
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. U moet de App
downloaden en installeren en alle toestemmingen
accepteren voordat u het Apparaat gebruikt, anders
zullen niet alle functies beschikbaar zijn. Het bedrijf
behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze
handleiding te wijzigen.

Om de gezondheidsbalk op te laden, trekt u aan de
strip naast het scherm om de USB-poort bloot te
leggen, en steekt u vervolgens het uiteinde in een
USB-poort. 
Zet aan: Druk op de aanraaktoets en houd deze
ingedrukt. 
Om uit te schakelen: Zet het scherm op de klok uit-
zijde en houd de aanraaktoets ingedrukt.

2.3 Het slimme horloge kan uw slaap 's avonds
automatisch controleren. Tik op het scherm en
schakel over naar het slaapscherm om uw
slaapkwaliteit te controleren. Na het handmatig
activeren van deze functie kan het horloge gegevens
verzamelen van middagslaap en niet-standaard
slaaptijden (bijv. nachtwerk). De gegevens worden
naar de app gestuurd. Slaapmeting is mogelijk tussen
22:00 en 8:00.
2.4 Drukmeting: Om een meting uit te voeren, zoekt u
in het horlogemenu naar "Drukmeting" en de meting
wordt automatisch gestart. Leg uw handen plat op
uw lichaam en druk het horloge stevig tegen uw huid.
De aanvaarde norm voor systolische druk is 120 mm
Hg en voor diastolische druk 80 mm Hg. Het is echter
belangrijk te onthouden dat de bloeddruk in de loop
van de dag voortdurend schommelt en ook met de
leeftijd verandert. Hoe ouder iemand is, hoe hoger de
druk. Er zijn ook verschillende normen voor kinderen
en mensen met chronische ziekten.
2.5 Hardlopen, sportmodus: Zoek in het
horlogemenu de pagina met het opschrift "RUN" en
houd het display ingedrukt om de functie te starten. 

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

Voordat u het horloge voor de eerste keer gebruikt,
moet het worden opgeladen en geactiveerd.

EERSTE GEBRUIK 

FUNCTIES

1.1 U moet de "WoFit"-app voor iOS-telefoons en de
"morePro"-app voor Android downloaden via een
speciale winkel of QR-code.

VERWIJDERINGSINSTRUCTIES

TOEPASSINGEN

1.2 Nadat u de app hebt geïnstalleerd, activeert u
Bluetooth en de app op uw telefoon. Bevestig de
kennisgeving en andere gevraagde toestemmingen.
Maak een account aan, vul je profiel in met
gegevens als naam, leeftijd, gewicht, etc. en volg de
instructies van de app.
1.3 Gebruik de aanraaktoets onderaan het scherm
om tussen functies te schakelen.

2.1 ECG meten: Om te meten, voert u de ECG-optie
in die beschikbaar is op het Smartwatch en houdt u
het scherm ingedrukt om de meting te starten. Houd
tijdens de meting het metalen plaatje aan de
voorkant van het horloge vast. De elektroden van het
horloge moeten op de huid worden geplaatst. Het
resultaat is beschikbaar in de app. 
2.2 Het toestel kan automatisch enkele dagelijkse
activiteiten detecteren (aantal stappen, afstand,
verbrande calorieën).

Om de meting te stoppen of de functie te verlaten,
raakt u het scherm aan en bladert u door de opties.
Raak het scherm aan en houd het vast om uw keuze
te bevestigen.
2.6 Tijd en datum: Het apparaat synchroniseert de
datum en tijd vanaf uw telefoon zodra het
Smartwatch succesvol is verbonden met de app.
2.7 Stappenteller: Telt het aantal stappen dat u op
een dag hebt gezet. Om middernacht wordt de klok
op nul gezet.
2.8 Informatie over activiteiten: Gegevens op het
tweede scherm - aantal stappen, afgelegde afstand
en aantal verbrande calorieën gedurende de dag.
De gegevens worden opgeslagen in de app. De
teller wordt teruggezet op 24:00. 
2.9 Controle van de bloedzuurstofvoorziening. Na
de meting wordt het resultaat op het horlogedisplay
getoond. De norm is 94-99 %.
3.0 Stopwatch. Ga naar "Instellingen", dan
"Apparaten" en activeer de optie "Stopwatch". 3.1 Oproep meldingen: Wanneer iemand naar uw

mobiele telefoon belt, waarschuwt uw toestel u met
een trilling en kunt u het gesprek op uw horloge
dempen. U kunt het gesprek op uw horloge dempen
of weigeren.

