
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 gebruiksaanwijzing genoemde functies
kunnen per model enigszins verschillen, aangezien de
gebruiksaanwijzing een algemene beschrijving van het
Smartwatch is, kunnen sommige modellen afwijken van
de standaard).

Laad het toestel minstens 2 uur op voordat u het voor het
eerst gebruikt.
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.

Dit product maakt gebruik van magnetisch opladen.
Sluit de oplader aan op de USB-ingang en 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 oplaadbeurt duurt meestal 2 uur, het
toestel gaat tot 30 dagen mee in stand-by modus, 5-7
dagen in werkmodus. Gebruik het horloge niet terwijl het
wordt opgeladen.

Opmerking: Sluit de magnetische oplaadkabel niet
tegelijkertijd aan op 2 contacten van geleidend
materiaal, omdat dit kortsluiting kan veroorzaken.

Na het starten van de app, druk op "Apparaten" (in de
benedenhoek). Ga dan naar "Pushmeldingen" en
selecteer welke meldingen u wilt ontvangen. Je kunt alles
kiezen. De functie "Inkomend gesprek" is beschikbaar.
Selecteer deze optie in de app om deze te activeren.
Wanneer deze functie geactiveerd is, worden inkomende
oproepen op uw telefoon op uw horloge weergegeven.
De sms-notificatiefunctie is ook beschikbaar, selecteer
deze optie in de app om deze te activeren. Nadat het
horloge is gecontroleerd, worden de SMS-berichten die
naar de telefoon zijn verzonden, weergegeven. Als u de
berichten wilt weergeven, veegt u op het startscherm
naar rechts.

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

UITLEG VAN DE KNOPPEN

Om het horloge met uw telefoon te verbinden, moet u de
app "TFit" downloaden. Dit kan op twee manieren
gebeuren:
1. Een Android/iOS telefoon: om "TFit" te downloaden
moet u de QR code scannen.
2. Android telefoon. "TFit" van Google Play.
IOS-telefoon: zoek de app "TFit" en download hem in de
Apps Store.

LAADVOORSCHRIFTEN APPLICATIES OPMERKING

Nadat u de app hebt geïnstalleerd, schakelt u Bluetooth
en de app op uw telefoon in.
Bevestig de vereiste kennisgevingen en andere
toestemmingen. Voer uw persoonlijke gegevens in - ga
naar "Mijn" in de rechterbenedenhoek.
Om uw horloge te verbinden, klikt u in de benedenhoek:
"Apparaten" en dan "Apparaat toevoegen". Uw telefoon
zoekt naar een Bluetooth-apparaat en selecteert het juiste
model (L8).

APPLICATIE-UPDATE
Om de huidige toepassingen te kunnen gebruiken,
moeten zij regelmatig worden bijgewerkt. Informatie over
de applicatie is te vinden onder het "Mijn" icoontje in de
rechter benedenhoek. Het Bluetooth-protocol is voor elk
merk mobiele telefoon anders. Soms is de Bluetooth-
verbinding tussen uw mobiele telefoon en uw
Smartwatch onstabiel. Start in dat geval Bluetooth
opnieuw op en probeer opnieuw verbinding te maken.
Voor een soepele gegevensoverdracht moet u een aantal
instellingen op uw telefoon maken.

Fysieke knop:

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

Raak de toets aan:
- Veeg op het hoofdscherm naar boven om toegang te
krijgen tot het hoofdmenu van de klok.
- Nadat u een functie hebt gekozen, start u de
aanraakfunctie.
- U kunt deze functie afsluiten door naar rechts te vegen.
- Veeg naar rechts in het hoofdmenu om toegang te krijgen
tot het meldingscentrum.
- Veeg naar links in het hoofdmenu om uw hartslag te
meten.
- Veeg omlaag in het hoofdmenu om de instellingen te
openen.

- Taal/tijd/datum,
als er een Bluetooth-verbinding is. De gegevens worden
bijgewerkt zodra de Smartwatch met succes verbinding
maakt met de app.
- Hoofdscherm: Om het uiterlijk van het hoofdscherm te
veranderen, houdt u 2 seconden ingedrukt, waarna u de
wijzerplaat kunt selecteren. Nadat u een selectie hebt
gemaakt, selecteert u deze met een korte klik.
Er zijn 4 wijzerplaten om uit te kiezen.
- Slaapmonitoring: de Smartwatch gaat automatisch aan
van 10:00 's avonds tot 8:00 's morgens. Alle details over
slaapkwaliteit
U kunt de slaapkwaliteit controleren in de app. Wanneer
het horloge met uw telefoon is verbonden, worden de
gegevens over de slaapkwaliteit automatisch in de app
opgeslagen.
- Meldingen: alle meldingen zoals Facebook, WhatsApp,
SMS, e-mail, enz. Als u meldingen met inhoud wilt
bekijken, moet u de telefoonapps configureren om de
details van Facebook- en WhatsApp-meldingen weer te
geven. Het horloge geeft de laatste 5 meldingen weer.

HOOFDLIJNEN

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.
- de huidtemperatuur op uw pols is te laag als gevolg van het weer,
wat de controle van uw hartslag beïnvloedt.
2. opmerkingen over de waterbestendigheid (zelfs als het een
waterbestendig horloge is): Wees voorzichtig met de volgende
methoden, want ze zullen de waterdichtheid 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 met zeep of detergenten werkt.

