
 

 

Smart Watch gebruikershandleiding 

 
Modelnr.: W7 

 

 

Bedankt voor het kiezen voor ons product! 

 

Lees eerst deze handleiding om volledig te begrijpen hoe u dit apparaat moet gebruiken en om alle 

functies en de eenvoudige bedieningsmethode te kennen. 

 

Ons bedrijf behoudt zich het recht voor de handleiding bij te werken en te wijzigen. 

 

Pakket bestaat uit:  

Cadeauverpakking 1x,  

Gebruikershandleiding 1x,  

Oplader 1x,  

Smart Watch 1x. 

 

Technische specificatie:  

Bluetooth: BT3.0+5.0 

Batterij: 210 mAh Lithium ion polymeer batterij, lader met magnetische laadconnector 

Afmeting: 45*38*10,7 mm 

Gewicht: 50 g 

 

Opmerking 

 

Dit product heeft een ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij. Voor een veilig gebruik van de batterij niet 

demonteren, slaan, knijpen of in vuur steken; als de batterij ernstig is opgezwollen, niet verder 

gebruiken; niet in een omgeving met hoge temperaturen plaatsen; de batterij niet gebruiken nadat deze 

in water is ondergedompeld. 

Gebruik het niet in de douche/bad of sauna, omdat de waterdruppels de behuizing binnendringen en 

krasschade aan de randcomponenten voorkomen.  Al het bovenstaande valt buiten de garantie. 

 

Het product heeft een IP44 spatwaterdichtheid, wat betekent dat het bestand is tegen zweet of kleine 

spetters water. Gebruik het product niet onder de douche, dompel het niet onder in water of een andere 

vloeistof.  

 

 



 

 

 

 

 

Bedieningshandleiding 

 

Scherm: Scroll om in/uit te zoomen op het slimme menu, of wissel tussen de wijzerplaten, tik erop om 

naar het hoofdmenu te gaan. 

Onderste knop: Houd de knop ingedrukt om het apparaat AAN/UIT te zetten; druk kort op de knop om 

het scherm op te lichten als het scherm uit is. 

Aanraak-instructies: Tik om elke functie in te voeren, veeg naar rechts om terug te keren. Veeg op het 

startscherm naar beneden om de statusbalk te openen, veeg naar boven om het meldingscentrum te 

openen, veeg naar links om de favoriete functies te openen, veeg naar de + om toe te voegen aan 

favoriete functies. Veeg naar rechts om het hoofdmenu te openen. 

 

 

Wijzerplaat wijziging 

 

Wijziging wijzerplaat: houd het beginscherm ingedrukt om de wijzerplaat te wijzigen. 

 

 

Watch-bandje 

 

Watch-bandje verwisselen: Houd het horlogehuis vast, duw het bandje van de ene naar de andere kant en 

verwijder het om het te verwisselen. 

 

Oplaadinstructies  

 

Dit product gebruikt magnetische oplaadschakelaar. Sluit de lader aan op de achterkant van het apparaat, 

hij zal automatisch opladen. Het apparaat ondersteunt een PC USB of standaard 5V lader. Het duurt 

ongeveer 90 minuten om het apparaat volledig op te laden. 

Let op: Verbind geen 2 pinnen van de magnetische oplaadkabel tegelijkertijd met een geleidend 

materiaal, want dat kan kortsluiting veroorzaken. 

 

Verbinding 

 

Om het horloge met uw telefoon te verbinden, downloadt u eerst de App op uw telefoon. 

 

 
 

Android/IOS-telefoon: Scan de bovenstaande QR-code afbeelding door een browser of een andere 

scanner om te downloaden. 

Schakel na de installatie de Bluetooth-verbinding in en open de app, bevestig de meldingen en sta alle 

toestemmingen toe die de app vraagt, en vul uw persoonlijke gegevens in. Tik op "Apparaat toevoegen", 

zoek naar het apparaat "Watch 7" (zet de GPS op uw smartphone aan voordat u probeert te verbinden) 
en tik op verbinden. 

