Mijn telefoon zoeken (ingedrukt houden om te zoeken, drukken
om af te sluiten).
Ingedrukt houden om muziek uit te schakelen (kort aanraken om
in/uit te schakelen, scrollen, afsluiten).
Anders: Steek je hand op om het scherm te wekken

1. Laad het horloge op (oplaadtijd van de band van 2 tot 2,5
uur).
2. installeer de speciale app voor het geselecteerde
smartwatchmodel op uw smartphone (datum, tijd en taal
worden ingesteld na synchronisatie van het horloge met de
app).
3. zet Bluetooth aan op uw mobiele telefoon (zoek in dit
stadium nog niet naar het horloge).
4. open de geïnstalleerde app en zoek naar de smartwatch op
het app-niveau. 5.
5. Na een succesvolle zoekactie verbindt u het Smartwatch met
uw telefoon. Zorg ervoor dat de app toegang heeft tot alle
meldingen.

BESTE KLANT, DANK U VOOR HET
KOPEN VAN ONS PRODUCT!

TOEPASSINGSFUNCTIES

Zoek naar "Wearfit2.0" in de Android Store of App Store,
download en installeer het. Maak dan een account aan of meld
u aan. Zoek dan naar de band op app-niveau (Bluetooth moet
ingeschakeld zijn bij het zoeken).

BELANGRIJK
 

KENMERKEN

VERBINDING MET DE TOEPASSING WINKELEN

Om het horloge op te laden, verwijdert u de polsband. Er
is een USB-ingang die kan worden aangesloten op een
oplader, laptop of computer.
Opmerking: Als het horloge geen bericht geeft dat het
wordt opgeladen, plaatst u het horloge ondersteboven.

Oled-scherm

Touchpad

Elektroden

Elektroden

Sensor

Laadstation

De eerste ECG-meting moet via de app worden gedaan.
Tijdens de meting moet u uw hele vinger bedekken en het
zilveren plaatje (touchpad) op het horloge vasthouden. De
meting duurt ongeveer 30 seconden en het wordt
aanbevolen gedurende deze tijd stil te staan.
Elke andere meting kan worden gedaan met de band, het
resultaat wordt weergegeven in de app.
In geval van een verkeerd resultaat moet de meting
verschillende malen worden herhaald.

ECG

Weerstandsmeting. 
 Informatie-interface slaapkwaliteit: Meet automatisch elke dag de
slaapkwaliteit.
Waarschuwingen. De polsband waarschuwt u voor meldingen,
inkomende gesprekken en sms-berichten.
Trainingsmodus: Druk lang op de interface van de
trainingsmodus om deze te activeren.
Lopen, klimmen en fietsen zijn al geïntegreerd. Houd het scherm
ingedrukt om de trainingstijd en het aantal verbrande calorieën te
beginnen registreren. Druk dan om te stoppen. Na deze actie
verschijnt een menu waarin we kunnen kiezen tussen Stop,
Afsluiten en Terug.


