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Voorafgaande waarschuwing 
Raadpleeg altijd je dokter in verband met belangrijke beslissingen over je gezondheid of sporten. 

Hoewel de smartwatch je hartslag en bloeddruk kan monitoren, mag het toestel nooit gebruikt 

worden voor medische doeleinden. Het is alleen bedoeld om de gebruiker aan te sporen om een 

gezondere levensstijl aan te houden. 

 

De applicatie installeren 
Scan de onderstaande QR-code of download de app ‘TEFITI’ in App Store of Google Play en installeer 

de applicatie. 

 

Vereisten: iOS 8.0 en hoger; Android 4.3 en hoger; Bluetooth 4.0 en hoger 

Voor Android 6.0 en hoger moet de locatiebepaling van de telefoon altijd ingeschakeld zijn. 

 

Verbinden 
Voor eerste gebruik is het noodzakelijk om de app en de smartwatch te verbinden. Na succesvolle 

verbinding zal de smartwatch automatisch synchroniseren met de app. Zo niet zullen de metingen 

van stappen en slapen niet accuraat zijn. 

Open de app op je mobiele telefoon 

 

Voeg toestel toe Android/iOS 

 

Druk bovenaan rechts op het icoontje 

 

Druk toestel verbinden 
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Bluetooth-verbinding na succesvolle connectie: De app zal het Bluetooth-adres van de smartwatch 

automatisch opslaan. Wanneer de app geopend is of op de achtergrond draait, zal het automatisch 

verbinden met de smartwatch. 

Data-synchronisatie: Swipe omlaag op het hoofdscherm van de app om de data te synchroniseren. 

De smartwatch kan tot zeven dagen gegevens opslaan. Hoe meer data moet worden verwerkt, hoe 

langer de synchronisatie zal duren. Dit kan tot 2 minuten tijd in beslag nemen. 

Moet de Bluetooth-verbinding altijd behouden blijven? 

De data op de smartwatch worden gedurende zeven dagen bewaard. Daarom is het belangrijk om 

tijdig te zorgen voor synchronisatie door de app met de smartwatch te verbinden. 

 

App functies en instellingen 

Persoonlijke informatie en sportdoelen 
Vul eerst al je persoonlijke gegevens in de app in: Me (ik) > Avatar 

 

 

• Foto, geslacht, leeftijd, lengte en gewicht. De persoonlijke gegevens hebben een belangrijke 

invloed op de accuraatheid van de metingen. 

• Stel persoonlijke sportdoelen in. Leg jezelf haalbare en redelijke sportdoelen op. 

 



 

 
6 

 

Snelle instructies voor gebruik 

Voorstelling 

 

 

Hoe dragen 
1. Draag de smartwatch best achter het polsbeentje. 

2. Verstel het bandje zodat de smartwatch strak om de pols zit. 

3. De sensor moet strak tegen de huid aanzitten. Vermijd dat de smartwatch kan gaan schuiven. 

 

 

Aan/uit 
1. Inschakelen: Houd de zijknop 3 seconden ingedrukt om de watch in te schakelen. 

2. Uitschakelen: Ga naar de interface om af te sluiten en houd het scherm lang ingedrukt of houd de 

zijknop 3 seconden lang ingedrukt. De smartwatch zal trillen en uitschakelen. 

 

Bediening 
1. Raak het scherm aan of swipe om van interface of menu te veranderen. 

2. Het scherm blijft gedurende 5 seconden opgelicht. 

3. Stel de notificaties in de app in om meldingen te ontvangen van inkomende oproepen of appjes. 

 

Opladen 
Laad de smartwatch voor eerste gebruik volledig op. Tijdens het opladen zal de watch automatisch 

inschakelen. (Breng de magnetische contactpunten aan op de achterzijde van de smartwatch en 

verbind de usb-aansluiting met een adapter of een usb-poort van een laptop. Voltage: 5V). 
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Voornaamste functies 

Watch faces 
De smartwatch heeft een ruime keuze aan achtergronden en thema’s om de watch naar eigen 

persoonlijke voorkeur in te stellen. Na de eerste verbinding zal de smartwatch de tijd, datum en 

week automatisch synchroniseren met de smartphone. 

 

 

Display veranderen 
Methode 1: Houd het scherm op het hoofdscherm 3 seconden ingedrukt om de achtergrond te 

veranderen. 

Methode 2: Open het Dial Display Center in de app en kies een achtergrond. 

 

Display personaliseren 
Ga naar de app en kies instellingen – custom dial – selecteer foto (maak foto of kies album) – dial 

synchroniseren. Je kunt de kleuren van de tekens aanpassen naargelang de foto. 
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Push notificaties 
Druk op het schermpje om alle informatie te bekijken. De smartwatch heeft een 1.28 inch 

touchscreen met grote letters. 

 

 

 

 

Status 
Switch naar de status interface om het huidig aantal stappen, afstand en verbrande calorieën te 

bekijken. De afstand en de calorieën worden berekend op basis van het aantal stappen en de lengte 

en het gewicht zoals door de gebruiker ingesteld in de app. 

