
Lees voor gebruik aandachtig de volledige
gebruiksaanwijzing. Het wordt aanbevolen om
alleen de originele batterij, lader en accessoires te
gebruiken die in de kit zitten.
met het apparaat.
Noch de fabrikant, noch de distributeur is
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.

1. Open het bedieningspaneel: Veeg van boven naar
beneden over het hoofdscherm van de interface.
2. Berichten/mededelingen openen: Veeg naar boven
vanaf de onderkant van het hoofdscherm van de
interface.
3. Open het hoofdmenu: Veeg van links naar rechts
over het hoofdscherm van de interface (Opmerking:
voor andere gebruikersinterfaces keert u door van
links naar rechts te vegen terug naar de vorige
gebruikersinterface). U kunt de sport selecteren en de
horlogefuncties bekijken, zoals: Hartslagmonitor,
status, slaap, stopwatch, berichten en instellingen.

 1. De sport:
* 13 sportmodi beschikbaar (hardlopen,
wandelen, fietsen, klimmen, yoga, springen,
tennis, honkbal, basketbal, badminton, voetbal,
rugby, tafeltennis).
*Voor hardlopen, wandelen, klimmen en andere
sportmodi kunt u op het scherm klikken om de
sportgegevens te bekijken (stappen, tempo,
calorieën, afstand en duur).

*Status: Stappen, afstand en calorieën worden
gedetailleerd geregistreerd en dagelijks op het
horloge weergegeven.
2. Hartslagmonitor: Het horloge houdt 24 uur lang
continu uw hartslag bij (u moet eerst
"hartslagmonitor" in de APP aanzetten), u kunt ook
historische hartslaggegevens in de APP bekijken.
Opmerking: Als deze functie is ingeschakeld,
neemt het stroomverbruik toe en gaat de batterij
minder lang mee.
3. Slaap: Het horloge bewaakt uw slaapstatus van
18:00 uur tot 11:59 uur de volgende dag. 

APPLICATIES
1.Scan de QR-code op het horlogedisplay met uw
mobiele telefoon (app downloaden: Instellingen-
>App) en installeer vervolgens de Only Fit app. U
kunt ook de Only Fit app installeren in de app
store van uw mobiele telefoon. 2.
Nadat u Bluetooth hebt ingeschakeld en de app
hebt geïnstalleerd, opent u Only Fit en meldt u
zich aan. Selecteer vervolgens (toe te voegen G1-
apparaat) op de apparaatpagina en maak
verbinding. 3.
3. Als het horloge geen verbinding maakt met de
app, zoek dan de instellingen op het horloge en
druk vervolgens op Reset. Probeer dan opnieuw
verbinding te maken met de app.
Belangrijk: Om het horloge goed met uw telefoon
te kunnen koppelen, moet het direct via het app-
niveau worden verbonden met Bluetooth
ingeschakeld en niet via de telefooninstellingen.

5. Status interface: Veeg van rechts naar links over het
scherm en lees de huidige meting (bv. aantal stappen,
hartslag, kcal).
6. Het uiterlijk van de wijzerplaat veranderen: houd het
hoofdscherm 3 seconden ingedrukt en het horloge
gaat trillen; u kunt dan naar links of rechts vegen om
de wijzerplaat te selecteren.
Inschakelen: Zet het toestel aan door de aan/uit-knop
gedurende 5 seconden ingedrukt te houden.

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

AANRAAKFUNCTIES

FUNCTIES

Opmerking: De slaapgegevens op je horloge
worden dagelijks om 18:00 uur gewist, maar je
kunt je historische slaapgegevens nog steeds
bekijken in de app.
4. Muziek: het horloge kan worden gebruikt om
de muziekspeler van uw mobiele telefoon te
bedienen om nummers af te spelen, te pauzeren
of over te slaan (het is alleen compatibel met de
ingebouwde muziekspeler van uw mobiele
telefoon, het is mogelijk dat het niet compatibel is
met een speler van derden, en u kunt het volume
niet op het horloge regelen).