NIEUWS

Wanneer u de ECG-meting uitvoert, moet u ervoor
zorgen dat u het horloge aan uw linkerhand draagt
en uw vinger op het metalen deel van het horloge
aan de voorkant houdt.
Zorg er tijdens de ECG-meting voor dat de
elektrode aan de onderkant van het horloge goed
tegen uw huid aanligt; als dat niet het geval is,
bevochtigt u uw huid met water.
Niet bewegen of spreken tijdens de test
Wanneer u de slaap meet, moet u ervoor zorgen
dat het horloge dicht bij uw huid is. 
Als het zuurstofsignaal te zwak is, verwijdert u het
horloge en legt u uw vinger op de sensor aan de
onderkant van het horloge.
Dit toestel is geen medisch hulpmiddel, de
metingen zijn louter indicatief.
De sensor die wordt gebruikt om slaap te meten is
gebaseerd op versnelling, dus liggen kan als slaap
worden beschouwd.

BELANGRIJKE INFORMATIE

Garantieservice:
1. Bij normaal gebruik van de producten, zolang het
product geen mechanische schade heeft en niet is
veroorzaakt door oneigenlijk gebruik, kunnen
consumenten aanspraak maken op gratis
garantieservice gedurende 24 maanden vanaf de
datum van aankoop.
2. Consumenten kunnen geen aanspraak maken
op de garantie indien:
A. De schade is aan zichzelf te wijten,
B. de garantieperiode is verstreken,
C. het product niet in overeenstemming met de
gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen hebben
gebruikt,
D. het is gedemonteerd, gerepareerd of
ondergedompeld in water.

GARANTIE

-Draag je horloge niet onder de douche.
-Draag het horloge niet in een geïsoleerd zwembad,
sauna of andere omgeving met hoge temperatuur en
vochtigheid.
-Draag het horloge niet wanneer u uw handen of
gezicht wast of wanneer u zeep of detergenten
gebruikt.
-Was het horloge vrij van zout en vuil na
onderdompeling in de zee.

1. Laag laadniveau van de batterij:
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 het laden boven 
50 graden C kan oververhitting, vervorming en
verbranding van het toestel tot gevolg hebben.
Ga niet zwemmen, duiken of het toestel onder water
gebruiken.
6. Het toestel gebruikt een ingebouwde batterij en
mag niet afzonderlijk worden gedemonteerd.
6. Vermijd contact met ogen en huid in geval van
breuk of lekken van de batterij.

1.Veiligheid:
-Maak het horloge schoon met een zachte doek om
te voorkomen dat het horloge en het bandje
beschadigd raken. 
(Gebruik schoon water of zeewater).
Zorg ervoor dat de hartslaglens van het horloge dicht
bij uw huid zit.
-De huidtemperatuur bij de pols is te laag als gevolg
van het weer, wat de hartslagregeling beïnvloedt.
2. opmerkingen over de waterbestendigheid (zelfs
als het een waterdicht horloge is):
Let op de volgende methodes omdat ze de
waterbestendigheid beïnvloeden.

1.Verander het uiterlijk van het schild: Open de app, ga
naar "Instellingen" -> "Apparaten" -> "Gezichtsstijlen" en
stel het gezicht in.
2.Stel uw dagelijkse stappendoel in: Ga naar
Instellingen -> "Instellingen" -> "Doelen" en stel uw
doelen in.
Reset uw toestel naar fabrieksinstellingen: Ga naar
Instellingen -> "Instellingen" en klik op
"Apparaatgegevens wissen". 
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VEILIGHEIDSMAATREGELEN

FUNCTIES BESCHIKBAAR IN DE APP

HARDWARE-EISEN
iOS 9.0 en hoger
Android 4.4 en hoger
Bluetooth 4.0 ondersteuning

3.2 Waarschuwingen voor berichten: Als er een nieuw
bericht op uw telefoon binnenkomt, trilt het toestel.
OPMERKING: De verbinding met de telefoon moet
goed zijn om meldingen van berichten en oproepen
op het horloge te laten aankomen.  Als u wilt dat uw
horloge meldingen van berichten en oproepen
ontvangt, moet u deze optie inschakelen in de app-
instellingen.
Ga naar de app Instellingen en klik op "Apparaten" ->
"Meldingen" -> "Meldingen" en selecteer de apps
waarvan u meldingen wilt ontvangen.
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4. Continue hartslagmeting: ga naar "instellingen",
vervolgens naar "schakelinstellingen" en selecteer
"automatische hartslagdetectie".


