
De toepassing kan op twee manieren worden geïnstalleerd:
1. Selecteer het pictogram "Snel antwoorden" in het
smartwatchmenu en gebruik de app voor het scannen van
QR-codes om de code van het horloge te scannen. Zodra
de code is herkend, vraagt de telefoon toestemming om de
speciale software te installeren.

      
     

De gegevens die overdag zijn geregistreerd, worden elke
dag om 00.00 uur uit het apparaat gewist.

3. Hartslagmonitor.
Druk lang op het symbool op het display om de
hartslagmonitoringfunctie te activeren.

Lees voor gebruik de gehele gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door. Wij raden aan alleen de originele batterij, lader en
accessoires te gebruiken die bij het toestel zijn geleverd.
De fabrikant en de distributeur zijn niet 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 bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van
deze handleiding te wijzigen. 1.

1. VOORGESTELD de F Fit app
Om uw Smartwatch met uw smartphone te synchroniseren,
moet u eerst de app installeren.
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ACTIVATIE 

Start de app, doorzoek de lijst met beschikbare apparaten,
selecteer de Smartwatch en verbind deze met de app. 
Schakel Bluetooth in op uw smartphone en smartwatch
(zorg ervoor dat beide apparaten zichtbaar zijn voor externe
apparaten).

2. Stappenteller, calorieteller, afgelegde afstand.
Wanneer het toestel wordt ingeschakeld, worden functies
zoals stappenteller, calorieteller en afgelegde afstand
automatisch geactiveerd. De gegevens worden in real
time weergegeven.
Wanneer het toestel is gekoppeld met de Bluetooth-app,
worden de sportfuncties in real time gesynchroniseerd. De
gegevens van het apparaat worden naar de smartwatch-
app gestuurd als Bluetooth op beide apparaten is
geactiveerd.

1. Kies een thema.
Druk lang op de aanraaktoets op de gebruikersinterface om
een thema te kiezen. Om thema's in te voeren, raakt u kort
het scherm aan en u zou moeten zien waaruit u kunt kiezen.
Als je een thema hebt gekozen, moet je het langer
aanhouden. 

FUNCTIES

2. Downloaden van de officiële Google Play Store. Log
hiervoor in op de Google Store en zoek naar de app "F Fit".
Installeer het dan.

Voordat u de app downloadt, moet u controleren welk
besturingssysteem uw smartphone gebruikt.
Compatibel met iOS vanaf versie 9.0 en Android vanaf versie
5.0

ONDERLINGE KOPPELING VAN APPARATEN

ARMBAND INSTELLINGEN

Til de hendels met een dun stuk gereedschap op vanaf de
juiste kant en zorg ervoor dat u geen onderdelen verbuigt.

GEACHTE KLANT, HARTELIJK DANK VOOR UW
AANKOOP VAN ONS PRODUCT!

De plaats van de gesp in het zadel is uitgelijnd met de groef
aan de andere kant van de riem.

Laad uw Smartwatch op voordat u hem voor het eerst
gebruikt.

Zodra het koppelen en synchroniseren is voltooid, is het
horloge klaar voor gebruik.

Een gaasarmband is een zeer goede oplossing omdat u de
omtrek van de armband kunt aanpassen aan uw pols.

Laad uw Smartwatch volledig op voordat u hem voor het
eerst gebruikt. Raak na het opladen het display 3
seconden aan en het toestel schakelt in, d.w.z. het
startscherm verschijnt.

Houd de hartslaginterface ingedrukt of druk kort op de
knop om terug te keren naar het hoofdmenu. De
meetgeschiedenis wordt weergegeven op de
hoofdhartslaginterface.
Het toestel moet dicht bij de pols worden gedragen terwijl
de hartslag wordt gecontroleerd.

4. Slaap monitoring.
De standaardtijd dat het apparaat de slaap bewaakt is van
22:00 uur tot 8:00 uur.

SPORTMODI

Als u een slaappil neemt, kunt u 's morgens controleren hoe
lang u vannacht geslapen hebt.

- Rennen,
- lopen, 
- klimmen, 
- fietsen, 
- zwemmen, 
- Tafeltennis

Om de oefening te starten, houdt u de aanraaktoets ingedrukt
tot deze trilt. De datum, het aantal stappen en de hartslag
worden weergegeven wanneer u met uw oefening begint.

STOPER
De stopwatch wordt gestart door lang te drukken op de
aanraaktoets op het stopwatch-oppervlak. Een enkele
aanraking start en stopt de timer. 

HERINNERINGSFUNCTIE
 OPMERKING

1. Schakel de app in die u herinnert aan een eerder
geplande gebeurtenis. Het toont u het begin van het
geplande evenement en informeert u over het einde van het
evenement.

-Draag je horloge niet onder de douche.
-Draag het horloge niet in een verwarmd zwembad, sauna of
andere omgeving met hoge temperatuur en vochtigheid.
-Draag het horloge niet wanneer u uw handen of gezicht
wast of wanneer u taken uitvoert waarvoor u zeep of
detergenten moet gebruiken.
-Was zout en vuil van het horloge nadat het in zee is
ondergedompeld.

Beeldscherm: 0,96" IPS
Waterdicht: IP68

BELANGRIJKE INFORMATIE

-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.

PARAMETERS

Het niet opvolgen van deze instructies kan de levensduur
van de batterij verkorten of leiden tot schade aan de
apparatuur, brand, chemische brandwonden, lekkage van
elektrolyt of letsel.
-Stel het toestel niet bloot aan warmtebronnen of plaatsen
met hoge temperaturen.
-Niet gebruiken in extreme omgevingen
-Contacteer uw plaatselijke afvalverwerkingscentrum in
overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

BATTERIJEN (WAARSCHUWING)

GARANTIE
Garantieservice:
1. bij normaal gebruik van de producten, als het product niet
defect is als gevolg van onmenselijke inmenging, vanaf de
datum van aankoop, consumenten genieten van gratis
garantie service, maanden. 
2. elk van de volgende gevallen waarin de consument zijn
garantierechten en -belangen niet kan uitoefenen:
A. Zelf toegebrachte schade
B. na het verstrijken van de garantietermijn
C. Niet-naleving van de gebruiks- en onderhoudsinstructies
en beschadiging van het product
D. Demontage van producten, reparatie ervan,
onderdompeling in water zonder toestemming,

Hartslag: optische hartslag
Bluetooth: 4.0
Sensor

De stopwatch-interface wordt verlaten door de aanraaktoets
ingedrukt te houden.

Als u lang op de aanraaktoets drukt, stopt de beweging en
worden de huidige trainingsgegevens weergegeven, terwijl
een enkele druk de sportmodus uitschakelt.

2. Waarschuwingen voor inkomende oproepen. 
Het nummer waar de oproep vandaan komt, wordt op het
beginscherm weergegeven.
3. SMS-berichten.
4. Meldingen van sociale netwerk-apps zoals WeChat, QQ,
Facebook, Twitter, enz.

 2. Opmerkingen over de waterbestendigheid (zelfs als het
een waterdicht horloge is):
 Let op de volgende methoden, aangezien ze de
waterbestendigheid beïnvloeden.
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1.Bescherming:
-Maak het horloge schoon met een zachte doek om het
horloge en het bandje schoon te houden (gebruik schoon
water of zeewater).

Versnellingsmeter, stapanalyse, oproepen zitmodus,
oproepen slaapmodus.
Batterij: 120mAh
Systeemondersteuning: Android 5.0+, IOS 9.0+
Aansluiting: Opladen

DÁMSKÉ SMARTWATCH
WKW10 

Gebruiksaanwijzing


