
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 kunt gebruiken, 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!NL
LAADVOORSCHRIFTEN

Laad het horloge op met de oplader die in de
kit zit. Het horloge start automatisch tijdens het
opladen.

Download en installeer de SMART TIME PRO
app zodat uw horloge gegevens met de app kan
synchroniseren.  Met de app kunt u doelen
stellen, gegevens analyseren en nog veel meer.
De SMART TIME app werkt met iOS 8.0 en
Android 4.4. 

ACTIVATIE

FUNCTIES
1. Draai de wijzerplaat om
Druk lang op het startscherm van de klok om
de verschillende wijzerplaten te openen en
veeg vervolgens om de gewenste wijzerplaat te
selecteren.

2. Hoge-snelheids sleutelschakelaar
Schuif het wiel om de high-speed toetsinterface
te openen, u kunt BT3.0, volume, taal,
achtergrond, instellingen, trillingen, lumianans,
gebaren, thema, alarm, klok en vliegtuigmodus.

3. Hartslag
Als u op de knop omlaag op het beginscherm
drukt, komt u snel in de hartslaginterface. U kunt
uw hartslag ook controleren via het menu ->
Hartslag en uw horloge correct dragen. Open de
hartslagfunctie van het horloge en meet
handmatig.

4. Sportstanden
Om naar de sportmodus te gaan, schuift u de
wijzerplaat gewoon naar rechts. U kunt het ook
openen via het hoofdmenu -> Sportmodus. De
Smartwatch ondersteunt verschillende sporten
zoals: Indoor Running, Outdoor Running, Fietsen,
Klimmen, Marathon en nog veel meer.

5. Stappenteller
Als u aan de zijkant omhoog veegt, kunt u de
stappen, hartslag, calorieën en afstand van de
huidige dag bekijken. Of u kunt uw hartslag
controleren via het hoofdmenu -> Stappenteller.

6. Ring
De Sport-versie ondersteunt alleen Bluetooth-
verbindingen en niet die via een SIM-kaart. Er zijn
twee versies van ondersteuning voor
telefoongesprekken: nadat met succes een
Bluetooth 3.0-verbinding tot stand is gebracht,
klinkt automatisch de stem van het horloge of u
kunt de telefoon omschakelen om op te nemen
of te bellen met de volgende methode.

7. Slaapmonitor
Het horloge registreert uw slaap terwijl u het
draagt. U kunt uw slaapgegevens in de app
controleren nadat u uw slaapgegevens met de
app hebt gesynchroniseerd.

8. Afstandsopname
Met deze functie kunt u de camera van uw
telefoon bedienen en op afstand foto's nemen

9. Sedentaire levensstijl
Te lang zitten is niet goed voor je gezondheid. U
kunt de tijd op uw horloge of app instellen om u
eraan te herinneren om te bewegen.

PARAMETERS
Polslengte: 271 mm (inclusief wijzerplaat)
Breedte van de pols: 22 mm
Gewicht: 66 g 
Batterij: 320 mAh lithium polymeer
1.3-inch display
Bedieningselementen: Aanraakscherm
Bluetooth: 3.0 en 4.0
Waterdicht: IP67 (alleen waterdicht tijdens
dagelijkse activiteiten. Hij is waterdicht als het
regent of als je je handen wast. Draag het niet bij
het wassen van de auto, zwemmen, duiken of
douchen.

4.Gelieve niet te zwemmen, duiken of de uitrusting
onder water te gebruiken.
5.Het toestel gebruikt een ingebouwde batterij en
mag niet afzonderlijk worden gedemonteerd. 6.als
de batterij breekt of lekt, vermijd dan contact met
de ogen en de huid.
6.Als de batterij breekt of lekt, vermijd dan contact
met ogen en huid.

1.Bescherming:
-spoel het horloge af 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 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 zijn van invloed op de
waterbestendigheid.

VOORZORGSMAATREGELEN

BELANGRIJKE INFORMATIE
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. 

-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.
-Was zout en vuil van het horloge nadat het in
zee is ondergedompeld.

GARANTIE

1. Batterij bijna leeg:
Als de batterij bijna leeg is, laadt u het toestel
onmiddellijk op om de levensduur van de batterij
te beschermen.
2. opladen:
Gebruik het horloge niet terwijl het wordt
opgeladen.
3. Omgevingstemperatuur tijdens opladen boven 
50 graden C kan oververhitting, vervorming en
verbranding van het toestel tot gevolg hebben.
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