 

Sport interface 
Switch naar de sport interface en druk op het schermpje om uit verschillende sporten te kiezen, zoals 

wandelen, hardlopen, touwtjesspringen, zwemmen, paardrijden, tafeltennis, tennis, badminton en 

24 andere sport modes. Swipe op het schermpje om een bepaalde sport modus te betreden. 

 

Hartslag interface 
Switch naar de hartslag interface en druk op het scherm om de hartslagmonitor te betreden. Nadat 

de meting is beëindigd, druk op de zijknop om de hartslagmonitor te verlaten. Je kunt de app ook 

verbinden in de hartslag interface. Wanneer de smartwatch niet correct gedragen wordt, verschijnt 

er een foutmelding. Opgelet: Tijdens het gebruik van de hartslagmonitor zal de batterij meer energie 

verbruiken. 

Opmerkingen: 

• Tijdens de meting zal het hart-icoontje kloppen en zullen de sensoren aan de achterkant van 

de watch flikkeren. 

• Tijdens de test moeten de sensoren strak op de huid zitten om invloed van omgevingslicht te 

vermijden. Externe lichtinval kan de accuraatheid van de metingen negatief beïnvloeden. 

• Houd de sensoren altijd goed schoon. Zweet of vuiltjes kunnen de testresultaten negatief 

beïnvloeden. 

 

Bloeddruk interface 
Switch naar de bloeddruk interface en druk op het schermpje om de bloeddrukmeting te starten. 

Eenmaal de test is voltooid, druk op de zijknop om het menu te verlaten. Na de test worden de 
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resultaten getoond of “-/-“ wanneer de meting niet goed is uitgevoerd. In de bloeddruk interface kan 

je ook met de app verbinden. 

De metingen moeten in absolute rust worden uitgevoerd, zonder te praten of te bewegen. 

 

Informatie interface 
Ga naar de informatie interface en druk op het scherm om een bericht te bekijken. Swipe om van 

pagina te wisselen. Druk op de zijknop om de interface te verlaten. 

 

Instellingen 
Betreed het submenu door op de gewenste interface te drukken en kies daar nog meer uitgebreide 

instellingen en functies. 

 

Helderheid aanpassen 
Kies uit vier verschillende niveaus om de helderheid van het schermpje aan je omgeving aan te 

passen. 

Vind telefoon 
Druk op het icoontje wanneer er verbinding is met de app om je telefoon te vinden. De telefoon zal 

rinkelen. 

Versie 
Onder het icoontje ‘Over’ kan je de versie van de firmware bekijken en het MAC-adres van de 

smartwatch. 

Reset 
Druk het reset-icoontje lang in om te resetten. Alle gemeten resultaten van die dag worden gewist. 

De andere data blijven behouden. 

Afsluiten 
Houd dit menu lang ingedrukt om de smartwatch af te sluiten. De smartwatch zal vibreren en 

uitschakelen. 

Terugkeren 
Druk op de zijknop om dit menu te verlaten. 
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Muziekcontrole 

 

Betreed de muziekcontrole interface en verbind de smartwatch met Bluetooth. Vanuit deze interface 

kan je de playlist op je telefoon bedienen. 

 

Slaapmonitor 

 

De slaapdata worden ’s nachts automatisch gedetecteerd. De slaapgegevens en de slaapkwaliteit 

kunnen bekeken worden nadat de app gesynchroniseerd is. 

Opmerking: De slaapdata kunnen alleen gedetecteerd worden wanneer de watch wordt gedragen 

tijdens het slapen. 

 

Vrouwelijke fysiologische cyclus 
Open de app en stel vrouw als geslacht in en deze functie zal worden weergegeven. (Alleen twee 

hoofdschermen hebben deze functie). 

 

 

Herinneringen 
De gewenste herinneringen en meldingen moeten ingeschakeld worden in de app. Voor deze functie 

moet er verbinding zijn tussen de app en de smartwatch. De watch zal trillen bij deze meldingen. 

Inkomende oproepen 
Bij inkomende oproepen zal de watch trillen en worden de naam en het nummer van de beller 

getoond. (Op voorwaarde dat de naam van de beller is opgeslagen in de telefoon). 
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Berichten en appjes 
Bij berichtjes zal de smartwatch trillen en zal het icoontje van de berichten in beeld verschijnen. De 

melding toont dan de naam van het contact en een korte weergave van het berichtje. 

Sedentair alarm 
Het alarm bij te lang stilzitten staat standaard ingesteld op 45 minuten. Wanneer de watch met de 

app verbonden is en de gebruiker zit 45 minuten stil, zal de watch trillen om eraan te herinneren om 

te bewegen. 

Alarm 
Er kunnen drie alarmen ingesteld worden. De instellingen zullen naar de watch doorgestuurd worden 

na synchronisatie. 

Andere 
In de app kunnen nog andere meldingen van verschillende service ingesteld worden. De watch zal 

trillen bij zo’n melding. 

Opladen 
Tijdens het opladen zijn er geen andere meldingen. 

