Beste NHA student,
Als dank voor jouw inschrijving voor één van de thuisstudies van de NHA
ontvang je hierbij jouw Activity Tracker! Lees voordat je jouw Activity Tracker
in gebruik neemt de handleiding goed door. Voor deze Activity Tracker geldt
een garantieperiode van 12 maanden. Indien je vragen hebt over de Activity
Tracker kun je contact opnemen met:

Handleiding Activity
Tracker

:Singel 136A
:1015AG, Amsterdam
:info@gp-electronic.nl
:www.gp-electronic.nl

- Vermijd gebruik van het product bij extreme temperaturen, in
een vochtige of stoffige omgeving, of in de buurt van een sterk
magnetisch veld.
- Reinig het scherm met een katoenen doek en gebruik geen
chemische producten.
- Verander geen onderdelen van dit product.
- Maak gebruik van de batterij, oplader en andere accessoires die
de fabrikant meegeleverd heeft. Bij gebruik van soortgelijke
producten worden garantie regels overschreden en is er geen
veiligheid gegarandeerd.
- Bij afdanking van het product dient rekening te worden
gehouden met lokale milieuregelgeving.
- Bij problemen bij het gebruik van dit product gelieve contact op
te nemen met de fabrikant.

Ik wens je veel plezier met deze Activity Tracker en natuurlijk veel
studieplezier toe.
Met vriendelijke groeten,

R.L. Frencken
Directeur NHA

4. Functies
Applicatie:De 'Wearfit' app is geen eigendom van de NHA en de app
gegevens kunnen gedeeld worden met derden.
Tijdweergave:Weergave met tijd, batterij en verbindingspictogram.
Stappenteller:Houdt de stappen bij die gelopen of gerend worden
gedurende de dag.
Afstand:Houdt de afstand bij; mede afhankelijk van gewicht & lengte
persoon/stappen.
Calorieën:Houdt het aantal calorieën bij die worden verbrand, mede op
basis van gewicht en afgelegde afstand.
Hartslagmeter:Eenmaal aangesloten en verbonden met je smartphone,
kun je handmatig de hartslag meten op de hartslagpagina van de Activity
Tracker.
Bloeddrukmeter:Eenmaal aangeslotenen en verbonden met je
smartphone, kun je handmatig de bloeddruk meten op je Activity Tracker.
SP02/Zuurstofmeter:Eemaal aangesloten en verbonden met je
smartphone,kun je handmatig je zuurstofgehalte meten op je Activity
Tracker.
Meting via applicatie:Als u een specifieke meting uitvoert via de app
'Wearfit' ga dan naar het bijbehorende icoon op de Activity Tracker om te
voorkomen dat de melding 'no data detected' op het beeldscherm
verschijnt.

- De batterij zal na 2-3 keer volledig op- en ontladen in de beste
conditie zijn.
- Dit product mag niet worden blootgesteld aan stromend water.
- Uit voorzorg kunt u deze producten beter niet in de buurt van
water gebruiken.
- Dit product is een elektronisch product, ontmantel dit product niet
zelf.
- Wees voorzichtig met het product en laat het niet vallen, dit zal
het product beschadigen.

GP-electronic
•Adres
•Postcode
•E-mail
•Website

1. Veiligheidsinstructies

More: Er zijn een aantal extra functies onder het kopje 'More'.
Door de functie 'More' wat langer vast te houden kom je
bij de volgende functies: stopwatch, telefoonvinder, sms en de uitknop.

5. Probleem oplossen

Stopwatch:Houdt deze knop ingedrukt om de stopwatch
te starten en druk kort om te beginnen en kort om weer te stoppen.
Telefoonvinder: Druk lang op de mode knop om bij het menu
te komen en druk dan kort de knop in om de telefoon te vinden.
De telefoon zal dan afgaan als je je binnen een straal van
10 meter van je telefoon bevindt.

1.Je kunt de Activity Tracker niet vinden als je deze
synchroniseert met je smartphone
A. Controleer of je bluetooth aanstaat en of het systeem van
je mobiele telefoon voldoet aan Android 4.5+ of IOS 8.0+.
B. Zorg dat de afstand tussen je telefoon en de Activity
Tracker niet meer dan 10 meter is.
C Zorg dat je appraat goed opgeladen is.

SMS functie: Houdt de mode knop even ingedrukt om je laatst
ontvangen bericht te bekijken.

2. Ik krijg geen verbinding met de app
Herstart je telefoon en/of je bluetooth.

Aan/uitknop:Druk de mode knop lang in om in te schakelen
en ook weer lang in om uit te schakelen.

3. De app geeft niets weer
Zorg dat je apparaat goed is aangesloten met je
smartphone. Ga naar de homepage in de app om de data te
synchroniseren met de Activity Tracker. Zorg dat beide
apparaten genoeg opgeladen zijn.

