
OOZOO Smartwatches Q3 Serie handleiding



Vereiste specificatie telefoon 
Android 4.4 en iOS 9.0 of hoger

1.3" IPS screen
180mAh
tot 7 dagen
IP67 (dust-tight and splash proof)
Android 4.4 and iOS 9.0 or above

Horloge aanzetten: Druk lang op de middelste zijknop om het 
horloge in te schakelen.

Specificatie

Beeldscherm
Batterij capaciteit
Standby-tijd
Waterdicht
Vereiste configuratie

Interface
Het horloge heeft drie originele OOZOO-wijzerplaten. De wijzerplaten kunnen worden 
omgeschakeld door de hoofdknop lang ingedrukt te houden gedurende drie seconden. 
Nadat de Gloyfit-app voor het eerst is gekoppeld en verbonden, synchroniseert het 
horloge de tijd, datum en dag van de week.

stappenteller hartslag meter bloeddruk meter saturatie sport modus

weer berichten stopwatch telefoon zoeken settings

muziek bediening

Status: Schakel over naar de statusinterface om de huidige stappen, afstand en caloriestatus 
te bekijken. Afstand en calorieën worden berekend en weergegeven op basis van het huidige 
aantal stappen, lengte en gewicht dat in de app is ingesteld.

Hartslag-, bloeddruk- en bloedzuurstofinterface: Schakel over naar de interface hartslag / 
bloeddruk / bloedzuurstof en voer automatisch de detectie in; u kunt ook verbinding maken 
met de mobiele app om de hartslag / bloeddruk te testen. Als de armband niet correct wordt 
gedragen, mislukt de test, de storingsinterface wordt weergegeven. In de hartslag- / 
bloeddruk- / bloedzuurstofdetectiemodus wordt de levensduur van de batterij verkort.

• Tijdens de test gaat de hartslag-LED aan de achterkant van de armband branden;
• De sensor moet zich dicht bij de huid bevinden om te voorkomen dat licht van
   buitenaf de nauwkeurigheid van de test beïnvloedt.
• Houd de testruimte schoon. Zweet of vlekken kunnen de testresultaten
   beïnvloeden.



Sport interface: Schakel over naar deze interface, klik op het scherm om naar de specifieke 
sportinterface te gaan, inclusief hardlopen binnen en buiten, springtouw, badminton, 
tafeltennis, tennis, rotsklimmen, wandelen, basketbal, voetbal, honkbal, volleybal, cricket , 
rugby, hockey, dansen, fietsen, yoga, sit-ups, spinning, gymnastiek, varen en hindernissen 
springen.

Muziek bediening: Open de muziekbediening wanneer het horloge en de mobiele telefoon 
zijn verbonden en de muziek wordt afgespeeld op de telefoon.

Setting interface: Tik op het scherm om het instellingenmenu te openen

Helderheid aanpassen: Tik op het scherm om een andere helderheid te selecteren. Er zijn 
vier helderheidsniveaus.

Versie informatie: Tik om het firmware versienummer en het Bluetooth-adres van het 
horloge weer te geven.

Reset settings: Houd drie seconden ingedrukt, alle horlogegegevens worden gewist en de 
APP-gegevens voor de huidige dag.

Horloge uit doen: houd drie seconden ingedrukt om de smartwatch uit te schakelen

Opladen: Laad het horloge voor het eerste gebruik volledig op. Tijdens het opladen wordt 
het horloge automatisch ingeschakeld. De oplaad methode is als volgt: Lijn de twee 
contacten van de oplader uit met de oplaad positie aan de achterkant van het horloge. De 
magnetische oplader klikt automatisch vast. U kunt uw standaard telefoon oplader of een 
USB-poort op een pc of laptop gebruiken om het horloge op te laden.



Installeer de smartwatch-app: Scan onderstaand QR-code of zoek in de Google Store of 
AppStore om "GloryFit" te downloaden en te installeren

                                                                                GloryFit

Apparaatvereisten: Android 4.4 en iOS 9.0 of hoger, Bluetooth 5.0.

Het horloge aansluiten: De eerste keer dat u het horloge gebruikt, moet u voor 
synchronisatie verbinding maken met de app. Als de app correct is verbonden, moet u 
persoonlijke gegevens definiëren. Na een succesvolle verbinding synchroniseert de 
smartwatch automatisch de tijd. De stappentelling en slaapgegevens zijn onnauwkeurig 
als ze niet correct zijn aangesloten.