1.Plaats het horloge op de magnetische oplader
en zorg ervoor dat de oplaadcontacten op de
achterkant van het horloge volledig vastzitten aan
de metalen contacten op de oplader. Een
volledige lading duurt ongeveer 3,5 uur. 2.
2.Sluit de oplaadkabel aan op een in de handel
verkrijgbare USB-lader. De uitgangsspanning is 5
V en de uitgangsstroom is 1 A. Als het horloge niet
wordt ingeschakeld nadat het lange tijd niet is
gebruikt, veegt u de oplaadcontacten van de
oplaadkabel af wanneer u het horloge weer
gebruikt om eventuele zweet- of vochtresten te
verwijderen.
Opmerking: (Als u de klok niet vaak gebruikt, laad
hem dan één keer per maand op).

LADEN

5. Stopwatch: het horloge kan worden gebruikt
om de tijd te tellen.
6. Bericht: Het horloge ontvangt en geeft
SMS/berichten/socialemediameldingen van uw
telefoon weer.
7. Instellingen: U kunt uw horloge uitzetten of
resetten, informatie over het horloge krijgen en de
QR-code van de app downloaden.

8. Snel pauzeren/hervatten van de sport: Druk op de
aan/uit-knop.
9. Druk op de aan/uit-knop om terug te keren naar het
beginscherm. Als u zich op het tweede niveau van de
interface bevindt, gaat u terug naar het eerste niveau).
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Garantieservice:
1.Zolang het product bij normaal gebruik geen
mechanische schade vertoont die is veroorzaakt
door oneigenlijk gebruik, kan de consument
gedurende 24 maanden vanaf de datum van
aankoop aanspraak maken op gratis
garantieservice.
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.

-Draag je horloge niet onder de douche.
-Draag uw horloge niet in een verwarmd
zwembad, sauna of andere omgeving met een
hoge temperatuur of vochtigheidsgraad.
-Horloges mogen niet gedragen worden tijdens
het wassen van handen of gezicht of tijdens het
werken met zeep of detergenten.
-Zorg ervoor dat het horloge schoon is van zout
en vuil na onderdompeling in de zee.

- Zorg ervoor dat de hartslaglens van het horloge
dicht bij uw huid zit.
- de huidtemperatuur op je pols is te laag door
het weer, wat je hartslagcontrole beïnvloedt.
2. Poznámky k voděodolnosti (i když se jedná o
vodotěsné hodinky):
věnujte pozornost následujícím metodám,
protože zhoršují hydroizolaci.

1. Laag batterijniveau:
Als de batterij bijna leeg is, laadt u het apparaat
onmiddellijk op om de batterij te sparen....
2.Laden: Gebruik het horloge niet tijdens het
opladen.
3.Omgevingstemperaturen boven 50 graden C
kunnen oververhitting, vervorming en verbranding
van het toestel veroorzaken.
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 de
batterij breekt en lekt.

PARAMETERS
Beeldscherm: Aanraakscherm
Bluetooth : BT5.0
Materiaal coating : Zink legering met vacuüm
coating
Materiaal band : Siliconen rubber
Batterij : 340 mAh lithium polymeer
Batterij en levensduur : Stand-by > 30 dagen
Bedrijfstijd : 7 dagen (alle functies aan)
Knop : Zijkant aan/uit knop
Oplaadmodus : Magnetisch opladen
Waterdicht : IP68 waterdichtheid

GARANTIE

BELANGRIJKE INFORMATIE

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

QR-CODE VOOR TOEPASSING
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Gebruiksaanwijzing

1.Veiligheid:
-Maak het horloge schoon met een zachte doek
om het horloge en het bandje schoon te houden
(gebruik schoon water of zeewater).
- Zorg ervoor dat de hartslaglens van het horloge
dicht bij uw huid zit.


