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Beschrijving smartwatch 

Productomschrijving 

 

 

Bandje losmaken en opladen 

 

Downloaden en verbinden 
• Houd de power-knop lang ingedrukt om de smartwatch in te schakelen. Voor eerste gebruik 

minstens twee uur laten opladen. 

• Scan de volgende QR-code om de Qwatch app te installeren of download via Google Play of 

Apple Store. 

Compatibele systemen: Android 5.0 en hoger, iOS 10.0 en hoger. 

 

 
• Open de app om het toestel te verbinden. 

Stap 1: Schakel Bluetooth in op de telefoon. 

Stap 2: Open Qwatch, druk ‘Add device’ om te verbinden. 

*Zorg er tijdens het verbinden voor dat het Bluetooth-adres overeenkomt met je 

smartwatch. 
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Bediening 
Druk op de zijknop of draai je pols om het schermpje op te lichten. Swipe omhoog, omlaag, links of 

rechts om van interface te wisselen. Druk om te betreden of te bevestigen en swipe rechts om terug 

te keren. 

 

 

Smartwatch functies 

Tijdsweergave 
• Inschakelen: Houd de power-knop 3 seconden ingedrukt. 

• Uitschakelen: Op de tijdsweergave: houd de power-knop 3 seconden ingedrukt om het 

power-off icoontje op te roepen, dan power-knop of schermpje lang ingedrukt houden om 

uit te schakelen. 

 

• Schermpje oplichten: Druk op de power-knop of schud je pols om het schermpje op te 

lichten (Voor deze laatste optie moet je quick review inschakelen in de app). 
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Stappen 
Registreer stappen, afstand en calorieverbruik. 

 

Hartslagmonitor 
Voor de 24-uur monitoring van de hartslag open de app en schakel ‘Full-day Heartrate’ in onder het 

menu ‘Other’. 

 

 

Slaapmonitor 
De periode van de slaapmonitor is van 22 uur tot 8 uur. Voor deze functie moet je de smartwatch 

dragen tijdens het slapen. 

 

Push notificaties 
Open de app en ga naar ‘message push’ om inkomende oproepen, berichtjes en andere appjes te 

synchroniseren. Om de meldingen op je smartwatch te kunnen zien, moet je de gewenste meldingen 

eerst inschakelen in de configuratie van je telefoon. Dit staat doorgaans onder Meldingen, maar is 

voor ieder merk anders. De meldingen kunnen worden bekeken in het menu van de meldingen van 

de smartwatch. 

 

Meerdere sporten 
Ga naar het menu ‘Training’ om uit de verschillende sport modes te kiezen, zoals wandelen, lopen, 

hiken, touwtjesspringen, trainen, enzovoort. Alle sportdata worden gesynchroniseerd met de app op 

je telefoon. 

Selecteer de gewenste sport mode, begin de test en de volgende gegevens worden getoond: afstand, 

calorieën en hartslag. Swipe links of rechts om terug te keren of om de sportmetingen te pauzeren. 

 

 

 

 

 



 

 
6 

 

Zuurstofgehalte 
Druk op het menu van de zuurstof om het zuurstofgehalte te meten. 

 

 

BT-muziekspeler 
Betreed het menu van de muziekbediening en druk op pauze om te pauzeren of verder te spelen, 

druk terugspoelen of volgend nummer. 

 

 

Taalinstellingen 

 

 

Foto’s op afstand 
Android: Open de app, vanuit de smartwatch ga naar shutter, schud met de smartwatch of druk af 

om een foto te maken. 

IOS: Ga naar shutter in de smartwatch en schakel de camera op je mobiele telefoon in, schudden of 

drukken om de foto te maken. 
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Thema 

 

 

Andere functies 

 

           Alarm         Stopwatch   Vind telefoon      Weer 

 

                                        Sedentair alarm    Oproep      Helderheid           Reset 

 

        Spelletje       Gezondheid     QR-code         Drinken 

 

Aandachtspunten 

Bluetooth verbinden 
• Zorg ervoor dat de Bluetooth op je telefoon en op de smartwatch ingeschakeld is. 

• Zorg ervoor dat de smartwatch tijdens het verbinden met Bluetooth niet verbonden is met 

andere toestellen. 

• Houd de smartwatch en de telefoon tijdens het verbinden zo dicht mogelijk tegen elkaar aan. 

 

Achtergrondactiviteit 
Voor een goede en stabiele verbinding is het belangrijk om de instellingen van de app in uw telefoon 

aan te passen. Sta achtergrondactiviteit van de app toe en verleen de app alle machtigingen in uw 

telefoon, alsook alle meldingen van de app toestaan. Bij de meeste telefoons staat dit onder 

configuratie > apps > Qwatch > batterij, meldingen en machtigingen. 
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Vereisten voor opladen 
Gebruik een usb-poort van een laptop verbonden aan de stroom of een adapter van 5V0.5-1A om de 

watch op te laden. 

 

Zuurstofgehalte 
Voor accurate metingen van het zuurstofgehalte is het belangrijk om de meting uit te voeren in 

absolute rust, zonder te bewegen of te praten. Deze functie is bedoeld om veranderen in het 

zuurstofgehalte te detecteren na het sporten en geeft slechts een referentie. Het kan nooit gebruikt 

worden voor medische of wetenschappelijke doeleinden. 

 

Informatie over de batterij 
Materiaal Lithium Polymeer Batterij 

Model 451820 

Vermogen 0.67 wh 

Voltage 3.7V 

Capaciteit 140 mAh 

 

Disclaimer – waarschuwing 
Deze smartwatch is geen medisch of wetenschappelijk toestel en het mag niet gebruikt worden voor 

de diagnose, behandeling of preventie van ziektes en symptomen. Wanneer je van plan bent om je 

sportgewoontes te veranderen, consulteer altijd een medisch professional om persoonlijke blessures 

of fysieke schade te vermijden. De gemeten waardes zijn slechts een indicatie of referentie en niet te 

vergelijken met professionele meetapparatuur. 

Wij behouden ons het recht voor om de omschrijving van de functies eenzijdig te wijzigen zonder 

voorafgaande kennisgeving. Onderhavige productomschrijving is louter indicatief. 

 


