model BFQS-4 versie 1.2

Eén, productbeschrijving
Productinstructies

0.96OLED

Contact
punten
Sensor

Touch gebied

Sluiting

Hologe bandje

2,Inhoud verpakking
*Activity Tracker *USB Kabel
3,Eerste gebruik activity tracker
Opstarten: klik lang op het touchgebied
Afsluiten: instellingen – afsluiten, klik lang om of te sluiten
Scherm oplichten: raak het scherm aan of beweeg je hand. Draai de pols
Ga naar het hoofdmenu: klik op het touchgebied
Ga naar submenu: klik lang op het touchgebied
Verander het submenu: klik op het touchgebied
4,Bracelet battery parameters
*Type batterij: lithium polymeer batterij
*atterijcapaciteit: 70mAh
*Laadstroom: 0.259WH

*Batterijmodel: CH32132
*Laadspanning: 3.7V

Opmerking: BandeeFit behoudt het recht om veranderingen door te voeren aan de inhoud van deze
gebruikershandleiding zonder voorgaande melding of zonder melding. De inhoud en de specifieke
softwareversie kunnen deels verschillen of verschillen.

Twee,Gebruiksinstructies
1 , APP download
Android (kies één van onderstaande opties):
a, Ga naar de google Play Store en zoek de "FUNDO" App en installeer deze.
b, Scan onderstaande QR code en installeer de APP
i0S(kies één van onderstaande opties):
a, Ga naar de APP Store en zoek de "FUNDO" App en installeer deze.
b, Scan onderstaande QR code en installeer de APP

2.Je hoeft je login account niet te registreren
Bluetooth verbinding
2.1 Open de zoekfunctie bij de bluetoothinstellingen van de polsband. Bij de
smartphone open je de APK/APP instellingen, klik op ‘meer’ – ‘voeg toe’. Zoek
naar en verbind met de polsband (bluetoothnaam: QS90).
2.2 Polsband tijdssynchronisatie: wanneer de polsband geconnecteerd is met de
smartphone, wordt de tijd automatisch gesynchroniseerd. Let er op dat de
12/24u instelling dezelfde is.

Drie,Functies
1.Hoofdscherm / Klok
Press Klik op het touchgedeelte om te wisselen van het hoofscherm,
verschillende weergave's ziet u hieronder.

2.Stappenteller
Hier kan je het aantal gezette stappen van de dag bekijken.
Deze functie kan gesynchroniseerd worden met de app voor een
meer gedetailleerde analyse.
3.Beweging en calorieën
De Fitness Tracker registreert automatisch de bewogen afstand en
bijhorend calorieverbruik.
4.Gezondheidsmonitoring
Klik langdurig om de actuele hartslag,
bloeddruk en het zuurstofgehalte in
je bloed te bekijken.
5. Bewegingsmonitoring
Klik om naar de instellingen van de soort beweging te gaan..

* klik langdurig op de bewegingsmonitoring om de registratie te starten. Klik om de
gegevens te bekijken, klik langdurig om de gegevens te bewaren en af te sluiten.

6. Slaapkwaliteit
Wanneer de tracker gedragen wordt tijdens het slapen kan de
duur van de slaap en de verschillende slaapfasen gemeten worden.
Op basis van de gegevens kan het slaapritme aangepast worden,
wat de gezondheid bevordert.

7. Informatieherinnering / meldingen
Bij nieuwe informatie trilt de activity tracker en toont het de inhoud.
Het icoon correspondeert met het soort informatie. De nieuwe
informatie wijzigt niets aan de actuele status en instellingen van de
activity tracker.
8. Het weer
Verbind de polsband met de smartphone app om weerinformatie te
synchroniseren. Op deze manier kunnen de temperatuur en de
weersomstandigheden weergegeven worden.
9. Meer instellingen
Klik om meer functies te bekijken.
Vereisten: voor bepaalde functies is een bluetoothverbinding
noodzakelijk. Open de notificatie-instellingen in de smartphone.

* Stopwatch: druk langdurig om de chronometer te starten, druk op het touchgebied
om de chronometer te pauzeren. Druk nogmaals om de stopwatch verder te zetten.
* Smartphone zoeken: bij gebruik van bluetooth; druk langdurig om een signaal uit te
zenden. De smartphone zal afgaan. U kunt hem nu makkelijk vinden.
* Tijdsnotering: blijf drukken, verander de tijdsnotering en vervolgens druk langdurig
om de gekozen notering te bevestigen en terug te gaan naar het startscherm.
* Informatie: druk langdurig om informatie te bekijken over de versie, over bluetooth
en de bluetooth naam.
* Uitschakelen : druk langduri ng om de activity tracker uit te schakelen.
* QR code: druk langdurig om de QR-code weer te geven. Scan vervolgens deze code
met uw smartphone om de app te downloaden en te installeren.
* Omslaan: druk langdurig om de opstart en afsluit in te stellen.
* Reset: druk langdurig om de activity tracker te resetten (bijv. wanner de activity
tracker geen verbinding maakt met of de metingen niet worden gestart.

