Gebruikershandleiding
Smartwatch SW15

1. Functies
Gezondheid en lichaamsbeweging
- Stappenteller
De ingebouwde versnellingsmeter controleert en registreert uw sporttijden,
vetverbranding, temperatuur, snelheid en afstanden.
- Slaapmonitor
De ingebouwde versnellingsmeter controleert en registreert uw slaap en
waakt over uw gezondheid.
- Sedentaire herinnering
De ingebouwde versnellingsmeter waarschuwt u wanneer u lange tijd stilzit en
zet u aan om op te staan en een pauze te nemen.
Assistent voor uw smartphone
- Verzending van informatie
Als u de smartwatch met uw smartphone verbindt en de app APK installeert,
kunt u de meest gebruikte communicatievormen op uw horloge gebruiken.
Aangezien u het horloge om uw pols draagt, kunt u een fysieke dimensie
geven aan uw kennisgevingen en waarschuwingen. Bijvoorbeeld: elk
inkomend bericht zal worden aangekondigd met een lichte tik. (Identificatie
van de beller, SMS-kennisgevingen, pushberichten van: QQ, WeChat, Twitter,
Facebook, WhatsApp, nieuws en informatie over de applicaties, configuratie
van het systeem, geprogrammeerde waarschuwingen, herinneringen,
uurinstellingen enz.)
- Bluetooth-telefoon
Zodra u het horloge met uw telefoon verbindt, worden alle oproepen naar uw
horloge doorgestuurd via Bluetooth. Aangezien u het horloge om uw pols
draagt, wordt u gewaarschuwd middels een trilling en een signaal zodat u
geen enkele oproep meer mist.
- Bluetooth-berichten
Zodra u het horloge met uw telefoon verbindt, worden alle SMS-berichten
naar uw horloge doorgestuurd via Bluetooth. Aangezien u het horloge om uw
pols draagt, wordt u gewaarschuwd middels een trilling en een signaal zodat
u geen enkel bericht meer mist.
- Camera met afstandsbediening
Zodra u het horloge met uw telefoon verbindt, kunt u de camera van uw
smartphone vanop afstand bedienen zodat u gemakkelijker selfies en
groepsfoto’s kunt maken.

- Antiverlies
Zodra u het horloge met uw telefoon verbindt, zal uw horloge u met trillingen
en alarmsignalen waarschuwen wanneer u zich buiten het Bluetooth-bereik
bevindt. Bovendien kunt u uw telefoon gebruiken om op zoek te gaan naar uw
horloge en omgekeerd wanneer beide toestellen zich binnen het Bluetoothbereik bevinden.
Communicatie en sociale netwerken
Als u een SIM-kaart in het horloge plaatst, kunt u bellen en gebeld worden, en
SMS-berichten verzenden, ontvangen en beantwoorden.
Amusement
Geniet van het leven met de muziek- en videospeler, recorder, camera enz.
Persoonlijke assistent
De smartphone kan ook dienstdoen als persoonlijk assistent en beschikt over
een fotoalbum, een agenda, een rekenmachine, aanpasbare thema’s en nog
veel meer functies.
Datum en uur
De hoogwaardige horloges hebben zich altijd onderscheiden door hun
precisie. De smartwatch van Prixton is daar geen uitzondering op. U kunt
zelfs de wijzerplaat aanpassen (3 opties) zodat u op een meer persoonlijke en
informatieve manier, in lijn met uw leven en dagindeling, het uur kunt lezen.
De wijzerplaat veranderen:
Methode 1: Zet het apparaat aan, activeer modus ‘Horloge’, druk op het
midden van het scherm en selecteer de gewenste wijzerplaat.
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Methode 2: Zet het apparaat aan. Ga naar Hoofdmenu - Telefooninstellingen Menu van het stand-byscherm - Ontgrendeling. Kies de gewenste wijzerplaat.

!

!

2. Onderdelen

3. Inhoud van de verpakking
1. s m a r t p h o n e P r i x t o n S W 1 5 , 1 m i c r o U S B - k a b e l , 1
gebruikershandleiding

4. Instructies

4.1 Beveiligingswachtwoord
Het initiële wachtwoord is 1212. Met deze functie kunt u voorkomen dat
andere personen uw horloge gebruiken zonder uw toestemming. Wijzig het
initiële wachtwoord om de veiligheid van uw informatie te garanderen.
4.2 De synchronisatiesoftware downloaden
4.2.1. Android telefoons
Download de applicatie Fundo Smartdevice voor Android via het app platform,
Play Store, of scan de QR-code op de doos. Download de applicatie om deze
met uw Android telefoon te synchroniseren. Deze applicatie wordt alleen
gebruikt om het horloge te synchroniseren met de telefoon, ze verbruikt geen
mobiele data.
Als u de software heeft gedownload, moet u de versie controleren. Gebruik de
allerlaatste versie van de synchronisatiesoftware om de correcte werking te
garanderen. Update de synchronisatiesoftware zodra er een nieuwe versie
beschikbaar is.
4.2.2. IPhone
Download de applicatie Mediatek SmartDevice voor IOS via het app platform,
App Store, of scan de bidi-code op de doos om de applicatie te downloaden
en installeren.
4.3 Bluetooth-verbinding en synchronisatiefunctie
4.3.1 Van de telefoon naar het horloge
Instelling van het horloge: activeer Bluetooth, ga op zoek naar apparaten,
selecteer ‘SW15 Prixton’ en druk op ‘Verbinding maken met apparaat’. Doe dit
eveneens op de telefoon om de verbinding te voltooien.
Selecteer ‘ja’ wanneer u een verzoek voor de lijst met contactpersonen
ontvangt. We raden u bovendien aan om “niet opnieuw onthouden” te
selecteren zodat dit bericht niet opnieuw verschijnt wanneer er verbinding
wordt gemaakt.
Let op: De synchronisatiesoftware kan de applicatie openen als deze

geïnstalleerd en toegankelijk is. De mobiele telefoon zal na 2 tot 5 minuten
aangeven dat de Bluetooth-verbinding werd voltooid. Het horloge zal u ook
verwittigen wanneer de Bluetooth-verbinding tot stand komt. Op dat moment
wordt de synchronisatie geactiveerd. De inkomende berichten op de telefoon
worden gesynchroniseerd met het horloge.
4.3.2 Van het horloge naar de telefoon
Activeer Bluetooth op het horloge en druk op ‘Nieuw apparaat zoeken’.
Wanneer u uw telefoon heeft gevonden (bijvoorbeeld Samsung S5),
selecteert u ‘Verbinding maken’. De rest van de procedure is gelijk aan welke
wordt beschreven onder rubriek 4.3.1.
4.4 Instructies
4.4.1 Laad de batterij volledig op alvorens het horloge te gebruiken. De
oplaadtijd bedraagt ongeveer één uur.
4.4.2 Gebruik de meegeleverde accessoires of de accessoires van uw
Android telefoon.
4.4.3 U kunt Bluetooth niet deactiveren wanneer u zich buiten het Bluetoothbereik bevindt. Als u de antiverliesfunctie heeft geactiveerd, kunt u de
zoekfunctie pas gebruiken wanneer er opnieuw een Bluetooth-verbinding is
gemaakt.
4.4.4 Als de Bluetooth-verbinding vaak wordt onderbroken, probeer dan
opnieuw verbinding te maken. U moet uw contacten synchroniseren om ze op
uw horloge zichtbaar te maken.
4.4.5 Als u muziek beluistert, worden niet altijd alle namen van de liedjes
getoond. Dit is normaal en is een gevolg van de interne werking van Android.