Er moet echter rekening mee worden gehouden dat de druk
in de loop van de dag en met de leeftijd voortdurend
verandert. Hoe ouder iemand wordt, hoe hoger de druk
wordt. Andere normen gelden ook voor kinderen en mensen
met chronische ziekten,
- Zuurstofgehalte in het bloed: SP02H is het percentage
zuurstof in het bloed.
De norm is 94-99%. Om een meting uit te voeren, voert u het
symbool in het O2-menu in. Na de juiste meting wordt het
resultaat op het scherm getoond.
- Hartslag: Wacht 2 seconden voordat de meting begint. De
meting wordt verricht door de huid te scannen met een
groen optisch licht. Om de meting te stoppen, schuift u uw
vinger naar rechts of naar links. De standaardwaarden voor
hartslagmeting zijn 60-90 slagen per minuut. Professionele
atleten hebben soms minder dan 60 slagen per minuut.
Tijdens intense fysieke activiteit kunnen de metingen echter
oplopen tot 200 slagen per minuut.
- Sportmodi: Er zijn 7 sportmodi waaruit u kunt kiezen: Lopen,
rennen, fietsen, klimmen, zwemmen, volleybal, badminton.
Nadat u een activiteit hebt gekozen, klikt u erop en begint u
met oefenen. U kunt een pauze nemen tijdens de activiteit en
dan verder gaan. Afhankelijk van de activiteit worden de
hartslag, het aantal verbrande calorieën, de afgelegde
afstand, het aantal stappen en de snelheid waarmee we ons
hebben verplaatst, geregistreerd.

GARANTIE
Garantieservice
1. Bij normaal gebruik van de producten, mits het product geen
mechanische schade heeft en niet door oneigenlijk gebruik is
veroorzaakt, 24 maanden vanaf de datum van aankoop, kunnen
consumenten 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, door henzelf gerepareerd of
ondergedompeld
in water.
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U kunt ze lezen en vegen om het volgende bericht te lezen.
Het horloge trilt als u belt of een bericht verstuurt. U kunt het trillen
tijdens een gesprek ook uitschakelen door op de fysieke knop te
drukken.
- Statusbalk: wordt uitgebreid vanaf het startscherm (veeg
omlaag).
Bluetooth-verbindingsstatus, informatie over stroomverbruik,
helderheidsinstellingen en voorkeuren worden weergegeven.
- Activiteitsinfo: gegevens die op het beginscherm worden
weergegeven - aantal gelopen stappen, afgelegde afstand en
verbrande calorieën gedurende de dag. De gegevens worden
opgeslagen in de app. De teller wordt teruggezet op 24:00.
- Afstandsbediening voor muziek. Wanneer u de muziek op uw
telefoon aanzet, selecteert u het muziekpictogram in het
Smartwatch-menu.
- Weersvoorspelling. De telefoon moet GPS-compatibel zijn en de
lokale weersomstandigheden kunnen onder normale
netwerkomstandigheden worden opgehaald.
- ECG: De metingen moeten in de app worden uitgevoerd. Nadat
u het pictogram aan de linkerkant "HOME" hebt ingevoerd,
selecteert u "ECG - Meting" en wacht u 60 seconden nadat de
meting is gestart. Wanneer de meting voltooid is, wordt de
gezondheidsindex weergegeven.
- Bloeddruk: Houd uw handen plat tijdens de meting. De meettijd
is ongeveer 48 seconden. Als de meting correct is, wordt het
resultaat op het scherm weergegeven. De erkende norm voor
systolische bloeddruk is 120 mm Hg en voor diastolische
bloeddruk 80 mm Hg. 

BELANGRIJKE INFORMATIE- Alarm: U kunt meerdere alarmen instellen via de app.
- Stopwatch. De klok heeft een geschiedenis van de laatste 20
metingen.
- Timer. Als het aftellen voorbij is, trilt het horloge.
- Configuratie van de eenheid:
Zoek uw telefoon: Raak deze functie aan en de telefoon gaat
over.
Bluetooth-camera: Om deze optie te gebruiken, ontgrendelt u
uw telefoon en opent u de app. Zoek dan de camerafunctie op
uw horloge en raak die aan. Druk dan gewoon op het
camerabeeld op het horloge en de foto wordt gemaakt. De foto
wordt opgeslagen in een album op uw telefoon.
Sedentaire levensstijl, water reminders. Om de instellingen te
maken, gaat u naar het pictogram "Apparaat" in de app en
selecteert u "Functie-instellingen polsband".
- Helder display wanneer u uw pols optilt: Stel de optie "Til uw
hand op om het display helderder te maken" in de app in -
beschikbaar onder "Functie-instellingen polsband".
Nadat u uw pols omhoog hebt gedaan, wordt het beginscherm
weergegeven.
Wanneer deze functie is ingeschakeld, is het stroomverbruik
hoger.
Gegevensoverdracht: De app slaat alle gegevens op, of het nu
gaat om stappen, hartslagmeting, slaapkwaliteit of sportmodus.
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