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Eerste gebruik

Horloge opladen

Het horloge werkt met de volgende specificaties:
Bluetooth 4.0 of hoger en minimaal Android 5.1 of IOS 8.0.

Leg het horloge met de oplaadpunten op de oplader en gebruik een USB 
port (bv van een laptop/PC) om de oplader aan te sluiten.

Download de app

Om de app te downloaden, scan je de onderstaande QR-code met je tele-
foon, zoek je in de app store naar “Da fit”, of gebruik je de onderstaande 
link.

Aan

Houd de touch sensor 5 seconden ingedrukt of sluit de oplader aan om het 
horloge aan te zetten.

Da-fit Da-fit



Het horloge aansluiten
Klik op “Apparaat toevoegen” om het horloge te koppelen.
Kies je horloge uit de lijst.
Voor IOS-systemen is er een Bluetooth-koppelingsverzoek, Android
systemen maken rechtstreeks verbinding.

Voor Android kunt u het horloge loskoppelen van de telefoon door op de 
knop “Apparaat verwijderen” in uw Bluetooth-menu te klikken. Voor som-
mige specifieke modellen mobiele telefoons is het nodig om, nadat de 
verbinding is verbroken, op instellingen te klikken - Bluetooth-gekoppeld 
apparaat - om de koppeling te annuleren.

Nadat de verbinding met IOS is verbroken, moet je op Instellingen klikken - 
Bluetooth, op het symbool aan de rechterkant klikken en ervoor kiezen om 
het apparaat te negeren.

Het horloge loskoppelen 

Nadat het horloge en de app voor het eerst zijn gekop-
peld, synchroniseert het horloge de tijd, datum, stappen- 
en calorieteller met de telefoon.



Functies

OVERZICHT:
Dit scherm toont een overzicht van stappen, gelopen af-
stand en verbrande calorieën.

Hartslag:
De hartslagmeter start automatisch na 2 seconden. Bij 
“start” en “einde” zal het horloge één keer trillen en de 
huidige hartslag weergeven.
Voor nauwkeurige resultaten moet het horloge goed in 
contact komen met de huid. Als het horloge te los zit, kan 
dit leiden tot onnauwkeurige metingen.
Opmerking: de resultaten van een hartslagmeting zijn alleen ter referentie en kunnen niet worden gebruikt als basis 
voor medisch gerelateerde doeleinden.

Bloeddruk:
De bloeddrukmeting start automatisch na 2 seconden. Bij 
“start” en “einde” zal het horloge één keer trillen en de 
huidige bloeddruk weergeven.
Je moet de bloeddruk meten terwijl u rust. Rust minimaal 
5 minuten voor het meten om goed tot rust te komen. 
Meet de bloeddruk driemaal, met telkens twee minuten 
tussenruimte, voor de meest nauwkeurige resultaten.
Opmerking: de resultaten van een bloeddrukmeting zijn alleen ter referentie en kunnen niet worden gebruikt als 
basis voor medisch gerelateerde doeleinden.

Saturatie:
De saturatiemeting start automatisch na 2 seconden. Bij 
“start” en “einde” zal het horloge één keer trillen en de 
huidige saturatie weergeven.
Opmerking: de resultaten van een saturatiemeting zijn alleen ter referentie en kunnen niet worden gebruikt als ba-
sis voor medisch gerelateerde doeleinden.



Sport modus:
Je kunt de sportmodus openen door de touch sensor 2 seconden ingedrukt 
te houden. De sportmodus omvat wandelen, hardlopen, fietsen, touwtje 
springen, badminton, basketbal en voetbal. Als je een modus kiest, worden 
de sportparameters bijgehouden nadat je de touch sensor 2 seconden 
ingedrukt houdt. Je kunt ook de aanraaktoets twee seconden ingedrukt 
houden om “pauze”, “exit” of “return” te selecteren.

Slaapmonitor:
Wanneer je het horloge draagt terwijl je slaapt, kan het 
automatisch bepalen of gebruikers slapen, diepe slaap en 
ondiepe slaap registreren en de slaaptijd registreren.
Let op: De resultaten van de slaapmonitor zijn alleen ter referentie en kunnen niet worden gebruikt als basis voor 
medische overwegingen.

Weer:
Hier wordt het huidige weer weergegeven. Druk 2 
seconden lang op de touch sensor om het weer van mor-
gen weer te geven. Weersinformatie is alleen beschik-
baar als het smartwatch is aangesloten op een telefoon.

Berichten:
Je kan je berichten bekijken door 2 seconden lang op de 
touch sensor te drukken. Ga naar het volgende bericht 
door op de touch sensor te tikken.
Je kan het huidige bericht verwijderen door de touch 
sensor 2 seconden ingedrukt te houden.

Muziekbediening:
Houd de touch sensor 2 seconden ingedrukt om de 
muziekbediening te starten. Wanneer de mobiele tele-
foon muziek afspeelt, kan je het horloge gebruiken om de 
muziek te bedienen: afspelen / pauzeren, volgend en 
vorig nummer.

Camerabediening:
Door het touch sensor 2 seconden ingedrukt te houden, 
wordt de camera-interface op de telefoon gestart, waar-
na u automatisch een foto kunt maken door het horloge 
te schudden of de touch sensor 2 seconden ingedrukt te 
houden.



Instellingen

Door de touch sensor 2 seconden ingedrukt te houd-
en, kunt u de instellingen invoeren. Hier vindt u de stop-
watch, fabriek reset, power-off en helderheid instellingen.

Stopwatch:
Door de touch sensor 2 seconden ingedrukt te houden, 
start de stopwatch. Tik op de knop om te pauzeren en 
houd deze opnieuw ingedrukt om te stoppen.

Fabrieksinstellingen:
Door de touch sensor meer dan 3 seconden ingedrukt 
te houden, wordt alles gewist en worden de fabrieksin-
stellingen herstelt.

Power off:
Houd de touch sensor 2 seconden ingedrukt om het hor-
loge uit te zetten.

Helderheidsinstellingen:
Houd de touch sensor 2 seconden 
ingedrukt om de helderheidsinstellingen 
in te voeren. Je kan op de touch sensor 
tikken om de helderheid aan te passen en 
de aanraking vast te houdenknop om toe 
te passen.



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

Probeer een van de volgende mogelijkheden:

Zorg ervoor dat uw Bluetooth (4.0 of hoger) is ingeschakeld en dat het 
mobiele telefoonsysteem Android 5.1 / 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 is opgeladen en geen ‘laag stroomver-
bruik’ weergeeft. Neem contact met ons op als er nog steeds een 
probleem is wanneer de batterij volledig is opgeladen.

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 smart-
phone. 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 aan- 
gesloten op de smartphone. De tijd wordt automatisch gesynchroni-
seerd 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

• Schermgrootte  1,3 inch TFT

• Waterdicht    IP67 (stofdicht & spatwaterdicht)

• Materiaal kast   Metaal met IPS beplating

• Materiaal band  Staal en rubber

• Kast maat    Ø 43 mm.

• Batterijcapaciteit  170 mAh

• Standby-tijd    tot 7 dagen

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaan-
de kennisgeving te wijzigen. Sommige functies kunnen onder normale omstandigheden niet op 
alle mobiele telefoons worden toegepast. Alle door dit product gegenereerde testgegevens 
(hartslag, SPO2, bloeddruk) zijn een indicatie en alleen voor persoonlijk gebruik en NIET VOOR 
MEDISCHE DOELEINDEN.

LET OP: het aankoopbewijs is uw garantiebewijs, bewaar de ze dus goed!


