
Lees de gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
alvorens het toestel in gebruik te nemen. Het wordt
aanbevolen om alleen de originele batterij, lader en
accessoires te gebruiken die bij het apparaat zijn geleverd.
De fabrikant en de distributeur zijn niet verantwoordelijk
voor het gebruik van accessoires van derden.

(De functies die in deze handleiding worden genoemd,
kunnen enigszins afwijken afhankelijk van het model,
aangezien de handleiding een algemene beschrijving van
de Smartwatch is en 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 en 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.
.

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

Fysieke knop:
- Lang om het toestel aan/uit te zetten.
- Kort schakelt het hoofdscherm aan/uit.
- Druk kort op de geselecteerde hoofdfunctie om terug te keren
naar het scherm.

Bovenste knoop (achter):
-Hiermee kunt u terugkeren naar vorige functies in het
hoofdmenu.
Onderste knop (scroll).
-Hiermee kunt u overschakelen naar andere functies in het
hoofdmenu

UITLEG VAN DE KNOPPEN

TERUG

IN- EN
UITSCHAKELEN

TERUGSPOELEN

APPLICATIES

Download de "DaFit" app, gebruik de overeenkomstige
winkel of de QR code.

Nadat u de app hebt geïnstalleerd, zet u Bluetooth aan op uw
telefoon en opent u de geïnstalleerde app. Bevestiging van
alle vereiste toestemmingen en andere machtigingen. Vul uw
persoonlijke gegevens in op het sollicitatieformulier. 
Om uw horloge te verbinden, selecteert u "Toevoegen" en
dan electeer ons apparaat. Uw telefoon zoekt het Bluetooth-
apparaat en selecteert het juiste model (K28H).

VEREISTEN VOOR INSTRUMENTEN

iOS 8.0 en hoger
Android 5.1 en hoger
Bluetooth 5.0 ondersteund 

STARTSCHERM

Om het uiterlijk van het hoofdscherm te wijzigen, houdt u 2
seconden ingedrukt, waarna u een keuze kunt maken. Nadat u
een selectie hebt gemaakt, tikt u er snel op om deze te
selecteren.  Het horloge heeft 24 wijzerplaten om uit te kiezen,
extra wijzerplaten kunnen worden geselecteerd via een
speciale app.

SPORT MODE

De Smartwatch heeft verschillende sportmodi. Om een
sportmodus te selecteren, veegt u het scherm naar rechts,
selecteert u het trainingspictogram en klikt u in het midden van
het scherm. De Smartwatch heeft sportmodi zoals: Lopen,
rennen, fietsen, touwtje springen, badminton, basketbal,
voetbal, hardlopen, klimmen, golf, roeien, thuis trainen, fitness.
Om de sportmodus te verlaten, schuift u het scherm naar links.

Dit product maakt gebruik van magnetisch opladen.
Sluit het oplaadstation aan op de USB-ingang en het andere
uiteinde op de oplaadcontacten aan de achterkant van het
toestel. Zodra het toestel is aangesloten, begint het opladen
automatisch en verschijnt het oplaadicoon op het scherm.
Een volledige lading duurt meestal 2 uur. Gebruik het
apparaat niet terwijl het wordt opgeladen.
Opmerking: Sluit de magnetische oplaadkabel niet
tegelijkertijd aan op 2 contacten van geleidend materiaal,
omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.

LAADVOORSCHRIFTEN

OPLAADCONTACTEN

GEZONDHEIDSFUNCTIES

Het horloge heeft de volgende gezondheidsfuncties:
- Hartslagmeting: voer een meting uit om de hartslag te meten,
schuif het transportscherm en selecteer het 
pictogram. HR, klik op het midden van het 
scherm en wacht enkele seconden alvorens 
de meting uit te voeren.

- zuurstofvoorziening van het bloed. het scherm naar rechts en
klik op de knop SPO2 selecteren. Wacht dan 
ongeveer 5 seconden alvorens de meting uit 
te voeren.

-Bloeddruk: Om de temperatuur te meten, scroll naar rechts en
selecteer RR icoon, wacht ongeveer 5 seconden, 
voordat de meting wordt uitgevoerd.

HOOFDFUNCTIES
BELANGRIJKE INFORMATIE

FUN APPARAATPARAMETERS
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- Horloges
- Stappenteller
- Afgelegde afstand
- Calorieverbruikmeting
- Slaap monitor
-12 sport
- Drukmeting
- Meting van de zuurstofverzadiging in het bloed
- Hartslagmeting
- Informatie over inkomende oproepen
- Inkomende alarm informatie
  (WeChat, QQ, Facebook, Line, WhatsApp, KakaoTalk, enz.)
- Het weer
- Camera bediening op afstand
- Afstandsbediening voor muziek
- Zoek telefoon' functie
- Spelletjes
-Telefoon

1.Bescherming:
-Veeg het horloge af met een zachte doek om het schoon te
houden. (gebruik schoon water of zeewater)
2. Waterdichtheidsinstructies (zelfs als het een waterdicht
horloge is): Wees voorzichtig met de volgende methoden,
omdat ze de waterdichting 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 terwijl u uw handen of gezicht wast of
terwijl u werkzaamheden uitvoert waarbij zeep of detergenten
worden gebruikt.

GARANTIE
Garantieservice:
1. 24 maanden vanaf de datum van aankoop kunnen
consumenten aanspraak maken op gratis garantieservice bij
normaal gebruik van de producten, zolang het product geen
mechanische schade heeft en niet is veroorzaakt door
oneigenlijk gebruik.
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. 

-Muziek - Muziekweergave op afstand. Om over 
te schakelen naar muziekweergave, 
Schuif het scherm naar links en selecteer 
"Muziek". Het horloge moet verbinding maken 
met de app op uw mobiele telefoon.

-Games- Er zijn twee games op de Smartwatch. 
Om er een te selecteren, veegt u met uw 
vinger over het scherm naar rechts en drukt u 
in het midden van het scherm om het "Spel"-icoon te selecteren.
Er zijn twee spellen om uit te kiezen: "Young Bird" en "2048".

Camera - om toegang te krijgen tot de
afstandsbedieningsfuncties Om toegang te 
krijgen tot de afstandsbediening van de camera,
 schuift u het scherm naar rechts en selecteert 
u de functie Sluiter. Smart Het horloge moet via de app
verbonden zijn met uw mobiele telefoon.

Scherm: 1.32" IPS
Schermresolutie: 360*360 dpi
Waterdicht: IP67
Sensor: VC31
Batterijcapaciteit: 360mAh
Synchronisatie: Bluetooth 5.0
Inhoud verpakking: Oplaadkabel, Gebruiksaanwijzing in het
Pools, Smartwatch WAK28 H
Apparaatcompatibiliteit: iOS8.2 + Android 4.4 en hoger

ALGEMENE INSTELLINGEN
Om toegang te krijgen tot de algemene instellingen van het
toestel, scrollt u omlaag over het scherm.
De datum, de dag van de week en de
temperatuurinformatie worden weergegeven.
-Om oproepen te beantwoorden, selecteert u het handset-
icoon zodat het blauw oplicht (de eerste van links).
-Er is ook informatie over de klok en de mogelijkheid om de
menu-indeling te wijzigen.
-Wij hebben ook de mogelijkheid om de trilling uit te
schakelen, de helderheid van het scherm aan te passen en
toegang te krijgen tot de algemene instellingen van het
toestel (reset, enz.).
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