
1. Crokoměr 

2. Teller voor calorieverbruik 

3. Opname en 
meting van kilometers 
Afstand

4.Meting van hartslag 

5. Meting van de bloeddruk

6. Slaapmonitor

7. Inkomende SMS-waarschuwingen

8. Sportfunctie - druk lang op het symbool
om de overeenkomstige sport te
selecteren.

9. Cyclus-functie

10. Stopwatch

11. Vind mijn telefoon functie

12. De helderheid van het scherm
aanpassen

13. Druk lang op touch screen aan/uit.

Het Smartwatch moet volledig worden
opgeladen voordat u het voor de eerste
keer gebruikt. Raak na het opladen het
scherm gedurende 5 seconden aan en
het toestel wordt ingeschakeld, d.w.z.
het hoofdscherm wordt weergegeven.

U hebt de keuze uit 5
bedieningsorganen, die u naar believen
kunt wijzigen.

Lang 
indrukken

Uit stand Startscherm

Lang
indrukken

GEBRUIK VAN DE FUNCTIE FUNCTIES
Download de "WearHealt" app.
Om uw Smartwatch met uw smartphone
te synchroniseren, moet u eerst de app
installeren.

Er zijn twee manieren om de app te
installeren:
Selecteer het pictogram "Quick Response"
in het Smartwatch-menu en gebruik de
app voor het scannen van QR-codes om
de code op het horloge te scannen. Zodra
de code is herkend, vraagt de telefoon
toestemming om de speciale software te
installeren.

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.
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!

APPLICATIE Downloaden van de officiële Google Play
Store. Log hiervoor in op de Google Store
en zoek naar de app "WearHealt".
Installeer het dan.
Controleer het besturingssysteem van uw
smartphone voordat u de app downloadt.
Compatibel met iOS versie 8.0 en Android
versie 4.4 en hoger

ACTIVATIE
U moet de Smartwatch opladen voordat
u hem voor het eerst gebruikt.

BEGIN VAN GEBRUIK
Functie van de toetsen:
- korte, enkele klik: Functies activeren
- lang drukken: Activering, inschakelen
van het toestel

OPMERKINGEN EN
KENNISGEVINGEN FUNCTIE

Om verschillende alarmen te openen,
voert u in de app "Meer alarmen" in. U
moet de begin- en eindtijd van de
gebeurtenis instellen.
Soorten waarschuwingen:
Bewegingsherinnering,
Drankherinnering, Afspraakherinnering,
Medicijnherinnering.

2. waarschuwingen voor inkomende
oproepen. Een inkomend nummer
wordt op het hoofdscherm
weergegeven. 3.
3. SMS-waarschuwingen.
4. meldingen van sociale apps zoals
WeChat, QQ, Facebook, Twitter, enz.
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1.Alert:
Om een waarschuwing in te stellen, ga
naar "Apparaatinstellingen" in de app.
Open het dan in de app "Instellingen".
"Alarm instellingen" en klik op "+" om de
alarmtijd in te stellen en klik dan op
"Bevestigen".

2.Schudden om een foto te maken:
Open de functie "Draagbare camera" in
de app, schud je horloge en je telefoon
maakt automatisch een foto.

3. Stel de helderheid van het scherm in:
Open in de app: "Apparaatinstellingen"
en vink vervolgens "Helder display bij
het omhoog doen van de pols" aan.

Garantieservice:
1. 24 maanden vanaf de datum van
aankoop kunnen consumenten
aanspraak maken op gratis
garantieservice bij normaal gebruik van
de producten als het product geen
mechanische schade heeft en
veroorzaakt is 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. gebruik in strijd met de gebruiks- en
onderhoudsaanwijzingen van het
product,
D. de producten zijn gedemonteerd,
zelfstandig gerepareerd of
ondergedompeld in water.

-Draag je horloge niet onder de douche.
-Draag het horloge niet in een geïsoleerd
zwembad, sauna of andere omgeving
met hoge temperatuur/vochtigheid.
-Draag het horloge niet terwijl u uw
handen of gezicht wast met zeep of
afwasmiddel op het werk.

GARANTIE

1.Bescherming:
-Reinig het horloge met een zachte doek
die het horloge en het bandje 
schoon (gebruik schoon water of
zeewater).
-Zorg ervoor dat de hartslaglens van het
horloge dicht bij de huid zit.
-De huidtemperatuur bij de pols is te laag
als gevolg van het weer, wat de
hartslagregeling beïnvloedt.
2. Waterdichte notities (zelfs als het een
waterdicht horloge is):
De volgende methoden moeten in acht
worden genomen omdat zij de
waterbestendigheid beïnvloeden.

LADEN
Opladen gebeurt met de
meegeleverde oplader. Wanneer het
opladen voltooid is, start de klok
automatisch.
Als u het horloge langer dan een
maand niet gebruikt, laadt u het
volledig op en schakelt u het uit om de
batterijcapaciteit te behouden.

BELANGRIJKE INFORMATIEANDERE FUNCTIES

1. Laag batterijniveau:
Als de batterij bijna leeg is, laadt u het
toestel onmiddellijk op om de batterij te
sparen.

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

3. Omgevingstemperatuur tijdens
opladen boven 50°G. C kan
oververhitting, vervorming en
verbranding van het toestel veroorzaken.

4.Gelieve niet te zwemmen, duiken of
apparaten onder water te bedienen.
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4.Hartslagbewaking:
Open in de app "Apparaatinstellingen" en
vervolgens "Continue hartslagmonitoring".
Het horloge meet automatisch je hartslag
en stuurt de gegevens naar de app.

5.Das Gerät verfügt über eine
eingebaute Batterie und darf nicht
separat zerlegt werden.

6.In geval van breuk en lekkage van de
batterij moet contact met ogen en huid
worden vermeden.

-Was het zout en vuil van het horloge
nadat je het in de zee hebt
ondergedompeld.


