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Android 4.4+ iOS 9.0+ Bluetooth 4.0+

Product design

Instructies
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1. Smartwatch

2. Opladen smartwatch
Gebruik de meegeleverde oplader om de smartwatch op te laden. 
Leg de smartwatch 2 uur aan de lader om hem volledig op te 
laden. Tijdens het opladen verschijnt er een batterij-symbool op 
het scherm. Het oplaadscherm verdwijnt wanneer de batterij 
volledig is opgeladen en keert dan terug naar het hoofdscherm.

1. Operating system
De smartwatch moet verbonden zijn met de app om van alle functies te genieten. Controleer of 
uw mobiele telefoon voldoet aan de volgende systeemvereisten:

hoofdknop

hartslagsensor

laadpuntentouch zone
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APP download

T6

Search device

Unbound device

Search

① ②

2. Inschakelen
Druk de hoofdknop 2 seconden in. Als het toestel niet ingeschakeld kan worden, is de batterij 
wellicht leeg. Laad de batterij volledig op.

3. Download en installeer de app iband
A.Scan de QR-code in de handleiding, selecteer het juiste platform om te downloaden en 
installeer.

B.Schakel de smartwatch in, ga naar de settings, kies app download, scan de QR-code om te 
downloaden.
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4. APP

5. Smartwatch verbinden
Er zijn twee manieren om de smartwatch te verbinden:

A.Zoek Bluetooth naam om te verbinden:
Schakel de app in om de interface voor verbinden te openen, zoek 
naar de Bluetooth naam van de watch, selecteren en drukken om te 
verbinden.

B.Code scannen om te verbinden
1)Swipe op het hoofdmenu naar omlaag om het shortcut menu te 
openen en kies op SETTING.
2)Druk BIND DEVICE in het setting menu om de QR-code weer te 
geven.
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Search device

Unbound device

Search

T6

③
6. Snelle bediening

1) Hoofd interface: Druk op de hoofdknop om snel terug te keren naar de hoofd interface.
2) Shortcut menu: Swipe omlaag op de hoofd interface om het shortcut menu te openen.
3) Eerste niveau interface: Swipe links en rechts op het hoofdscherm om de eerste niveau 
interface te tonen.
4) Functies: Swipe op de hoofd interface omhoog om de lijst met functies te openen.

①

②

④

③

3)Open de app, kies interface om te verbinden, druk op het QR-icoon, gebruik de app om de QR-
code op de smartwatch om te verbinden.
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1. Display veranderen 
1)Hoofdmenu lang ingedrukt houden, dan verschijnt de display interface.
2)Swipe omhoog en omlaag om de display te veranderen, druk OK en keer terug naar het 
hoofdmenu.

De smartwatch gebruiken

Verlichting
1)Druk op het icoontje om het schermpje te verlichten, het scherm blijft nu aan.
2)Druk aan / af, rechts swipen om terug te keren.

Muziekcontrole
Muziekcontrole: start / pauze / vorig / volgende / volume. (Als Bluetooth niet 
verbonden is, kan de smartwatch niet gebruikt worden om de playlist te 
bedienen en wordt het scherm van onderbreking van Bluetooth weergegeven).
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2. Bediening shortcut menu
Swipe omlaag op het hoofdmenu om het shortcut menu te openen.
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Tip: Om de muziekbediening te gebruiken, moet de iPhone verbonden zijn met 
de app (pairing); Voor Android moet de app op de achtergrond draaien. Anders 
kan de muziek niet bediend worden op afstand.

Vind telefoon
Druk op het zoek icoon als de smartwatch verbonden is met de app. De telefoon 
zal vibreren en rinkelen, swipe naar rechts om terug te keren.

Instellingen
Swipe omhoog en omlaag om de lijst met instellingen te zien, druk om optie te 
kiezen en swipe rechts om terug te keren.

A.  Product informatie
Controleer de firmware informatie van de smartwatch.

B.  APP download

Druk om te openen, toon app download QR-code. Scan om de app te 
downloaden (of zoek iband in Google Play of Apple Store).

C.  Toestel verbinden
Druk om te openen, toon de QR-code, druk scannen in de app.

D.  Display veranderen
Druk om te openen, swipe links en rechts om display te kiezen, druk om te 
selecteren en te vervangen.