 



 

 

 

Instellingen voor meldingen 

 

Ga naar de app op de telefoon - "Apparaat" - "Meldingen", selecteer de betreffende apps, zet de 

meldingen op AAN. 

 

 

 

Wat als ik geen meldingen ontvang? 

 

1. Het horloge synchroniseert alleen telefoonmeldingen uit het notificatiecentrum, zoals inkomende 

oproepen, SMS, WhatsApp, WeChat en andere, als de telefoon geen meldingen ontvangt in het 

notificatiecentrum, dan kan het horloge ze ook niet ontvangen. De telefoon moet meldingen van de 

bijbehorende apps kunnen ontvangen om ze ook op het horloge te kunnen zien. Zorg ervoor dat u de 

meldingsmachtigingen aanzet in de telefooninstellingen. 

2. Als u na stap (1) nog steeds geen meldingen ontvangt, zet dan het horloge terug naar de 

fabrieksinstelling, ga naar de Bluetooth-instellingen op uw telefoon en controleer of het verbonden is 

met apparaat "Watch 7". Zo ja, ontkoppel dan de koppeling, schakel de Bluetooth van de telefoon uit en 

zet hem weer aan om opnieuw verbinding te maken. 

3. Als de bovenstaande 2 stappen het meldingsprobleem niet kunnen oplossen, verwijder dan de 

"MActivePro" app en download deze opnieuw. Vergeet niet om alle verzoeken om toestemming van de 

app toe te staan tijdens de installatie en maak vervolgens opnieuw verbinding. 

 

Belangrijkste kenmerken 

 

Bellen: Dit apparaat ondersteunt Bluetooth-gesprekken, en het horloge bedient de telefoon om 

gesprekken te voeren of te ontvangen. Tik op het Bluetooth-gesprekspictogram in het uitklapmenu, zoek 

in Telefooninstellingen-Bluetooth naar "Watch Call" en maak verbinding met het horloge. Om het 

stroomverbruik te beperken, wordt de audio Bluetooth, nadat deze is verbroken omdat deze buiten 

bereik is, automatisch uitgeschakeld als er binnen 3 minuten geen nieuwe verbinding tot stand komt, en 

moet deze handmatig weer worden ingeschakeld. De Bluetooth-gespreksaudio kan worden 

uitgeschakeld, wat betekent dat het horloge geen Bluetooth-gesprekken kan voeren of ontvangen, wat de 

gebruikstijd kan verlengen, en de modus voor laag stroomverbruik is standaard ingeschakeld. 

 

Telefoonboek: Na verbinding met de telefoon-app kunt u vanuit de app 10 veelgebruikte contacten 

toevoegen aan het telefoonboek van het horloge. 

 

Taal/tijd/datum: Synchronisatie van taal/datum/tijd tussen de mobiele telefoon en het slimme horloge 

nadat de verbinding tot stand is gebracht. 

 

Stand-by wijzerplaten: Er zijn verschillende wijzerplaten om uit te kiezen, druk lang op 3 seconden op 

het beginscherm om te wisselen tussen verschillende wijzerplaten; u kunt ook nieuwe wijzerplaten 

downloaden in de app of uw foto's aanpassen als achtergrond van de wijzerplaat. 

 

Meldingen: Synchronisatie en weergave van app-meldingen zoals Facebook, WhatsApp, SMS, E-mail 

en andere tussen de mobiele telefoon en het slimme horloge. Er kunnen maximaal 8 meldingen op het 

horloge worden weergegeven. Pas de instellingen in de app aan en sta toe dat meldingen worden 

weergegeven met app-machtigingen op uw mobiele telefoon.  U kunt inkomende oproepen weigeren via 

het horloge. 

 

Activiteit info: Toont de training en gezondheidsgegevens, waaronder stappen, afstand, calorieverbruik. 

Deze gegevens worden elke dag tot middernacht bewaard en dan voor de volgende dag op 0 waarden 

gezet. U kunt eerdere gegevens opzoeken in Geschiedenis. 

