
Meldingen
De smartwatch kan inkomende 
berichten tonen van Twitter, 
Facebook, WhatsApp, Instagram, 
enz. Alleen de laatste 3 berichten 
worden getoond.
Opm.: De notificaties moeten via de 
app ingeschakeld of uitgeschakeld 
worden.

Foto’s op afstand
Na het verbinden kan de smartwatch 

foto’s maken via de camera van je 

telefoon.

Stopwatch
Druk op de stopwatch pagina om de 
timer te starten en druk opnieuw om 
de timer te stoppen.

Stille alarmen
Stel het alarm in de APP in en de 

watch zal vibreren om het alarm te 

herinneren.

Sedentair alarm
De smartwatch zal vibreren om je te 
herinneren om na 1 uur stilzitten te 
bewegen.
Opm.: Je kunt deze optie aan/
uitschakelen in de APP.

Je Toestel Leren Kennen Algemene info & Specificaties

1.Gebruiken in vochtige omstandigheden
Je smartwatch is waterbestendig, wat betekent dat het bestand is 
tegen de regen en tegen spatten, alsook tegen zweet.
Opmerking: Zwem niet met de smartwatch. We raden evenmin aan 
om met de smartwatch te douchen. De watch is waterbestendig, 
maar door het toestel 24/7 te dragen krijgt je huid niet de kans om 
te ademen. Wanneer je smartwatch nat is geworden, droog hem 
dan grondig alvorens hem weer om te doen.

2.De full touch knop gebruiken
Druk een keer op de touchzone onder het hoofdscherm om het 
toestel aan te zetten en naar de andere functiepagina’s te 
schakelen. Druk omhoog en omlaag om meer functies te activeren.

3.Quick View
Met Quick View kan je de tijd of een melding bekijken zonder op het 
schermpje van je smartwatch te drukken. Draai je pols naar je toe 
en de tijd zal enkele seconden in beeld verschijnen. 

Hoe je telefoon verbinden?
Open Bluetooth, zoek Bluetooth van de smartwatch in de APP en 
altijd verbinden vanuit de APP.

Waarom is de verbinding onstabiel?
Bluetooth zal uitschakelen wanneer de gebruiker uit de APP gaat. 
Houd de APP altijd open wanneer u de watch gebruikt.

‘Vind je telefoon’ functie werkt niet?
Houd de APP open wanneer je de watch gebruikt.

Full touch screen?
Ja

Ik ontvang geen meldingen van de telefoon op de watch?
Ga naar de APP en schakel daar de notificaties in. Geef in de 
configuratie van je telefoon alle mogelijke permissies aan de APP.
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