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ACTIVITY TRACKING WOMAN SMARTWATCH 
[Exquisite EDITIE] 

 

 
 
 

Deze armband is een smartwatch-gezondheidsarmband die hartslag- en 
bloeddrukmeting, bewegingsgegevensverzameling en slaapmonitoring 

integreert. 
 

De armband is gepersonaliseerd met de GRATIS app WearHealth om 
bewegingsgegevens te synchroniseren. Indien de horloge verbonden is met je 
smartphone dan worden slaap -en andere bewegingen gesynchroniseerd en 

opgeslagen in de app WEARHEALTH. 
 

Daarnaast heeft de armband ook functies als oproepherinnering, wekker en 
boodschappen van diverse apps (zoals SKYPE, LINKEDIN, WHATSAPP op je 

smartphone). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Productgebruik 

 

 

Gelieve volgende waarschuwingen in acht te 
nemen bij het gebruik van deze horloge 

 

1. Deze horloge mag niet gebruikt worden in de omgeving van heel heet 

water of stoom zoals badkamer, sauna of jacuzzi. Het zal de chips 

vernietigen. 

2. Chemische producten of reinigingsmiddelen mogen niet gebruikt 

worden op de horloge. 

3. De horloge mag niet uit elkaar gehaald worden anders vervalt de 

garantie en kan de binnenkant schade oplopen. 

4. De horloge moet op afstand gehouden worden van hete plaatsen zoals 

fornuizen of ovens want dit zou de chips binnen de horloge kunnen 

beschadigen. 

 

Gebruikershandleiding 

 

1. Eerst moet de horloge volledig opladen. Wanneer het opladen begint zal 

op de horloge een oplaadlichtje branden en zal het scherm het 

oplaadstatus tonen.  

 Zorg ervoor dat de opladerpinnetjes goed op de metaaltjes staan anders 

laadt het niet op. 

2. Download de app WEARHEALTH in de  

Playstore of Appstore door te klikken op 1 van deze iconen of de QR-code 

hieronder te scannen. 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zjw.wearhealth&hl=en
https://apps.apple.com/nl/app/wearhealth/id1265052549
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Playstore QR-code 

 
 

App store QR-code 

          
 

 

Opgelet: dit toestel vereist Android 4.4 of hoger (Android toestel), IOS S8.2 

of hoger (Apple toestel). Bluetooth 4.0 of hoger. 

3. Zet je Bluetooth aan in jouw smartphone. 

4. Ga naar de App WEARHEALTH en ga naar Mine. 

Klik op Connect a Device en verbind met de horloge (naam van de 

horloge is een code bestaande uit letters en cijfers) 

‘’  

5. In Mine en dan device management kun je ook alle berichten die je 

wenst te krijgen op je horloge gaan selecteren. Bij het eerste gebruik   

krijg je een notificatie waarbij je toegang moet geven aan WEARHEALTH 

Klik op Connect a device 
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tot de meldingen. Geef eerste toegang tot de meldingen. Bij IOS krijg je 

een automatische ‘pairing request’ gelieve dit toe te staan anders kan de 

horloge geen berichten ontvangen. 

6.  

 

Ga naar Device management, klik op CONFIRM en zoek dan naar de APP 

WEARHEALTH en geef toegang via de slider. 

 
Indien er technische problemen opduiken is het ook hier in Device 

Managment dat je jouw horloge kunt gaan resetten door naar Device 

Management te gaan en op RESET te gaan klikken. 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvinken Wearhealth 

device 
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Functies van de knoppen 

 

 

 
 

 

Toetsbediening: om de scherminterface te wisselen, raak je de aanraakknop 1 

keer zachtjes aan, om het submenu te openen raak de aanraakknop lang aan 

(3-5 seconden). 

Helder scherm: in de app WEARHEALTH heb je de optie LIFT THE WRIST 

BRIGHTEN SCREEN daar kun je aanvinken als je wil dat wanneer je pols 

beweegt het scherm automatisch oplicht. 

Afsluiten: het afsluiten van de horloge kan enkel door naar het hoofdmenu 

SHUTDOWN te gaan in de horloge (hierop langdurig aanraken (3-5 seconden) 

YES te selecteren en terug langdurig aanraken. 