E.  Helderheid aanpassen
Selecteer niveau helderheid, druk OK om te bewaren en terug 
te keren.

F.  Gegevens verwijderenT

Druk om bevestiging te tonen. Alle data van de smartwatch zullen verwijderd 
worden en de standaardtaal wordt hersteld nadat u OK drukt. (Wanneer de 
smartwatch een ongekende storing heeft, kunt u deze optie proberen om de 
smartwatch te herstellen).

G. Smartwatch heropstarten
Deze functie zal het systeem van de smartwatch heropstarten (Wanneer de 
smartwatch een ongekende fout of storing vertoont, kunt u deze functie proberen 
om de storing op te lossen).

H. Uitschakelen
Deze functie zal het toestel uitschakelen.

 C

 D

 B
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3. Bediening eerste niveau interface
Swipe links en rechts om tussen de eerste niveau interfaces te switchen en druk op de hoofdknop 
om terug te keren naar de display interface.

Het is aan te raden om de smartwatch helemaal uit te schakelen wanneer u hem 
lang niet gebruikt. Dat is nodig om de batterij te beschermen. U kunt de watch 
ook uitschakelen door de zijknop lang ingedrukt te houden.

 D

Hartslag
Blijf 2 seconden in deze interface, de smartwatch zal automatisch de hartslag 
beginnen meten en de data in real-time weergeven (kijk voor meer instellingen 
en data in de app).

Slaap
Deze interface toont de slaaptijd van de vorige dag; de smartwatch zal 
automatisch detecteren wanneer u slaapt vanaf 20:00 uur iedere avond.

Informatie
In deze interface, kunt u ongelezen meldingen lezen; swipe omhoog om naar 
andere pagina te gaan, swipe rechts om terug te keren. (De informatie wordt 
automatisch verwijderd nadat de informatie gezien werd).

Sporten
1)Druk om in het submenu te gaan.
2)Swipe om te veranderen, druk om te bevestigen.
3)Druk start icoon om de training te starten.
4)Swipe rechts om de setting interface te tonen tijdens het trainen; u kunt de 
training pauzeren, vervolgen en eindigen.

 A

 B

 C

 D
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1)Swipe op het hoofdscherm omhoog om uitvouwmenu te tonen.
2)Druk om door te gaan, swipe rechts om uit menu te gaan, swipe nog eens rechts om terug te 
gaan naar hoofdmenu.
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Vind telefoon
Druk op het zoek icoon als de smartwatch verbonden is met de app. De 
telefoon zal vibreren en rinkelen, swipe naar rechts om terug te keren.

Timer
1)Druk op voorgeprogrammeerde modus of stel zelf de tijd 
in.
2)Start / pauze / einde timer, swipe rechts om terug te 
keren.

Muziekcontrole
Muziekcontrole: start / pauze / vorig / volgende / volume. (Als Bluetooth niet 
verbonden is, kan de smartwatch niet gebruikt worden om de playlist te bedienen 
en wordt het scherm van onderbreking van Bluetooth weergegeven).

① ②
4. Bediening uitvouwmenu

③ ④ ⑤

5)Wanneer u op het slot icoon drukt, is de bewegingsinterface geblokkeerd en 
niet te bedienen. Lang ingedrukt houden om te deblokkeren. D

 A

 B

 C
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1.Inkomende oproepen: Wanneer er een nieuwe oproep is, zal de smartwatch vibreren om u te 
waarschuwen.
2.Informatie notificatie: Wanneer er nieuws is, zal de smartwatch vibreren en de inhoud op het 
scherm weergeven.
3.App notificatie: Wanneer er een nieuw bericht is in de aangevinkte app, zal de smartwatch 
vibreren en de inhoud tonen op het scherm.
4.Alarmen instellen: Stel meerdere alarmen in in de app, de smartwatch zal vibreren op het 
ogenblik van het ingestelde tijdstip.
5.Eenheden: U kunt de eenheden instellen in metrisch of imperiaal.
6.Display selectie: Selecteer de display in de app of gebruik een gepersonaliseerde display: 
neem een foto of selecteer een foto in uw telefoon om de gepersonaliseerde display in te stellen 
op uw smartwatch.
7.Hartslagmeting: Stel het tijdsinterval in voor de hartslagmeting, of schakel het uit.
8.Niet storen: Schakel alle push notificaties uit, behalve de alarmen en de optie ‘pols draaien om 
scherm op te lichten’ binnen de geselecteerde tijd.
9.Draaien voor oplichten schermpje: Schakel deze functie in om batterij te besparen.

