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1 Voordat u begint  
Voordat u begint met de Fashionable Fitness Tracker 2 Premium (tracker) te gebruiken, leest u 

alstublieft de handleiding aandachtig door.   

1.1 Waarschuwing   

De tracker is geen medisch apparaat. De hartmonitor houdt accuraat uw hartslag bij, maar mag nooit 

gebruikt worden voor medische doeleinden. Uw huisarts kan u adviseren over uw hartslag en 

sportactiviteiten/gezondheid in het algemeen.   

1.2 Smartphone ondersteuning   

De tracker is geschikt voor Android (4.4 of hoger) en iOS (7.0 of hoger) smartphones. Dit zijn bijna alle 

iPhones, Samsung telefoons, Huawei telefoons etc.   

1.3 Opladen   

Wanneer u de tracker ontvangt moet u deze eerst volledig opladen. Stop de bijgeleverde oplader in 

een USB aansluiting, waar u ook uw smartphone oplaadt (computer, laptop, powerbank, aansluiting 

voor netstroom, etc.).  Plaats het clipje om de tracker zoals te zien in figuur 1. De puntjes van de 

oplader maken contact met de overeenkomende aansluiting op de tracker. In beeld verschijnt een 

melding dat de tracker aan het opladen is. 

   

  
Figuur 1  
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2. Koppelen met uw smartphone   
Het downloaden en verbinding maken met de app.   

  

  
Figuur 2  

2.1 De Smart Activity Tracker aanzetten   
Wanneer u de tracker heeft opgeladen heeft is deze automatisch ingeschakeld.  

2.2 De app downloaden  
 Gebruik de QR code in de Engelse variant van de handleiding of zoek naar de app:  “WellGo” op de 

Google Play Store of Apple App Store, afhankelijk van uw smartphone, zie figuur 2 voor de vereisten 

voor de Smartphone.   

2.3 Het koppelen van uw tracker  
Eenmaal gedownload, open de app op uw smartphone. Voor het gemak tikt u linksonder op Guest 

Login.  

Let op: Wanneer de app toestemming vraagt uw bluetooth verbinding te gebruiken, tikt u op 

toestaan, eveneens uw locatie toestemming (GPS gebruik). Stem ook toe bij de andere vragen 

indien u gebruik wilt maken van alle functies van uw tracker. 

Tik onderaan op Device. 

 → Scan Device  

→ Houdt de tracker zo dicht mogelijk bij uw smartphone  

→ Daarna tappen op Y8 …  

→ Vanaf nu kunnen allerlei notificaties worden ingesteld en meer functies worden aangeroepen en 

heeft de app - de tracker gesynchroniseerd. 

 

  

  

   

 


