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Algemene mededelingen 
- Dit product is een geavanceerd elektronisch apparaat. Het openen, de-assembleren, aanpassen of 

repareren zonder de benodigde kennis kan leiden tot gevaarlijke situaties met schade aan het apparaat 
of verwondingen van de gebruiker als gevolg.  

- Vermijd het gebruik in extreme omstandigheden zoals hoge en lage temperaturen, hoge vochtigheid en 
omgevingen met een sterke magnetische straling. Vermijd tevens langdurige directe blootstelling aan 
zonlicht.  

- Gebruik uitsluitend accessoires welke zijn getest en goedgekeurd door de fabrikant. Schade door 
incorrecte accessoires vallen niet onder de garantiebepalingen.  

- Raadpleeg uw lokale instanties voor instructies betreffende de verwerking van oude elektronica. 
- Dit product wordt geleverd met een deels opgeladen batterij. Zorg ervoor dat u de batterij volledig 

oplaadt of de oplader heeft aangesloten voor het eerste gebruik om mogelijke schade te voorkomen. 

Disclaimer 
- De afbeeldingen en screenshots zijn uitsluitend bedoeld ter referentie. Deze kunnen gemaakt zijn op een 

apparaat met een andere resolutie of hardware configuratie dan uw aangeschafte model en kunnen 
afwijken met het daadwerkelijke product.  

- De fabrikant is niet verantwoordelijk voor verlies van informatie en data veroorzaakt door gebreken in de 
software of hardware van het apparaat. De gebruiker is verantwoordelijk voor het regelmatig maken van 
backups van belangrijke informatie en data. 

- De gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de informatie en afbeeldingen aangeboden in deze 
handleiding. De informatie en afbeeldingen kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd. 

Inhoud van de verpakking 
- Smartwatch 
- Oplader 
- Handleiding 

Beste klant, 

Bedankt voor uw aankoop van dit POINT OF VIEW INTERNATIONAL product! U kunt op onze website 
(www.pointofview.eu) terecht voor veel gestelde vragen, tips en ook toekomstige updates zullen via deze site 
aangeboden worden. De (Nederlandstalige) helpdesk van Point of View International is telefonisch te bereiken 
op: +31 (0) 40 2064250 (ma/vr - 9.00 / 17.00 uur). U kunt onze helpdesk ook mailen via: 

support@pointofview.eu 
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1.1 Hoe draagt u de smartwatch het beste. 

De smartwatch kan het beste om je pols worden gedragen. U kunt het bandje aanpassen en strakker doen door 
middel van de gaatjes in het bandje. De sensor aan de achterkant van de smartwatch moet straks de huid 
aansluiten om verkeerde aflezingen en eventuele verplaatsing van het horloge te voorkomen. 

1.2 Hoe Laad u de smartwatch op 
Zorg ervoor dat de batterij volledig is opgeladen vóór het eerste gebruik. Als de batterij leeg is en de smartwatch 
niet is ingeschakeld, sluit u deze aan op de lader en laadt u deze volledig op voordat u hem gebruikt. De 
smartwatch kan worden ingeschakeld door de functieknop 3 seconden ingedrukt te houden. 

1.3 De app installeren 

Er zijn 2 manieren om de app te downloaden en te installeren. De app is beschikbaar voor zowel Android als iOS. 

1. Scan de QR-code en installeer de app. 

2. Zoek naar 'Fitpro' in uw app store en installeer en download deze. 

 

 

Systeem vereisten: 
Android 5.0 of hoger 
iOS9.0 of hoger 
Ondersteuning voor Bluetooth 4.0 
 
2.0 Hoe verbindt u uw apparaat met de app 

Voor uw eerste gebruik moet u de smartwatch verbinden met de app. Nadat u verbinding heeft gemaakt, wordt de 
smartwatch automatisch gesynchroniseerd met de app en de tijdinstellingen van uw smartphone. 

Open de app → klik om te beginnen met scannen → klik op “device connection” 

Nadat het koppelen is gelukt, slaat de app automatisch het Bluetooth-adres van de smartwatch op. Wanneer de 
app wordt geopend of op de achtergrond wordt uitgevoerd, zoekt deze automatisch naar de smartwatch en 
verbindt deze met elkaar. 

Voor Android-smartphones: zorg ervoor dat de app op de achtergrond van uw smartphone wordt gedraaid en 
dat de systeeminstellingen van de mobiele telefoon de toestemming geven om contactgegevens te gebruiken en 
de mogelijkheid geeft om de app op de achtergrond van uw smartphone te gebruiken. 
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3.0 Functiebeschrijvingen en gebruik 

• Wanneer het apparaat is uitgeschakeld, houdt u de functieknop langer dan 3 seconden ingedrukt om het 
apparaat in te schakelen. 

• Wanneer u naar de Bluetooth-adresinstellingen van de smartwatch gaat, houdt u 2 seconden ingedrukt 
om deze uit te schakelen. Met een korte druk kunt u de afsluitpagina verlaten. 

• Raak de functietoets kort aan om het scherm te gebruiken. 
• Druk eenmaal op de functietoets om het menu te bekijken. De menu-items zijn als volgt: Status, BPM, 

Sport, Bericht en meer. 
• Tips voor Android-gebruikers: wanneer u de herinneringsfunctie gebruikt, moet u uw instellingen in uw 

smartphone wijzigen om "FitPro" op de achtergrond te laten draaien. Het wordt aanbevolen om "FitPro" 
toe te voegen aan het rechtenbeheer en alle instellingen te bevestigen om het horloge de benodigde 
machtigingen te geven. 