Meer instellingen in de app

Bloeddruk
Blijf 2 seconden op deze interface en de smartwatch zal de metingen 
automatisch beginnen. Blijf goed stil en probeer niet te bewegen. Op het einde 
van de meting zal de smartwatch vibreren.

Zuurstofgehalte
Blijf 2 seconden op deze interface en de smartwatch zal de metingen 
automatisch beginnen. Blijf goed stil en probeer niet te bewegen. Op het einde 
van de meting zal de smartwatch vibreren.
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Tip: Om de muziekbediening te gebruiken, moet de iPhone verbonden zijn met de 
app (pairing); Voor Android moet de app op de achtergrond draaien. Anders kan de 
muziek niet bediend worden op afstand.
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Opmerking: Om bepaalde functies te gebruiken, heeft de app toestemming/machtiging 
nodig en wordt de overeenkomstige permissie gevraagd, dit moet u toestaan, anders kan 
de smartwatch of de gewenste functie niet normaal gebruikt worden.

Vaak voorkomende problemen

1.Opladen: Wanneer de batterij laag is, laad de smartwatch dan tijdig op om de levensduur van de 
batterij te verlengen.
2.Niet opladen bij temperaturen hoger dan 50 graden Celsius om oververhitting en ongelukken te 
vermijden.
3.De smartwatch heeft een ingebouwde batterij, het is verboden om dit zelf uit elkaar te halen. Op 
die manier richt u onherstelbare schade aan.
4.Stel de smartwatch niet bloot aan buitensporige schokken, stoten of drukken om te vermijden dat 
de batterij stuk zou gaan. Wanneer de batterij stuk is, vermijd contact met ogen en huid. Wanneer 
deze situatie zich voordoet, raak de getroffen zone dan niet aan, spoel af met water en consulteer 
een arts.

Belangrijke opmerkingen
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1.iPhone kan de watch niet vinden, de QR-code wordt niet weergegeven.
A.Telefoon-Instellingen-Bluetooth-Mijn toestel-Selecteer de smartwatch in de lijst: negeer de 
watch.
B.Probeer de smartwatch opnieuw te verbinden.

2. Android kan de smartwatch niet vinden of kan niet verbinden nadat Bluetooth uitgeschakeld is.
A.Kijk na of de locatiebepaling (gps) van de telefoon ingeschakeld is (op sommige mobiele 
telefoons moet deze instelling ingeschakeld zijn om naar Bluetooth-toestellen te kunnen 
zoeken).
B.Koppel de watch los / opnieuw verbinden na het inschakelen van de Bluetooth.

3. Oproepen / berichten / notificatie functie werkt niet goed
A.iPhone: Zorg ervoor dat de smartwatch verbonden is met de telefoon, zet de puch notificaties 
uit, zet de functie terug aan of start de Bluetooth van de telefoon opnieuw op.
B.Android: Open de iband-instellingen-over-hulp gebruiken en check of de overeenkomstige 
functie ingeschakeld is.

Opmerking: Wanneer de app tegelijk geopend is op de mobiele telefoon en op een computer, of 
wanneer de toestemming voor push notificaties uitgeschakeld is in de instellingen van de 
telefoon, kan de smartwatch geen informatie ontvangen.
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A. Phone-Settings-Bluetooth-My device-Select the paired bracelet in the 

A. Please confirm that the system "location information" is turned on (some 

B. Unbind the device / re-bind the phone after Bluetooth

3. Phone / message / notification function is abnormal

A. iPhone: Make sure the bracelet is paired with the phone, then turn off the 
notification function, then turn it on again, or restart the phone's Bluetooth.                                                

※ Note: If the APP is opened on the mobile phone and the computer at the 
same time, or the APP notification permission is turned off on the mobile 
phone, the bracelet cannot receive the notification.

5.De gemeten data zijn indicatieve waarden. Gebruik deze smartwatch niet als een medisch 
instrument. Raadpleeg bij medische klachten altijd een dokter.

va
la
n
te