 

Vaak voorkomende problemen 

Waarom duurt de eerste hartslagmeting zo lang? 
Om je hartslag op een accurate manier te meten, moet het signaal lang genoeg opgevangen kunnen 

worden om de berekening te voltooien. 

 

Mijn Bluetooth-verbinding valt weg of hapert 
• Kijk na of je telefoon wel aan de systeemvereisten voldoet: Android 4.3 of hoger; iOS 8.0 of 

hoger; Bluetooth 4.0 of hoger. 

• Zorg dat er geen interferentie is met andere Bluetooth-toestellen of wifi. 

• Schakel Bluetooth even uit en weer aan. 

• Zelfs wanneer de app op de achtergrond blijft draaien kan het voorkomen dat de telefoon 

niet verbindt met de watch, omdat de telefoon verbonden is met andere Bluetooth-

toestellen. 

• Schakel de app op de achtergrond laten draaien even uit en start de app opnieuw op. Houd 

de app even open op de voorgrond om opnieuw verbinding te maken. 

 

Kan de smartwatch niet vinden? 
Zorg ervoor dat de smartwatch is ingeschakeld en niet verbonden met andere toestellen. Houd de 

smartwatch zo dicht mogelijk tegen de telefoon aan. Wanneer de smartwatch nog niet wordt 

gevonden, schakel de telefoon 20 seconden uit en probeer het dan opnieuw.  
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Waarom moet de watch tijdens de metingen strak gedragen worden? 
De smartwatch werkt op basis van lichtreflectie van de sensoren om de hartslag te berekenen. De 

sensoren verzamelen gegevens door licht in de huid te laten penetreren. Als je de smartwatch niet 

strak genoeg om de pols draagt, is er invloed van omgevingslicht en dat zal de resultaten negatief 

beïnvloeden. 

 

Ik krijg geen meldingen op de smartwatch? 
Android. De app TEFITI moet alle machtigingen hebben om optimaal te kunnen functioneren. Geef in 

de instellingen van uw telefoon alle rechten aan de app en toegang tot oproepen, berichten en 

telefoonboek. Sta achtergrondactiviteit of draaien op de achtergrond toe om ervoor te zorgen dat de 

berichten goed doorstromen naar de watch. 

iPhone. Geef alle machtigingen aan de app, inclusief stroken en voorvertoning. Wanneer er bij 

verbinding geen meldingen zijn, moet je de app en de watch even opnieuw verbinden. Start de 

telefoon opnieuw op en open de app. Tijdens het verbinden krijg je een verzoek om de telefoon te 

‘pairen’. 

 

Is de smartwatch waterproof? 
De smartwatch is ip68 waterproof en bestand tegen normale blootstelling aan water en stof. Vermijd 

contact met heet water, omdat de minuscule deeltjes van damp wel in de horloge kunnen 

binnendringen en schade kunnen veroorzaken. Droog de watch na contact met water altijd goed af. 

De waterbestendigheid van de watch vermindert na verloop van tijd. 

 

Belangrijke aandachtspunten 
• Vermijd harde impact en blootstelling aan overmatige hitte. 

• Haal de smartwatch zelf nooit uit elkaar, niet alleen omdat dit gevaarlijk is maar ook omdat 

er dan geen garantie meer is. 

• Het toestel moet opgeladen worden met 5V 500mA en het over-voltage is strikt verboden en 

kan de watch beschadigen. 

• De watch mag alleen gebruikt worden bij temperaturen tussen de 0 en 45 graden. Nooit in 

vuur gooien. 

• Droog de smartwatch altijd goed af alvorens het opladen. De watch mag niet in vochtige 

omstandigheden opgeladen worden. Anders kan er corrosie ontstaan van de laadpunten en 

kan dit zelfs leiden tot kortsluiting. 

• Niet blootstellen aan chemische stoffen zoals benzine, bijtende schoonheidsproducten 

alcohol of muggenzalf. 

• Niet gebruiken in omgevingen met hoge druk of hoog magnetisme. 

• Mensen met een gevoelige huid mogen de smartwatch niet te lang dragen. Zij moeten het 

bandje en de watch extra goed verzorgen en schoonmaken. Wrijf zweetvlekken altijd meteen 

goed schoon. Bij langdurig contact met zweet, zeep of andere onzuiverheden kan de watch 

mogelijk tot een irritatie van de huid leiden. 

• Maak de watch altijd schoon met een vochtig doekje of een milde zeep. 

• Draag de watch nooit in een warm bad of onder een hete douche. 
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• Veeg de watch na het zwemmen altijd goed droog. 

 

Basiseigenschappen 
Type Fulltouch ronde 

smartwatch 
Batterijtype Li-polymeer 

Display 1.28 inch IPS Batterijmodel 502025 

Gewicht 62 g Batterijcapaciteit 200 mAh 

Lengte 25 cm Voltage DC 3.7V 

Waterproof Ip68 Vermogen 0.74Wh 

Materiaal silicone Doosje Watch, kabel en 
handleiding 

 