Klok interface 
Na synchronisatie met de telefoon synchroniseert de armband automatisch met de tijd van uw smartphone. Druk  
de functietoets gedurende ca. 2 seconden in om te wisselen tussen 12-uurs of 24-uurs tijdsweergave. U ziet de 
verandering direct in het scherm. 

Pedometer 
De smartwatch houdt uw huidige aantal stappen in de stappenteller bij en maakt ook een dagelijks record van het 
aantal gemaakte stappen. 

Afstandsmeter 
De afstand wordt bepaald op basis van het aantal genomen stappen. 

Calorie meter 
De hoeveelheid verbrande calorieën wordt bepaald op basis van het aantal genomen stappen. 

Hartslag, bloeddruk, bloedzuurstof - 3-IN-1 FUNCTIE 

Als u de hartslagmeter wilt gebruiken, gaat u naar de "BPM"-instelling via het menu en start u de meting de 
functieknop lang in te drukken. Het duurt maximaal 60 seconden om de hartslag en andere functies te meten in 
het BPM-menu. Onder de BPM-instelling in het menu vindt u de hartslagmeter, bloeddruk en 
bloedzuurstofmonitor. 

Multisportmodus 

Loopmodus / Springtouwmodus / Sit-upmodus 

Met deze functies kunt u de verbrande calorieën en de duur van uw training registreren. 

Slaap monitor 

Als u in slaap valt, gaat de smartwatch automatisch naar de slaapmonitor modus. Deze detecteert automatisch 
uw diepe slaap / ondiepe slaap / momenten dat u wakker bent, gedurende de hele nacht. Daarnaast berekent de 
monitor uw slaapkwaliteit. De slaapgegevens kunnen alleen in de app worden bekeken. 

Opmerking: Wanneer u de smartwatch tijdens de slaap draagt, verzamelt deze slaapgegevens en begint de 
slaapcyclus vanaf 22.00 uur te detecteren. Elke 3-4 uur synchroniseert de app met de smartwatch om de 
gegevens te verzamelen. 

Push notificaties 

Wanneer u pushmeldingen ontvangt, kunt u de laatste 3 berichten bekijken via de instelling "Message" in het 
menu. 
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4.0 APP-functie en instellingen 

Persoonsgegevens 
In de app kunt u uw persoonlijke gegevens invullen. U vindt de instelling onder: Instellingen> persoonlijke 
informatie. 

De informatie die u kunt invoeren is: geslacht, leeftijd, lengte en gewicht. U kunt ook uw dagelijkse doelen 
instellen en volgen. 

Push notificaties 

Inkomende oproepen: 
Wanneer de smartwatch is verbonden en push notificaties zijn ingeschakeld, zal de smartwatch trillen en de 
naam en het nummer van de beller weergeven wanneer deze u belt. (Deze functie werkt alleen als u de app 
toestemming geeft om het adresboek van uw adresboek te gebruiken) 

Sms-melding: 
Wanneer de smartwatch is verbonden en de SMS-herinnering is ingeschakeld, trilt de smartwatch zodra u een 
sms-bericht ontvangt. 

Andere herinneringen: 
Wanneer de smartwatch is verbonden en deze functie is ingeschakeld, kunt u meldingen ontvangen als er een 
bericht is in apps zoals WeChat, QQ, Facebook, enz. De smartwatch trilt om u eraan te herinneren en geeft de 
inhoud weer die door de smartwatch is ontvangen. (U kunt ook de laatste drie berichten bekijken via het menu). 
Opmerking: u moet de app toestemming geven om push notificaties van uw smartphone te ontvangen. De 
smartwatch geeft maximaal 40 woorden van elk bericht weer. 

Vibratie 
Via de app kun je de vibratie van je smartwatch inschakelen. Als deze functie is uitgeschakeld, stuurt de 
smartwatch u alleen een push notificatie via uw scherm zonder te trillen. 

Alarm instelling 
Wanneer uw smartwatch is verbonden met de app, kunt u maximaal 8 verschillende alarmen instellen. Nadat u 
een alarm hebt ingesteld en geactiveerd, wordt het automatisch gesynchroniseerd met uw smartwatch. De 
alarmen zijn ook beschikbaar voor offline gebruik. Zodra de synchronisatie is voltooid, kunnen de alarmen ook 
offline worden gebruikt en zullen op de ingestelde tijd afgaan. 

Vind mijn smartwatch 
Wanneer de smartwatch is verbonden met de app, klikt u op de optie "find my bracelet" en de smartwatch zal 
beginnen met trillen. 

Afstandsbediening voor uw smartphone camera 
Wanneer de smartwatch is verbonden met de app, kunt u op afstand foto's maken op uw smartphone via uw 
horloge. U krijgt toegang tot deze functie via het menu > more > camera. 

Bewegingsherinnering 
Als de bewegingsherinnering is ingeschakeld, kunt u de instellingen van de functie wijzigen. Als u te lang gaat 
zitten, herinnert het horloge u eraan om op te staan en te bewegen. 

Automatische “scherm-aan” functie 
Wanneer deze functie is ingeschakeld, licht het scherm op wanneer u uw armband optilt of naar u toe draait. 

“Niet storen” modus 

Wanneer deze modus is geactiveerd, ontvangt en ontvangt u geen meldingen totdat u de modus uitschakelt. 
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Apparaat resetten 
Deze instelling wist alle gegevens en keert terug naar de fabrieksinstellingen. 

Verwijder apparaat 
Met deze functie worden gegevens gewist en wordt het apparaat uit de app verwijderd. 


