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Eerste gebruik
Houd de touch sensor 5 seconden ingedrukt  om het horloge aan te zetten.

Het horloge vereist een bluetooth-verbinding met een smartphone die 
minimaal Android 4.4 of IOS 8.0 heeft.

Horloge opladen

U kunt het horloge opladen door de band aan weerszijden van de 
horlogekast los te trekken. Hierdoor komt een standaard USB-stekker 
tevoorschijn, die u kunt gebruiken met elke generieke USB-oplader of de 
USB-poort van uw computer. Laad het apparaat op voor het eerste gebruik. 
Het duurt 1 tot 2 uur om het volledig op te laden.

Download de app

Om de app te downloaden, scan je de onderstaande QR-code met je 
telefoon of zoek je in de app store naar ‘Wearfit’



Functies
Tijd: Het display toont het tijd-, batterij- en verbindingspictogram.

Afstand: De stappenteller volgt de afgelegde afstand en berekent het 
aantal stappen op basis van het gewicht en de lengte van de gebruiker.

Calorieën: De caloriemeter berekent het aantal calorieën dat u hebt 
verbrand op basis van het gewicht, de lengte en de afgelegde afstand van 
de gebruiker.

Hartslag: Als u ‘hourly readings’ in ‘Device Management’ in de app heeft 
geactiveerd, meet het toestel elk uur de hartslag. U kunt de hartslag ook 
handmatig meten.
Opmerking: de resultaten van een hartslagmeting zijn alleen ter referentie en kunnen niet worden gebruikt als basis voor medisch gerelateerde 
doeleinden.

Bloeddruk: Als u ‘hourly readings’ in ‘Device Management’ in de app heeft 
geactiveerd, meet het toestel elk uur de bloeddruk. U kunt de bloeddruk 
ook handmatig meten.
Opmerking: de resultaten van een bloeddrukmeting zijn alleen ter referentie en kunnen niet worden gebruikt als basis voor medisch gerelateerde 
doeleinden.

Saturatie: Als u ‘hourly readings’ in ‘Device Management’ in de app heeft 
geactiveerd, meet het toestel elk uur de saturatie (SPO2). U kunt de 
saturatie ook handmatig meten.
Opmerking: de resultaten van een saturatiemeting zijn alleen ter referentie en kunnen niet worden gebruikt als basis voor medisch gerelateerde 
doeleinden.

Stopwatch: Druk lang op de sensor om de stopwatch-modus te openen. 
Druk kort op de sensor om het te starten en te beëindigen.

Slaapmonitor: Deze registreert uw slaap, inclusief diepe slaap, lichte slaap 
en ontwaken op basis van uw polsbeweging tijdens uw slaap. Stel uw 
slaaptijd in in uw ‘Personal information’ in de ‘Wearfit’ app.

Oproepen: Wanneer u een nieuwe oproep ontvangt, trilt het apparaat en 
geef de beller-ID weer. U kunt dit activeren door de meldingsknop in 
‘Device Management’ - ‘Reminder’ in de ‘Wearfit’-app aan te zetten.

Berichten: Wanneer u een nieuwe oproep ontvangt, trilt het apparaat en 
geeft het bericht weer. U kunt dit activeren door de meldingsknop in 
‘Device Management’ - ‘Reminder’ in de ‘Wearfit’-app aan te zetten.



FAQ
1. Kunt u het horloge niet vinden tijdens het koppelen van het apparaat?

Probeer een van de volgende:
Zorg ervoor dat uw Bluetooth is ingeschakeld en dat het mobiele 
telefoonsysteem Android 4.4 / IOS 8.0 of hoger is.
Zorg ervoor dat de afstand tussen uw telefoon en apparaat minder 
dan 10 meter is.
Zorg ervoor dat het apparaat geheel opgeladen is.
Neem contact met ons op als er nog steeds een probleem is als de 
batterij volledig is opgeladen.
Voor Android-systemen: voer de telefooninstellingen ‘App & melding> 
Toestemming> Wearfit-app’ in en schakel alle meldingen in.
Voor IOS-systeem: negeer het andere apparaat via de Bluetooth-
instellingen op uw smartphone en probeer het opnieuw.

2. Kan het horloge geen verbinding maken met de app?
Soms is de Bluetooth-service van smartphones abnormaal wanneer
opnieuw wordt opgestart. Start uw Bluetooth opnieuw op of start de
smartphone opnieuw op en probeer het opnieuw.

3. De app geeft geen gegevens weer?
Zorg ervoor dat het apparaat correct is aangesloten op de 
smartphone. Trek de startpagina in de app naar beneden om de 
gegevens van het apparaat te synchroniseren. Zorg ervoor dat uw 
smartphone en apparaat zijn opgeladen.

4. Verkeerde tijd?
Zorg ervoor dat het horloge volledig is opgeladen en correct is 
aangesloten op de smartphone. De tijd wordt automatisch 
gesynchroniseerd met uw smartphone.



Onderhoud

• Het horloge is IP67 waterdicht (1 meter diep water voor max. 30 minuten).
• Draag het apparaat alstublieft niet onder een warme douche.
• Als het apparaat valt of stoot, kan dit schade of krassen op het apparaat
     veroorzaken.
• Demonteer het apparaat niet zelf.
• Houd het apparaat uit de buurt van hoge temperaturen en vuur.
• Gebruik een zachte doek om het apparaat schoon te maken. Gebruik
     geen zeep of andere reinigingsmiddelen om het schoon te maken.
• Laad het apparaat één keer per drie maanden op.

Specificaties

0.96 inch
IP67 (stofdicht & spatwaterdicht) 
Soft TPU

• Batterijcapaciteit  80mAh

• Schermgrootte

• Waterdicht

• Materiaal kast

• Standby time

• Oplaad tijd

up to 7 days
2 hours

• Oplaadmethode  USB

The company reserves the right to amend the contents of this manual without notice. Some func-
tions cannot be applied to all mobile phones for normal conditions. Please understand that all test 
data generated (heart rate, SPO2, blood pressure) by this product is an indication and for person-
al use only and NOT FOR MEDICAL PURPOSES.