Slaapmonitor:Neemt je diepe slaap waar, je lichte slaap en de keren
dat je wakker wordt, gedurende je (nacht)rust.
Stel je gegevens in bij de 'Personal information'.
Gespreksnotificatie:Als je een telefoontje ontvangt, zal de Activity
Tracker trillen en geeft het telefoonnummer weer van de persoon
die je belt.
Berichtnotificatie:Als je een bericht ontvangt, zal de Activity Tracker
trillen en de tekst kort weergeven.
Let op: GP-electronic behoudt zich alle rechten voor ten aanzien van het aanpassen van de
app, het scherm en de werking van de Activity Tracker en de gebruiksaanwijzing.
Ondanks alle zorgvuldigheid, is het mogelijk dat de Activity Tracker niet samenwerkt met uw
smartphone, gezien het merk en de gebruikte software.

4. Verkeerde tijdweergave
Zorg dat de apparaten goed opgeladen zijn en verbind
opnieuw. De tijd synchroniseert automatisch met je
smartphone.

2. Eigenschappen
-Scherm
-Swipe knop
-Opladen
-Sensor
-Batterij capaciteit
-Bluetooth versie
-Oplaadtijd

3. Systeem vereisten

: 0.96 inch
: veeg met je vinger over de knop
om naar andere functies te gaan
: klik de oplaadkabel vast in de drie
rondjes om op te laden
: kleurt groen tijdens een meting

3.1 V oor gebruik

: 90 mAh
: BT 4.0
: circa 2-3 uur

Laad de Activity Tracker volledig op met
de laadkabel. Dit duurt ongeveer twee tot drie
uur.

Let op: Maak uitsluitend gebruik van de batterij en
andere accessoires, die de fabrikant meegeleverd heeft.

Android 4.5 of hoger

IOS 8.0 of hoger

Sommige functies zijn mogelijk niet compatibel met bepaalde typen
smartphones. De Activity Tracker is geen medisch hulpmiddel en
alleen voor sport- en recreatie doeleinden bestemd.

3.2 Connectie
Zoek de app 'Wearfit' op in de App store of
in de Google Play store en installeer de app.
Verbind na installatie de Activity Tracker met
de applicatie via 'Bind Bracelet'. De Activity Tracker zal gevonden
worden onder de naam 'B1'. Selecteer 'B1' en accepteer het
bluetooth-koppelingsverzoek op je smartphone. Jouw smartphone
en de Activity Tracker zijn nu verbonden. Je kunt de connectie
controleren via 'device management' en vervolgens de search
bracelet' optie te selecteren. Hierna zal de 'Wearfit'
app vragen om wat persoonlijke informatie in te vullen zoals leeftijd,
geslacht, gewicht en lengte. Hierna is de Activity Tracker klaar voor
gebruik.

5. De Activity Tracker kan niet gevonden worden bij het
zoeken van de app
Zorg dan dat het apparaat stroom krijgt en geen verbinding
maakt met andere telefoons (controleer of er een verbonden
pictogram op het beginscherm van het apparaat staat. Als dit
het geval is, controleer dan de telefoon waarmee het apparaat
verbonden is en negeer het apparaat in de BT-instelling).
Als dit nog steeds niet werkt, zet dan de Bluetooth uit en start
deze opnieuw op na 20 seconden.
6. Meter laadt niet op
Controleer of de stekker van het stopcontact stroom krijgt als je
het apparaat hebt aangesloten. Check of de oplader correct is
aangesloten. Als het vermogen lager ligt dan 3,6 volt, wordt de
batterij eerst stil opgeladen. Na 3-5 minuten geldt de normale
laad status.
7. Hartslaggegevens en bloeddrukgegevens zijn
onnauwkeurig
Het kan zijn dat de Activity Tracker verkeerd gedragen wordt.
Bijvoorbeeld te strak, of juist veel te licht. Ook kan het maken
van een vuist de bloedsomloop en dus de hartslag beïnvloeden.
8. Nauwkeurigheid van de Activity Tracker
De Activity Tracker is geen medisch hulpmiddel en alleen voor
sport- en recreatie doeleinden bestemd. Alle gegevens zijn
alleen ter referentie en kunnen niet voor medische doeleinden
worden gebruikt.

6. Garantie
Voor dit product geldt een garantie voor de duur van 12 maanden.
Wil je hier beroep op doen, dan kun je je voor de voorwaarden en
procedures wenden tot:
GP-electronic
Singel 136A
1015 AG, Amsterdam
www.gp-electronic.nl
info@gp-electronic.nl
Gelieve bovenstaande adressen uitsluitend te gebruiken wanneer
je van GP-electronic een retournummer hebt ontvangen.
Zaken die zijn uitgesloten van garantie:
-De garantie van deze Activity Tracker dekt uitsluitend fabricage
defecten.
-De aansprakelijkheid is beperkt tot de kosten van reparatie en/
of vervanging van het product.
-Deze garantie vervalt in het geval dat het product is geopend,
er wijzigingen zijn aangebracht, fysieke schade aan het product
is toegebracht en bij ander gebruik dan waar het product
oorspronkelijk voor bedoeld is.