 

Oefening: Selecteer een sportmodus om uw training op te nemen. Voer in om de activiteit te starten, 

schuif naar rechts om de training te pauzeren, tik op om de training te beëindigen. Het registreert de 

duur, calorieën, hartslag en andere. 



 

 

 

Hartslag-monitorfunctie: Wanneer deze functie is geactiveerd, wordt de hartslag gemeten doordat het 

apparaat met groene optische diodes het huidoppervlak scant. Het meten en opnemen duurt ongeveer 2 

seconden. Schuif naar andere menu's om te stoppen met meten. Raadpleeg informatie over de 

gemiddelde hartslag, hartslag tijdens het sporten voor uw leeftijdsgroep en geslacht online en/of vraag 

uw arts om advies. 

Let op: Het apparaat is geen medisch hulpmiddel. De getoonde waarden zijn slechts ter referentie. 

 

Bloeddruk functie: Leg uw handen plat op een oppervlak en beweeg niet. Wanneer deze functie is 

geactiveerd, heeft het horloge ongeveer 45 - 50 seconden nodig om een resultaat te meten en af te lezen.  

Let op: Het apparaat is geen medisch hulpmiddel. De getoonde waarden zijn slechts ter referentie. 

 

Elektrocardiogram (ECG) functie: Het apparaat combineert een optische hartslagsensor en een ECG-

sensor om informatie over de hartfunctie van de gebruiker weer te geven ter referentie. Wanneer deze 

functie is geactiveerd, heeft het horloge ongeveer 30 seconden meten en aflezen nodig om een resultaat 

te geven dat in de app kan worden bekeken. 

Let op: Het apparaat is geen medisch hulpmiddel. De getoonde waarden zijn slechts ter referentie. 

 

Bloedzuurstof functie: Het zuurstofgehalte in het bloed (SP02H) is de hoeveelheid zuurstof die in het 

bloed circuleert. Raadpleeg informatie over een gezond of abnormaal zuurstofgehalte in het bloed voor 

uw leeftijdsgroep en geslacht online en/of vraag uw arts om advies. 

Let op: Het apparaat is geen medisch hulpmiddel. De getoonde waarden zijn slechts ter referentie. 

 

Stopwatchfunctie: Druk op start en pauze, druk nogmaals op voor stop. 

 

Afstandsbediening (muziek): Hiermee kan het afspelen van muziek op de telefoon worden geactiveerd 

en geregeld via het slimme horloge (er moet een app voor het afspelen van muziek op de telefoon zijn 

geïnstalleerd). 

 

Over: Controleer modelnummer, Bluetooth-adres, versienummer. 

 

Reset: Tik op om alle gegevens te resetten (fabrieksmodus). 

 

Alarmfunctie: Via de telefoonapp kunt u verschillende alarmtijden instellen. 

 

Oefen of drink herinnering: Stel in de app een tijd in om te oefenen en/of een herinnering om te drinken. 

 

Zoek telefoon-functies: Wanneer het toestel en de telefoon verbonden zijn, kan de functie Telefoon 

zoeken helpen bij het opsporen van uw mobiele telefoon. Tik op "Zoek telefoon" en zoek uw telefoon 

via de beltoon/het geluid dat uit uw telefoon komt. 

 

Wrist Wakeup: U kunt het horloge "wakker maken" met een polsbeweging. Stel deze functie in de app 

in.  

Opmerking: dit kan leiden tot een hoger energieverbruik. 

 
Recycling- en wegwerpinstructies  

Deze markering geeft aan dat dit product in de hele EU niet met ander huishoudelijk afval mag 

worden weggegooid. Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid te voorkomen; 

recycle het op verantwoorde wijze om het duurzame hergebruik van materialen te bevorderen. 

Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u het retour- en ophaalsysteem of neemt u contact op 

met de winkel waar het product is gekocht. Ze kunnen dit product meenemen voor milieuvriendelijke 

recycling. 

 

Verklaring van de fabrikant dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke EG-richtlijnen. 

 