Andere toepassingen
Inkomende oproep
Wanneer er gebeld wordt, wordt
de naam van de beller
weergegeven. Druk langdurig om
de inkomende oproep af te wijzen.

Drinkherinnering
Met deze functie kunt u
een herinnering instellen
om te drinken, zowel in
tijd als frequentie.
Dit kunt u doen via de app.

Alarmklok
In de app kunnen meerdere
tijdstippen en data ingesteld
worden voor de alarmklok.
Nieuw bericht herinnering
Wanneer er een nieuw bericht
binnenkomt, zal de polsband
vibreren. Druk langdurig om de
informatie te bekijken.
Bewegingsherinnering
Om deze functie te gebruiken moet
u de app openen en instellen.

Batterij indicator
Wanneer de batterij leeg
raakt zal hiervan een
melding gegeven worden.
Activity Tracker zoeker
Open de app om de activity
tracker te vinden: het
scherm zal oplichten en het
toestel vibreren.
Afstandsbediening camera
U kunt de activity tracker
gebruiken als afstandsbediening voor de camera.

Vier, app toepassingen
kunt u de gebruikersinformatie instellen.
1 .Via " IK "
2.Via ‘meer’ kunt u connectie
maken: ‘voeg een apparaat
toe’ – ‘vind via bluetooth’ –
Verbinden met QS90
3.Na succesvolle connectie kunt u bepaalde functies van de polsband instellen.

4. Verbreek de connectie door naar
links te swipen en volg de instructies.

5.Via ‘stappen’ kunt u op klikken.
Hier kunt u bewegingsdoelstellingen
ingeven.

6.Verschillende sporten. Klik
Stel hier de basisinstelling in.
Klik op Start met beweging. U
kunt het traject volgen. Klik U kunt
uw beweeggeschiedenis bekijken.

7.Automatische hartslagtest en monitoring. Klik op :
Stel een tijdsperiode en frequentie in voor het monitoren van uw hartslag.
Vijf, voorzorgsmaatregelen
1. MAx. vermogen vn de oplader is 5V2A. De oplaadtijd is 2 à 3 uren.
2. Laad het apparaat niet op wanneer het beschadigd is door water.
3. Dit is een elektronisch product dat bepaalde
zaken registreert. Deze data is puur informatief en
kan niet gebruikt worden als medische referentie.
4. Tip in verband met het testen van de bloeddruk:
hou uw lichaam stil en ontspannen tijdens het
testen. Hou het toestel op dezelfde hoogte als uw
hart en spreek niet tijdens het testen.

Garantiekaart
Naam
Telefoonnummer
Aankoopdatum
Verkoopadres
Winkel
Model
Product IMEI code

Garantiebeschrijving
• Houdt deze garantiekaart goed bij met een correct certificaat.
• Garantie is geldig binnen de twaalf maanden vanaf de datum van aankoop.
• Garantie geldt binnen de garantieperiode mits een normaal gebruik. Wanneer er een
probleem opduikt binnen deze periode en onder deze voorwaarde, zal het bedrijf een
gratis herstel voorzien, inclusief gratis vervangonderdelen indien nodig.

Onderstaande worden niet gratis hersteld

•
•
•
•
•

Bij het product behoort een garantie binnen de voorziene garantieperiode. Het bedrijf
voorziet niet in garantie wanneer er twijfel is over de aansprakelijkheid, wanneer er
schade is gedaan of wanneer er buiten de normale omstandigheden problemen opduiken,
zelfs al valt dit binnen de voorziene garantieperiode.
Het product of bepaalde onderdelen vallen buiten de voorziene garantieperiode; de
gebruiker is niet in overeenstemming met de specifieke vereisten.
Schade veroorzaakt door een installatiefout, foute bewaring of verkeerd gebruik.
Reparaties zijn uitgevoerd door niet-geautoriseerde reparateurs. Of door uzelf als
klant
Slecht functioneren en schade veroorzaakt door onverwachte factoren (inclusief foutief
gebruik, krassen, stoten, de correcte voltage en spanning).
Slecht functioneren en schade veroorzaakt door natuurrampen en overmacht (zoals
een aardbeving of brand).

• Wanneer de gebruiker de barcode wijzigt of vernietigd.

Herstelinstructies
Het bedrijf voorziet een hersteldienst voor problemen na de gratis garantieperiode of voor
problemen buiten de gereguleerde garantie. Hiervoor zal de gebruiker de verzend- en
herstelkosten zelf moeten betalen.