Zodra de mobiele applicatie correct is geconfigureerd, klikt u op het 
apparaatpictogram

↓ 

Add device (iOS) / Add device (Android) 
↓ 

Klik rechtsboven op het zoekpictogram
↓ 

Klik op de apparaatverbinding

Voorzorgsmaatregelen 

1. Vermijd blootstelling van het horloge aan sterke schokken en extreme hitte/kou
2. Demonteer, repareer of wijzig het horloge niet zelf. Dit horloge gebruikt 5V 500MA
    om op te laden. Het is ten strengste verboden om een overspanningsvoeding te
    gebruiken voor het opladen.
3. De werkomgeving van dit horloge is 0 ° ~ 45 °. Gooi het niet in vuur om ontploffing
    te voorkomen.
4. Als het horloge nat is, droog het dan met een zachte doek voordat u het oplaadt.
    Anders worden de laadcontacten aangetast en kan het opladen mislukken.
5. Gebruik geen chemicaliën aan zoals benzine, oplosmiddelen, propanol, alcohol of
    insectenwerende middelen.
6. Gebruik dit product niet in omgevingen met hoge spanning en hoge magnetische
    velden.
7. Veeg de zweetdruppels op uw pols op tijd af. Wanneer het bandje gedurende lange
    tijd wordt blootgesteld aan zeep, zweet, allergenen of vervuilende componenten,
    kan dat een jeukende huid/uitslag veroorzaken.
8. Als je hem vaak gebruikt, is het aan te raden om de armband wekelijks schoon te
    maken. Veeg af met een vochtige doek en verwijder olie of stof met een milde zeep.
9. Het is niet aan te raden om een armband te dragen tijdens het nemen van een
    warm bad/warme douche.



Veel voorkomende problemen
De eerste hartslag meting duurt lang.
Om uw hartslag voor de eerste keer te meten, moet er langer informatie worden verzameld 
om uw hartslag nauwkeurig te berekenen

Wat moet ik doen als de Bluetooth-verbinding mislukt? (Verbinding / opnieuw 
verbinden mislukt of opnieuw verbinding maken is traag)
Controleer of uw apparaat iOS 9.0 en Android 4.4 en hoger is en Bluetooth 5.0 
ondersteunt.
Vanwege het probleem van signaalinterferentie bij een draadloze Bluetooth-
verbinding, kan de tijd van elke verbinding verschillen. Als de verbinding gedurende 
lange tijd niet tot stand kan worden gebracht, zorg er dan voor dat de bewerking 
wordt uitgevoerd in afwezigheid van magnetische velden of meervoudige Bluetooth
apparaten.

1. Schakel Bluetooth uit en weer in
2. Sluit de app of start de telefoon opnieuw op.
3. Sluit geen andere Bluetooth-apparaten of -functies tegelijkertijd aan.
4. Controleer of de APP normaal op de achtergrond draait. Als het niet op de

achtergrond is, is het mogelijk niet aangesloten.



Kunt u de smartwatch niet vinden?
Zorg ervoor dat het horloge is ingeschakeld en niet aan een andere smartphone is gekoppeld.
Houd het horloge dicht bij de smartphone. Schakel Bluetooth op de smartphone minimaal 20 seconden 
uit als het nog steeds niet werkt schakel het vervolgens weer in en probeer het opnieuw.

Waarom moet ik mijn smartwatch strak dragen bij het meten van de hartslag? 
Het horloge maakt gebruik van het principe van lichtreflectie. Nadat de lichtbron de huid is 
binnengedrongen, wordt het signaal dat naar de sensor wordt gereflecteerd gebruikt om uw hartslag te 
berekenen. Als je het horloge te los draagt,  zal omgevingslicht de sensor binnendringen, wat de 
meetnauwkeurigheid zal beïnvloeden.

Ik krijg geen meldingen, hoewel de herinneringsfunctie is ingeschakeld. 
Android telefoon: Zorg ervoor dat de telefoon en de smartwatch zijn verbonden. Na het verbinden,
open je de overeenkomstige machtigingen in de instellingen van de telefoon, sta de "GloryFit" APP toe
toegang krijgen tot inkomende oproepen, sms-berichten en contacten, en laat "GloryFit" op de 
achtergrond uitvoeren.
Apple telefoon: Als je geen meldingen krijgt na het verbinden, adviseren wij om de koppeling topnieuw 
uit te veoren. Als je het horloge weer koppelt, moet je wachten tot het [Bluetooth-koppelingsverzoek] 
verschijnt en dan op [Koppelen] drukken om de herinnering te ontvangen.

Is het horloge waterdicht?
Het horloge heeft een IP67 rating, wat betekent dat het stofdicht is en bestand is tegen regen of kort 
contact met water. Het wordt niet aanbevolen om met het horloge te zwemmen.

Moet de Bluetooth-verbinding altijd zijn ingeschakeld?
Totdat het is gesynchroniseerd, worden de gegevens op het horloge bewaard (de gegevens kunnen 
zeven dagen worden bewaard). Zodra de Bluetooth-verbinding tussen de mobiele telefoon en het 
horloge tot stand is gebracht, worden de gegevens op het horloge automatisch naar de mobiele 
telefoon overgedragen.

Opmerking: De resultaten van een hartslagmeting, bloeddrukmeting en / of bloedzuurstofmeting zijn 
alleen ter referentie en kunnen niet worden gebruikt als basis voor medisch gerelateerde aspecten.

Om aanspraak te maken op garantie is een aankoopbewijs / kassabon vereist

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande 
kennisgeving te wijzigen. Sommige functies kunnen onder normale omstandigheden niet op alle 
mobiele telefoons worden toegepast. Begrijp alsjeblieft dat alle testen
gegevens die door dit product worden gegenereerd (hartslag, SPO2, bloeddruk) zijn indicatief en 
uitsluitend voor persoonlijk gebruik en NIET VOOR MEDISCHE DOELEINDEN.
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