Berichten: Nadat een bericht is ontvangen raak je het aanraakscherm aan voor 

3-5 seconden om terug naar het hoofdmenu te keren. Het instellen van 

berichten gebeurt altijd via de app WEARHEALTH en in Mine/device 

management/More Reminders waar je berichten kunt aanvinken zoals 

linkedin, skype, twitter, whatsapp, … enz. 

 

Functies 

• Bloeddrukmetingen 

• Hartslagmeter 

• Slaap monitoring 

Aanraakknop: hou je vinger hierop om van menu te 

veranderen (niet drukken maar aanraken).  Raak lang aan (3-5 

seconden) om dieper in het menu te gaan. 
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• Stopwatch 

• Verschillende Sportmeters 

• Alarmklok 

• Boodschappen 

• Automatisch foto-nemer 

 

 

Aanpassing lengte van het horlogebandje 

Ahv. van het meegeleverde schroefgereedschap 

 

1. Verwijder het sluitpinnetje 
met behulp van het 

schroefgereedschap. 

2. Verwijder het kettingdeeltje 
om de lengte aan te passen. 
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3. Plaats het sluitpinnetje terug 
in de ketting. 

4. Sluit met het 
schroefgereedschap. 

 

 

Productspecificaties 

• Android 4.4 + of IOS 8+ 

• Bluetooth 4.0 

• Display: 0.96 inch kleurenscherm 

• Gewicht: 43g 

• Resolutie: 160x80px 

• Materiaal: zink legering 

• Waterbestendigheid: IP67 Gecertificeerd (Volledig stofdicht en 

bestendig tegen regenbuien en handen wassen)  

• App support: WEARHEALTH 

 

 

Help Center 

 

Door bepaalde Android 6.0 updates kan het gebeuren dat de inkomende 

telefoontjes, boodschappen en GPS-bewegingen niet of slecht worden 

geregistreerd. 
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Oplossing?  

De app WEARHEALTH moet in het batterij-management van je smartphone 

de toelating krijgen om in de achtergrond te werken en de privileges bij zelf-

opstarten van het systeem moeten aangezet worden.  

Afhankelijk van je smartphone moet je dit meestal in de settings/batterij 

management gaan aanpassen. Hieronder vind je 3 methodes van bekende 

smartphonefabrikanten, de andere merken werken meestal op een 

gelijkaardige manier. 

 

1. Batterij Management 

 

a) Huawei -> Settings – Batterij – Power saving Mode Shutdown – Super 

Power Saving Shutdown, hier kan je zien of WEARHEALTH in de  

achtergrond mag werken. 

b) Samsung -> Settings – General – Battery Management – unmonitored 

applications – voeg WEARHEALTH toe. 

c) Oppo -> Settings – Batterij – Power consumption protection – 

WEARHEALTH – allow background operation. 

 

2. Settings bij het zelf-opstarten  

 

a) Huawei -> Settings –applications-application start up management – 

WEARHEALTH manual management allow self start-up, association 

startup, background activity open switch to determine completion. 

b) Samsung -> Settings – batterij – Intelligence manager – autorun 

applicaties – manager autorun – WEARHEALTH. 

c) Oppo -> Settings – application management – WEARHEALTH – allow 

background running -open 
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FAQ 

 

 

1. Indien het toestel de verkeerde tijd aangeeft of ongevraagd aan of uit 

gaat dan kan het een oplossing zijn om het apparaat terug zetten naar 

de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. 

Dit kan in de App WEARHEALTH / MINE / DEVICE MANAGEMENT / 

RESET. 

 

 

2. Mijn smartphone vindt mijn horloge niet.  

De horloge moet ALTIJD volledig opgeladen zijn en bluetooth moet in 

de smartphone aangezet worden. De afstand mag niet meer zijn dan 

0.5 meter. 

Het kan ook oplossing zijn om bluetooth uit te schakelen en terug in te 

schakelen om dan het apparaat opnieuw te gaan zoeken en verbinden 

in de bluetooth settings van je telefoon. 

 

3. Waarom kan ik geen telefoontjes of herinneringen ontvangen? 

a) In de app WEARHEALTH dien je naar DEVICE 

MANAGEMENT/MORE REMINDERS te gaan om toe laten 

boodschappen door te sturen naar je telefoon (aanvinken van de 

app). 

b) Sommige telefoons gaan de werking van de background 

applicaties zoals WEARHEALTH blokkeren zie Help center 

hierboven om dit probleem op te lossen. 

 

 

 
 


